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บรรณาธิการเล่ม
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ISBN
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สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
้ ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๘๘/๓๙ ซ.ติวานนท์ ๑๔
ชัน
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร : ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑-๒
https://www.nationalhealth.or.th

“สช. เป็ นหน่วยงานรัฐภายใต้การกำ�กับของนายกรัฐมนตรี”
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สารบััญ

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

๕
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ส่่วนนำำ�
๖

บทสรุุปผู้้�บริิหาร

๑๐

สารจากประธานกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

๑๑ สารจากประธานกรรมการบริิหาร
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

๑๔

๑๒ สารจากเลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ			
				
ส่่วนที่่� ๑ เรื่่�องเด่่น
๑๕

๑๙

� มโยงนโยบายสาธารณะระดัับชาติิ-เขต-พื้้� นที่่�
แนวทางการเชื่่อ
			
ส่่วนที่่� ๒ ผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐
	ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)
๒๔
	ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหาร
	สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คบ.)
๒๖

แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับชาติิ

๕๘

แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับพื้้� นที่่�

๗๐

แผนงานวิิชาการและนวััตกรรม

๘๖

แผนงานสื่่�อสารทางสัังคม

๙๔

แผนงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ

๑๐๒ แผนงานบริิหารจััดการ
๑๑๘ โครงการพิิ เศษ
๑๓๔
	รายงานการเงิิน ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔๒

ส่่วนที่่� ๓ ภาคผนวก
๑๔๓ เกี่่�ยวกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
๑๔๖
	รายนามคณะกรรมการและบุุคลากร
๑๖๒
	รายการสื่่�อที่่�ผลิิต
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รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ส่่วนนำำ�

บทสรุุปผู้้�บริิหาร
สารจากประธานกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
				

สารจากประธานกรรมการบริิหาร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
สารจากเลขาธิิการ
คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
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บทสรุุปผู้้�บริิหาร

ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีผลการดำ�เนินงาน
ในภาพรวม ดังนี้

ผลการดำำ�เนิินงานตามตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จขององค์์กร
๑. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่พัฒนาจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม จำ�นวน ๑๐๐ เรื่อง ประกอบด้วยนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม ๑๑๕ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ๑๒๒ เรื่อง (ระดับชาติ ๘ เรื่องและ
ระดับพื้นที่ ๑๑๔ เรื่อง) มีประเด็นที่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ประสานให้เกิด
ความร่วมมือและเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปั ญหาในเขตพื้นที่ ๑๗ ประเด็น จาก ๕๙ ประเด็น
่ คณ
๒. นโยบายสาธารณะได้รบ
ั การประเมินว่าผ่านกระบวนการทีมี
ุ ภาพ ร้อยละ ๘๗.๕๐
่ นเสริมและทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนสูก
๓. นโยบายสาธารณะทีหนุ
่ ารปฏิบต
ั ิ

ร้อยละ ๒๕

๔. ภาคีีเครืือข่่ายได้้รับ
ั การพััฒนาศัักยภาพผ่่านหลัักสููตรต่่างๆ เพื่่� อการขัับเคลื่่�อนนโยบาย

สาธารณะแบบมีีส่ว
่ นร่่วม จำำ�นวนไม่่น้อ
้ ยกว่่า ๙๐๐ คน การพััฒนาศัักยภาพของภาคีีเครืือข่่ายได้้รับ
ั การ

ประเมิินว่่ามีีขีด
ี ความสามารถ ร้้อยละ ๗๕ ในการพััฒนาศัักยภาพเครืือข่่าย เกิิดความร่่วมมืือกัับองค์์กร
/เครืือข่่ายต่่างประเทศ ทั้้�งในประเทศและเครืือข่่ายในประเทศสมาชิิกอาเซีียน เพื่่� อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อน

นโยบายสาธารณะแบบมีีส่ว่ นร่่วม (ได้้แก่่ เครืือข่่ายคณะสาธารณสุุขและสถาบัันการเรีียนการสอนด้้าน

สาธารณสุุขในกลุ่่�มประเทศอนุุภูมิ
ู ภ
ิ าคลุ่่�มน้ำำ�โขง (PHGMS) องค์์การอนามััยโลก (WHO) Global Health
Center สมาพัันธรััฐสวิิสเซอร์์แลนด์์ และ ASIAN Health Institute (AHI) ประเทศญี่่�ปุ่่น
� เป็็นต้้น
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๕. เกิิดองค์์ความรู้้�  หรืือนวััตกรรมในกระบวนการพััฒนาและขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะ

แบบมีีส่ว
่ นร่่วม ที่่�สามารถสนัับสนุุนการทำำ�งานของ สช. จำำ�นวน ๖ เรื่่�อง ได้้แก่่ คุณ
ุ ภาพน้ำำ�ดื่่�มจากตู้้�น้ำำ�ดื่่�ม
หยอดเหรีียญอััตโนมััติิ ผลกระทบจากอีีสปอร์์ตต่่อสุุขภาวะเด็็ก การสื่่�อสารข้้อมููลสุุขภาพในสื่่�อสัังคม

ออนไลน์์ วิิธีก
ี ารกำำ�หนดประเด็็นสำำ�คััญทางยุุทธศาสตร์์ และการศึึกษาโอกาสและข้้อจำำ�กัด
ั ในการร่่วมจััด
บริิการฟื้้� นฟููสมรรถภาพทางการแพทย์์

๖. เกิิดชุุดความรู้้�และเอกสารวิิชาการจากการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะแบบมีีส่ว
่ นร่่วม

จำำ�นวน ๓๘ เรื่่�อง ซึ่่�งจะมีีการสัังเคราะห์์และวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลเพื่่� อพััฒนาเป็็นองค์์ความรู้้�ต่่อไป

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ นปี สุดท้ายในการทำ�งานของ คสช. ชุดปั จจุบัน (ชุดที่ ๓) ซึ่งเริ่ม
ปฏิบต
ั ิหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
๑. ผลัั กดัั นการพััฒนาและขัับเคลื่่� อนมติิ สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ โดยผลัักดัั นมติิ สมััชชา

สุุขภาพแห่่งชาติิครั้้�งที่่� ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำำ�นวน ๔ มติิ และมอบหมายให้้คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนและ
ติิดตามการดำำ�เนิินงานตามมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ (คมส.) รัับไป
ดำำ�เนิินงานต่่อ ในการนี้้� รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการพััฒนาสัังคม

และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ยิินดีีร่่วมขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาสุุขภาพ

แห่่งชาติิที่่�สอดคล้้องกัับภารกิิจของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ต่่อไป

๒. ผลัั ก ดัั น การขัั บ เคลื่่� อนธรรมนูู ญ สุุ ข ภาพพระสงฆ์์

แห่่งชาติิอย่่างต่่อเนื่่� อง ผลจากการสานพลัังการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่� อง

ทำำ� ให้้ เ ป้้ า หมายการขัั บ เคลื่่� อ นธรรมนูู ญ สุุ ข ภาพพระสงฆ์์ ฯ ในปีี
๒๕๖๒ ที่่�ตั้้�งไว้้อย่่างน้้อย ๕,๐๐๐ วััดทั่่�วประเทศ มีีพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ

รวมทั้้�งสิ้้�น ๙,๗๒๓ วััด จัับคู่่�กัับหน่่วยบริิการจำำ�นวน ๙,๔๖๘ แห่่ง
ทั่่�วประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุุข “๑ วััด ๑ รพ./รพ.สต”

๔ มติิจากสมััชชาสุุขภาพ
ครั้้�งที่่� ๑๑

มติ ๑๑.๑ : การร่วมสร้างสรรค์พ้ ืนที่
สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มติ ๑๑.๒ : ความรับผิดชอบร่วมทาง
สังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
มติ ๑๑.๓ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ติดต่อ
มติ ๑๑.๔ : การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

บริการทันตกรรม เสนอผ่านมติคณะรัฐมนตรี

ในแต่่ละจัังหวััด และ “๑ วััดต่่อ ๑ ศููนย์์บริิการสาธารณสุุข (ศบส.)” ในเขตกรุุงเทพมหานคร (ข้้อมููล ณ

วัันที่่� ๒๙ มีีนาคม ๒๕๖๒) และมีีความก้้าวหน้้าการดำำ�เนิินงานใน ๕ กิิจกรรมเป้้าหมายหลััก ประกอบด้้วย

(๑) การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลพระสงฆ์์ในวััด และพระในวััดทำำ�บััตรประชาชน เพื่่� อเข้้าถึึงสิิทธิิหลัักประกััน
สุุขภาพถ้้วนหน้้า (๒) การอบรมพระคิิลานุุปััฏฐาก เพื่่� อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการดููแลช่่วยเหลืือพระสงฆ์์
ที่่� เจ็็ บป่่วยด้้ วยจิิ ตอาสา รวมถึึ งเป็็นผู้้�มีีความรู้้�ด้้ านสุุขภาพที่่� สามารถถ่่ ายทอดให้้กัับประชาชนต่่ อได้้

(๓) การตรวจคััดกรองสุุขภาพพระสงฆ์์ (๔) การพััฒนาวััดส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�มีสิ่่
ี ง� แวดล้้อมและโครงสร้้าง

พื้้� นฐานในด้้านการดููแลสุุขภาพพระสงฆ์์อย่่างเหมาะสม (๕) วััดร่่วมพััฒนาชุุมชนคุุณธรรมตามโครงการ
ชุุมชนคุุณธรรมขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังบวร (บ้้าน-วััด-โรงเรีียน)
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๓. ผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ระบบบริิการสุุขภาพเขตเมืือง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐  คสช. สนัับสนุุน

กระทรวงสาธารณสุุข ในการจััดตั้้�งคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ระบบบริิการสุุขภาพเขตเมืือง

ระดัับชาติิ และการดำำ�เนิินงานเพื่่� อจััดทำำ�แผนปฏิิบัติ
ั ิการเพื่่� อขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ฯ ที่่�ระบุุเป้้าหมายรวม
ทั้้�งการติิดตามผลแต่่ละยุุทธศาสตร์์อย่่างต่่อเนื่่� อง พร้้อมทั้้�งแจ้้งยุุทธศาสตร์์ระบบบริิการสุุขภาพเขตเมืือง

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ ให้้หน่่วยงานหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รับ
ั ทราบและพิิจารณาดำำ�เนิินการในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ต่่อไป

๔. สนัับสนุุนแผนพััฒนากำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ ระยะ ๑๐ ปีี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐)

คสช. เห็็นชอบให้้เสนอแผนพััฒนากำำ�ลังั คนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิฉบัับนี้้� ต่่อคณะรััฐมนตรีี เพื่่� อพิิจารณา
ให้้ความเห็็นชอบ และมอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับไปพิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไป

๕. การติิ ดตามสนัั บสนุุ นการดำำ�เนิิ นงานของเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน คสช. เห็็ น ชอบ

ผลการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน ปีี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และ
รายงานผลการประเมิินที่่�ผ่า่ นมติิคณะรััฐมนตรีีแล้้ว

๖. การแต่่ งตั้้� งเลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ คนใหม่่ คสช. มีีมติิ การประชุุ ม

ครั้้�งที่่� ๓/๒๕๖๒ วัันที่่� ๒๘ สิิงหาคม ๒๕๖๒   เห็็นชอบให้้เสนอแต่่งตั้้�ง นายประทีีป ธนกิิจเจริิญ เป็็น

เลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ และได้้เสนอต่่อนายกรััฐมนตรีี (พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา)

เพื่่� อลงนามในคำำ�สั่่ง� สำำ�นัก
ั นายกรััฐมนตรีีที่่� ๒๖๐/๒๕๖๒ เรื่่�อง แต่่งตั้้�งเลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิ เมื่่�อวัันที่่� ๒๐ กัันยายน ๒๕๖๒ เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว อนึ่่�ง นายประทีีป  ธนกิิจเจริิญ เริ่่ม
ั ิ
� ปฏิิบัติ
หน้้าที่่�เลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๑ ตุุลาคม ๒๕๖๒ เป็็นต้้นไป

สรุุปผลการดำำ�เนิินของคณะกรรมการบริิหาร
สำำ�นัักงานสุุขภาพแห่่งชาติิ (คบ.)
่ �หนดนโยบาย
คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เป็ นกลไกทีกำ

และกำ�กับการทำ�งานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ทำ�หน้าที่เป็ นเลขานุการ คบ. โดยมีผลการดำ�เนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. การสรรหาเลขาธิิ ก ารคณะกรรมการสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ ค นใหม่่ เนื่่� อ งด้้ ว ย เลขาธิิก าร

คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (นายพลเดช ปิ่่�นประทีี ป) ได้้ ขอลาออกจากตำำ�แหน่่งตั้้� งแต่่ วัันที่่� ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในพระราชบััญญััติิสุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ วรรคสาม ระบุุว่่า
“เมื่่�อตำำ�แหน่่งเลขาธิิการว่่ างลง และยัังไม่่มีีการแต่่ งตั้้� งเลขาธิิการคนใหม่่ ให้้คณะกรรมการบริิหาร

แต่่ ง ตั้้� ง กรรมการบริิ ห ารคนหนึ่่� ง เป็็ น ผู้้�รัั ก ษาการแทน” คบ. ได้้ พิิ จ ารณาและแต่่ ง ตั้้� ง นางทิิ พ ย์์ รัั ต น์์

นพลดารมย์์ กรรมการบริิหาร เป็็นผู้้�รัักษาการแทนเลขาธิิการฯ ตั้้�งแต่่วัันที่่� ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ต่่อมา
คบ. ได้้ดำำ�เนิินกระบวนการสรรหาเลขาธิิการฯ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ และได้้เสนอชื่่�อ นายประทีีป
ธนกิิจเจริิญ ต่่อ คสช. และนายกรััฐมนตรีี เพื่่� อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นเลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพ
แห่่งชาติิคนใหม่่  
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๒. แนวทางการบริิหารองค์์กรสมััยใหม่่ และการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร ๔.๐ เพื่่� อรัับมืือ

กัั บการเปลี่่� ยนแปลงในยุุ ค เทคโนโลยีีส ารสนเทศ  เพื่่� อ การนำำ� องค์์ ก รไปสู่่�ยุุ ค Smart office ตาม
ยุุทธศาสตร์์การปฏิิรููปประเทศไทย คบ. และผู้้�บริิหาร สช. ได้้ร่ว่ มแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับ ดร.ณััฐวุุฒิิ พงศ์์สิริิ ิ
รองเลขาธิิการสายงานเพิ่่�มประสิิทธิิภาพองค์์ กร สำำ�นัักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก เพื่่� อการวางแผนกลยุุทธ์์ในระยะยาว

๓. การกำำ�กัับดููแลบริิหารสำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ ผลการประเมิินองค์์การ

มหาชน และผู้้�อำำ�นวยการองค์์การมหาชน ที่่�จัด
ั ตั้้�งตามพระราชบััญญััติเิ ฉพาะประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ในภาพรวมของ สช. อยู่่�ในระดัับคุุณภาพระดัับ ๒ คืือ (๑) องค์์การมหาชนมีีการกำำ�หนดตััวชี้้�วััด

ระดัับผลลััพธ์์ในองค์์ประกอบ Function/Agenda/Area น้้อยกว่่าร้้อยละ ๘๐ (๒) มีีผลการประเมิินสููง
กว่่าเป้้าหมายทุุกองค์์ประกอบ และ (๓) มีีตััวชี้้�วััดผ่่านการประเมิินร้้อยละ ๑๐๐

คบ. พิจารณาแผนและติดตามรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานใน ๕ เรื่อง คือ (๑) การควบคุม
ภายใน (๒) การตรวจสอบภายใน (๓) การบริหารความเสี่ยง (๔) การบริหารงานบุคคล และ (๕) การนำ�

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้
สช. นำ�ไปปรับปรุงในการพัฒนาระบบการทำ�งานให้ดีย่งขึ
ิ ้น  

10

สารจาก
ประธานกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็ นปี ที่ ๑๒ ของการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
่
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีมองเห็
นความก้าวหน้าอย่างมีนย
ั สำ�คัญของกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามที่เห็นได้จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในแต่ละปี
การพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในทุกระดับเป็ นงานที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกภาคส่วน สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็ นองค์กรที่เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย

ในระดับต่างๆ ทำ�ให้เกิดการทำ�งานแบบบูรณาการ สานพลังความคิด สร้างแรงใจทำ�ให้เกิดการทำ�งาน

เชิงยุทธศาสตร์ มีเป้ าหมายร่วม สามารถผลักดันให้งานด้านนโยบายสุขภาพของประชาชนทุกระดับ
ก้าวหน้าอย่างเป็ นรูปธรรม ทั้งประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน และการวางกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนานโยบาย
สุขภาพด้านต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบจากดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม เป็ นต้น
ผมขอชื่ นชมและสนั บ สนุ น ผลการดำ � เนิ น งานของ สช. ที่ เป็ นแกนหลั ก ในการเชื่ อมโยง
ประสานงานกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ผลการดำ�เนินงานของ สช. ในปี ๒๕๖๒ ที่ปรากฏใน

รายงานประจำ�ฉบับนี้ เป็ นเครื่องชี้วัดถึงความสำ�เร็จที่เป็ นรู ปธรรม และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ดั ง กล่ า วจะเป็ นข้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การขั บ เคลื่ อนสุ ข ภาวะของคนไทยให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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สารจากประธานกรรมการบริิหาร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
ในปี ๒๕๖๒ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นอกจากมุ่งเน้นการให้ความสำ�คัญ
กับงานตามภารกิจแล้ว ยังมุง่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่กน
ั ไปตามภารกิจที่เติบโตขึ้น ทุกแผนงาน
นอกจากบรรลุผลตามเป้ าหมายที่คาดหวังแล้ว ยังสร้างการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรของ สช.
และภาคีเครือข่ายทุกระดับ

ในภาพรวม ความสำ�เร็จหลักๆ ของ สช. จำ�แนกออกเป็ น ๔ มิติ คือ การพัฒนาและการขับเคลื่อน
มติท่ีเกิดจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มมติดังกล่าวมีหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่าย นำ�ไป

ปฏิบัติจนเกิดเป็ นรู ปธรรมในระดับที่น่าพึงพอใจ การพัฒนาศักยภาพงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ที่ครอบคลุมทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ เป็ นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ที่สามารถใช้
ในการขับเคลื่อนงานทั้งในเชิงนโยบายสาธารณะและสร้างกระบวนการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วมในพื้นที่ และ
การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการทำ�งาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดข้อเสนอที่
มีคุณค่า ทั้งยังเสริมสร้างให้ สช. เป็ นองค์กรธรรมาภิบาลอีกด้วย

ความสำ�เร็จเหล่านี้เกิดจากการพัฒนากลไกการทำ �งานแบบบูรณาการ เชื่อมโยง หนุนเสริมกัน
แต่มีอิสระในการกำ�หนดนโยบายในระดับพื้นที่ เป็ นความสำ�เร็จที่มีเป้ าหมายร่วม คือการสร้างสังคม

้
้
สุขภาวะให้แก่ประชาชนคนไทยทังประเทศ
ทังการขั
บเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและกลไกการทำ�งาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สช. และการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

(นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา)
ประธานกรรมการบริหาร

สำ�นักงานคณะกรรมการสุชภาพแห่งชาติ

12

สารจาก
เลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

“รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เป็ นประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
่
้
ครังที ๑๑ ซึ่งสะท้อนภาพรวมผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ในปี ๒๕๖๒ ที่สร้างกระบวนการทำ�งานทุกมิติเพื่อให้เรา “เท่าทัน” และเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม
ด้วยภารกิจขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ดังนั้นนอกจากการสานพลังภาคี

เครือข่ายในระดับชาติแล้ว สช.ยังมุ่งเน้นการสานพลังภาคีเครือข่าย และขยายพันธมิตรในวงกว้าง
มากขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่การสานพลังร่วมกันปฏิรูปประเทศไทย เป็ นต้น นอกจากนี้ยังมีการสังเคราะห์
ผลการดำ�เนินงานทำ�ให้เกิดชุ ดความรู้และการพัฒนาระบบข้อมูล ซึ่งส่งผลให้เรา “เท่ าทั น” กับ
สถานการณ์ด้านสุขภาพที่เป็ นปั จจุบัน และส่งผลให้เกิดการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ

ผมขอขอบคุณบุคลากรของ สช. ทุกท่าน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสานพลัง ผลักดันให้งาน
ต่างๆ บรรลุเป้ าหมายที่ตั้งไว้ ความเป็ นกัลยาณมิตรที่มีให้กันตลอดมา คือพลังยิ่งใหญ่ท่ีจะพาเรา
ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน

(นายแพทย์ พลเดช ปิ่ นประทีป)

เลขาธิการคณะกรรมการสุชภาพแห่งชาติ

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
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ส่่วนที่่� ๑

เรื่่�องเด่่น

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

แนวทางการเชื่่�อมโยงนโยบายสาธารณะ
ระดัับชาติิ-เขต-พื้้� นที่่�
แนวทางการเชื่อมโยงนโยบายสาธารณะระดับชาติ-เขต-พื้นที่ เป็ น “เครื่องมือใหม่” ที่เกิดขึ้นเพื่อ
ขั บ เคลื่ อนนโยบายสาธารณะ โดยมี ก ลไกการทำ � งานคื อ คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

ที่ทำ�หน้าที่เชื่อมร้อยหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ รวมทั้งกำ�หนดทิศทางของระบบสุขภาพให้ตรงกับความจำ�เป็ นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อผลักดันให้
เกิดปฏิบัติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุขภาพของพื้นที่อย่างเป็ นรูปธรรม

แนวทางการเชื่่�อมโยงนโยบายสาธารณะระดัับชาติิ-เขต-พื้้� นที่่�
- ใช้ประเด็นการขับเคลื่อน โดยให้ความสำ�คัญกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพที่ คณะกรรมการฯ ได้
่ องการเห็นผลสำ�เร็จรูปธรรมระยะสัน
้ (Quick
มีมติเห็นชอบมติทมี
ี่ ความสำ�คัญต้องขับเคลื่อนเร่งด่วนทีต้
Win) ภายในระยะ ๑ ปี และมติท่ีมีความท้าทาย (Challenge)  

- คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็ นกลไกหลักในเชื่อมโยงประเด็นและกลไกต่างๆ
ที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ทั้งในระดับชาติ-เขต-จังหวัด-อำ �เภอ-ตำ�บล ติดตามการขับเคลื่อนมติฯ
และกลไกดำ�เนินงานในพื้นที่ อาทิ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จังหวัด เครือข่าย 4PW เครือข่ายศูนย์

ประงานประชาสั ง คมจั ง หวั ด (ศปจ.) คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อำ � เภอ/ระดั บ เขต
(พชอ./พชข.) และอื่นๆ

การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์และแผนปฏิิบััติิการ ๔ ประเด็็นร่่วม เขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน เขต ๑๒
๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒, โรงแรมคริิสตััลหาดใหญ่่ จ.สงขลา

15

16

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

การขัับเคลื่่�อนอย่่างบููรณาการ
กิิจกรรม

เป้้าประสงค์์

• เชื่อมโยงประเด็นนโยบาย โดยใช้ประเด็น
พชอ. เป็ นตัวตั้ง  

• มีข้อมูลประเด็นนโยบายของ กขป., 4PW, พชอ. และธรรมนูญ

• สร้างเวทีความร่วมมือเชื่อมกลไกบูรณาการ
ในเขตพื้นที่

• หารือทำ�ความเข้าใจกลไกบูรณาการ เช่น คณะทำ�งานเฉพาะประเด็น  
คณะทำ�งานขับเคลื่อน พชอ. (ประชุมเลขานุการร่วม

เฉพาะประเด็น

• วางแนวทางการเชื่อมกลไกต่างๆ

กขป.+ประธาน)

• สร้างกลไกขับเคลื่อนงาน (รายงานภาค/เขต) • เชื่อมกลไก ระหว่างเลขานุการร่วม อนุกรรมการเฉพาะคณะทำ�งาน
ขับเคลื่อน พชอ. ผู้ตรวจราชการ

• จัดทำ�ทีมระะดับเขต ระหว่างอนุกรรมการเฉพาะประเด็น 4PW และ
พชอ.

• จัดทำ�แผนที่ผู้มีส่วนได้เสีย (Mapping Stakeholder)
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop
collective action plan) รายเขต

กำ�หนดเป้ าหมายร่วม เน้นผลเชิง quick win
วิเคราะห์หาช่องว่างแต่ละหน่วยงาน
เพื่อวางแผนร่วมกัน

• กลุ่มเป้ าหมายการประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ กขป.
เฉพาะประเด็น/ 4PW/ พชอ./ ตำ�บล/ ผู้มีส่วนได้เสียทำ�แผน

ปฏิบัติการร่วมกับเขต-จังหวัด-อำ�เภอ-ตำ�บล (ธรรมนูญสุขภาพ)

• ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ

• แต่ละหน่วยนำ�แผนไปขับเคลื่อน

• สนับสนุนการจัดการความรู้รายเขต

• มีชุดความรู้เพื่อค้นหาคุณค่าของงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และผลการ
เชื่อมโยงระหว่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับพื้นที่

การประชุุมบููรณาการดำำ�เนิินงานคณะทำำ�งานพัั ฒนาคุุณภาพชีีวิิตระดัับอำำ�เภอ (พชอ.)
“พื้้� นที่่�ร้้อยแก่่นสารสิินธุ์์�” เพื่่� อขัับเคลื่่�อนประเด็็นสุุขภาพระดัับอำำ�เภอและการจััดการบริิการกองทุุนตำำ�บล
๒๕ มกราคม ๒๕๖๒, อาคารโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพ ศููนย์์อนามััยที่่� ๗ ขอนแก่่น

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

การประชุุมคณะกรรมการเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน (กขป.)
เขต ๑๑ เพื่่� อขัับเคลื่่�อนประเด็็นยุุทธศาสตร์์เด็็กเยาวชน/
คนวััยทำำ�งาน/คนสููงวััย/ประเด็็นสาธารณสุุขทางทะเล
การจััดการขยะต้้นทาง ผ่่านกลไก พชอ./พชต./กองทุุน
หลัักประกัันสุุขภาพระดัับท้้องถิ่น
่�
๗-๘ พฤศจิิกายน ๒๕๖๒, โรงแรมอ่่าวนางวิิลล่่า จ.กระบี่่�

ผลการดำำ�เนิินงาน
• มีการจัดทำ�ฐานข้อมูลประเด็นนโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ มติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ มติสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ประเด็นร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จนถึงประเด็นขับเคลื่อน
ผ่านระดับตำ�บล

• มีการบูรณาการแผนงบประมาณและภารกิจในองค์กร อาทิ เชื่อมโยงการทำ�งานระหว่างสำ�นักขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สำ�นักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ สำ�นักสนับสนุน

ยุทธศาสตร์สงั คมเข้มแข็ง สำ�นักวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  และกลุม
่ งานสื่อสาร
สังคม ทำ�ให้เห็นทิศทางการทำ�งานร่วมกัน

• เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมในระดับพื้นที่ โดยมีกลไก กขป. เป็ นกลไก
เชื่อมประสานจัดเวทีกลางในการสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานราชการ
กลุ่มองค์กร Node flagship สสส. สมัชชาสุขภาพจังหวัด และ พชอ. เป็ นต้น

ความสอดคล้้อง
นโยบายระดัับชาติิ

มติิสมััชชาสุุขภาพ
แห่่งชาติิ

ยุุทธศาสตร์์ชาติิ

Mapping
stakeholder

ความสอดคล้้อง
นโยบายระดัับเขต

• วิเคราะห์อ�ำนาจและบทบาท
หน้้าที่่�ของหน่่วยงาน/
องค์์กร/ภาคีีต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• วิเคราะห์ข้อมูลและ
ช่่องว่่างปััญหาที่่�
ต้้องแก้้ไข
• ประสาน เชื่อมโยง
กลไกต่่างๆ

ความสอดคล้้อง
นโยบายระดัับจัังหวััด

• ติดตามผลการด�ำเนินงาน
มติิสมััชชาสุุขภาพจัังหวััด/ศปจ.

ความสอดคล้้อง
นโยบายระดัับอำำ�เภอ
ความสอดคล้้องนโยบาย
ระดัับชุุมชน/ท้้องถิ่่�น

สำำ�นัักนวััตกรรมและสร้้างสรรค์์โอกาส (สำำ�นัักงาน ๖)/ตำำ�บลสุุขภาวะ/ธรรมนููญสุุขภาพตำำ�บล/กองทุุนหลัักประกัันสุุขภาพระดัับพื้้� นที่่�
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ส่่วนที่่� ๒

ผลการดำำ�เนิินงาน

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ผลการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
• ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)
• ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหาร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คบ.)
• แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับชาติิ
• แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับพื้้� นที่่�
• แผนงานวิิชาการและนวััตกรรม
• แผนงานสื่่�อสารทางสัังคม
• แผนงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
• แผนงานบริิหารจััดการ
• โครงการพิิ เศษ
รายงานการเงิิน ปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ผลการดำำ�เนิินงานของ
คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
นับเป็ นเวลา ๑๒ ปี ของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็ นกลไกคณะกรรมการระดับชาติ ที่จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่ มาจาก ๓ ภาคส่วน ซึ่งเป็ นการผสานการ

ทำ�งานข้ามภาคส่วน โดยยึดแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ
(Health in All Policies)” เน้นการเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างกัลยาณมิตร
้
ปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์สข
ุ ภาพและสังคมทังในระดั
บประเทศ
และระดับสากล

ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ นช่วงปี สุดท้ ายในการ
ทำ�งานของ คสช. ชุดปั จจุบัน (ชุดที่ ๓) ซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
วั นที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ และครบวาระการดำ �รงตำ �แหน่งเมื่อ
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในรอบปี ดังนี้

องค์์ประกอบของ คสช.
จาก ๓ ภาคส่่วน
• ภาคประชาชน ชุมชน และสังคม มาจาก
ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำ�ไรเป็ น
ผู้แทนเขต รวมทั้งสิ้น ๑๓ เขตทั่วประเทศ
(แบ่งตามเขตสุขภาพเพื่อประชาชน)  

• ภาควิชาชีพและวิชาการ มาจาก

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ (ที่ไม่เป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข)

• ภาคการเมืองและราชการ มาจากส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่น  

รายงานประจำำ�ปีี
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ผลัักดัันการพัั ฒนาและขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
คสช. ได้ผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำ�นวน ๔ มติ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๖๒ และเสนอต่อ ครม. เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการตามมติท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป

นอกจากนี้ คสช. ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชา
่ รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ
สุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ทีมี
ทั้ง ๔ มติน้ี
กรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เล็งเห็นความสำ�คัญและยินดีท่ีจะร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ผลัักดัันการขัับเคลื่่�อนธรรมนููญสุุขภาพพระสงฆ์์แห่่งชาติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
คสช. ได้ ให้ความสำ�คั ญกับการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ไปสู่การปฏิ บัติตามหลักการ
“ธรรมนำ�โลก” โดยเปิ ดพื้นที่ให้องค์กรทั้งฝ่ ายสงฆ์และฝ่ ายฆราวาส ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยในการประชุม คสช. มีผู้แทนองค์กร หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ท่ีร่วมเป็ นกรรมการ
่
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ผลัดเปลียนกั
นนำ�เสนอรายงานความก้าวหน้าในส่วนที่รับผิดชอบ ประกอบ

ด้วย สำ�นักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พส.)
กรมการศาสนา สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และสำ�นักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

ผลจากการสานพลังการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เป้ าหมายการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
ในปี ๒๕๖๒ ที่ ตั้ งไว้ อย่างน้อย ๕,๐๐๐ วั ดทั่ วประเทศ มีพ้ ืนที่ ดำ �เนินการรวมทั้ งสิ้น ๙,๗๒๓ วั ด จั บคู่กับ
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หน่วยบริการจำ�นวน ๙,๔๖๘ แห่งทั่วประเทศ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “๑ วัด ๑ รพ./รพ.สต”
ในแต่ละจังหวัด และ “๑ วัดต่อ ๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)” ในเขตกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒)  

มีการรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานใน ๕ กิจกรรมเป้ าหมายหลัก ประกอบด้วย (๑) การจัดทำ�
ฐานข้อมูลพระสงฆ์ในวัด และพระในวัดทำ�บัตรประชาชนเพื่อเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (๒) การ

อบรมพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อเป็ นกำ�ลังสำ�คัญในการการดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์ท่ีเจ็บป่ วยด้วยจิตอาสา รวมถึง
เป็ นผู้มีความรู้ด้านสุขภาพที่สามารถถ่ายทอดให้กับประชาชนต่อได้ (๓) การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์

(๔) การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพที่มีส่ิงแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานในด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่าง
เหมาะสม และ (๕) วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้านวัด-โรงเรียน)

ในการนี้ คสช. สนับสนุนให้คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติตามเป้ าหมายที่กำ�หนด

ผลัักดัันยุุทธศาสตร์์ระบบบริิการสุุขภาพเขตเมืือง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐
คสช. สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการ
สุขภาพเขตเมืองระดับชาติ และการดำ�เนินงานเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ระบุ

้
เป้ าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนและหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อน รวมทังการติ
ดตามผลแต่ละยุทธศาสตร์
่
้
อย่างต่อเนือง พร้อมทังแจ้งยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ ให้หน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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สนัับสนุุนแผนพัั ฒนากำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ ระยะ ๑๐ ปีี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐)
คสช. เห็นชอบให้เสนอแผนพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ฉบับนี้ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไป

การติิดตามสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน
คสช. เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒๕๖๑  และรายงานผลการประเมินที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้ว

การแต่่งตั้้�งเลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิคนใหม่่
คสช. มีมติการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายประทีป ธนกิจเจริญ เป็ น

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และได้เสนอต่อ นายก
รัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อลงนามในคำ�สัง่ สำ�นัก
นายกรั ฐ มนตรี ท่ี ๒๖๐/๒๕๖๒ เรื่ อง แต่ งตั้ งเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็ น
ที่เรียบร้อยแล้ว

นายประที ป ธนกิ จ เจริ ญ เริ่ มปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้ งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เป็ นต้นไป
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ผลการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิหาร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คบ.)
คณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เป็ นกลไกที่

กำ�หนดนโยบายและกำ�กับการทำ�งานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เพื่อให้การดำ �เนินงานบรรลุภารกิจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำ�หน้าที่เป็ นเลขานุการ คบ.
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ คบ. มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
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การสรรหาเลขาธิิการคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิคนใหม่่
เนื่องด้วย เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นายพลเดช ปิ่ นประทีป) ได้ขอลาออกจากตำ�แหน่ง
ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ วรรคสาม ระบุว่า
“เมื่ อตำ � แหน่ ง เลขาธิก ารว่ า งลง และยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ งเลขาธิก ารคนใหม่ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นผู้รักษาการแทน”

คบ. ได้พจ
ิ ารณาและแต่งตั้ง นางทิพย์รต
ั น์ นพลดารมย์ กรรมการบริหาร เป็ นผูร้ ก
ั ษาการแทนเลขาธิการฯ
่
้
ตังแต่วันที ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เนื่องจาก สช. เป็ นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใต้
การกำ�กับของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๑ วรรคสามและวรรคสี่ กำ�หนดว่า “ให้นายกรัฐมนตรีมอ
ี �ำ นาจแต่งตัง้
เลขาธิการจากบุ คคลที่ คณะกรรมการบริหารคั ดเลือก และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ให้ความ
เห็นชอบแล้ว หลักเกณฑ์และวิธค
ี ัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามให้เป็ นไปตามระเบียบที่ คสช. กำ�หนด” และ
มาตรา ๓๙ (๒) กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำ�นาจ “กำ�หนดคุณสมบัติของเลขาธิการและ
่
รองเลขาธิการ และดำ�เนินการคัดเลือกเลขาธิการตามระเบียบทีคณะกรรมการสุ
ขภาพแห่งชาติ (คสช.) กำ�หนด”

่
้ คบ. จึงดำ�เนินกระบวนการสรรหาเลขาธิการฯ ตามทีกฎหมายกำ
ดังนัน
�หนดไว้ และได้เสนอชื่อ นายประทีป
ธนกิจเจริญ ต่อ คสช. และนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
คนใหม่

แนวทางการบริิหารองค์์กรสมััยใหม่่ และการพัั ฒนาศัักยภาพบุุคลากร
๔.๐ เพื่่� อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงในยุุคเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่อการนำ�องค์กรไปสู่ยุค Smart office ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย คบ. และผู้บริหาร สช.
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีประเด็นสำ�คัญ

ที่ควรให้ความสนใจในโลกยุคใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้ทำ�งานเร็วขึ้น การปฏิบต
ั ิงานนอก
่
่
สถานที แต่ยังสามารถรับ-ส่งงานตามทีกำ�หนดได้ เป็ นต้น

การกำำ�กัับดููแลบริิหารสำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
ตามกรอบแนวทางการประเมิินองค์์การมหาชน และผู้้อำ
� �ำ นวยการองค์์การ
� ดตั้้
มหาชน ที่่จั
ั ง
ี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
� ตามพระราชบััญญััติเิ ฉพาะ ประจำำ�ปีง
ผลการดำ�เนินงานของ คบ. ตามกรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำ�นวยการองค์การ
มหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็ นการดำ�เนินงานในตัวชี้วัดที่

๕.๑ “ร้อยละความสำ�เร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการ ของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำ�
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

คบ. ได้พิจารณาแผนและติดตามรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานใน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) การควบคุม
่ (๔) การบริหารงานบุคคล และ (๕) การนำ�เทคโนโลยี
ภายใน (๒) การตรวจสอบภายใน (๓) การบริหารความเสียง
ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ สช. นำ�ไปปรับปรุ ง
ในการพัฒนาระบบการทำ�งานให้ดีย่งขึ
ิ ้น  
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แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับชาติิ

โครงการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม
“รู้้�เท่่าทัันสุุขภาพ ร่่วมสร้้างสัังคมสุุขภาวะ”
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้
ประเด็นหลัก “รูเ้ ท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” ได้ฉันทมติจากที่ประชุมจำ�นวน ๔ มติ ได้แก่
• ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ติดต่ อ (Health Literacy for NCDs
Prevention and Management)

• การพัฒนาในประเด็ นว่ าด้ วยการพัฒนาพื้ นที่ สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน :
เขตเมือง (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development)

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

• การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม (Consumer Protection in Dental Services)
ซึ่งคาดหวังว่าสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะนำ�มติดังกล่าวไปขับเคลื่อนและขยายผลต่อไป

กลไกการจััดสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๑
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เป็ นกลไกที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๔๒ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อดำ�เนินงานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละครั้งโดยการแต่งตั้งจาก คสช.
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ในสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๑๑ นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ผู้แทนจากภาคเอกชน เป็ นประธานกรรมการ
คจ.สช. ตามมติท่ีประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คจ.สช. ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานชุดต่างๆ เพื่อเป็ นกลไกในการดำ�เนินงาน จำ�นวน

๗ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการบริหาร (๒) คณะอนุกรรมการวิชาการ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนา
การสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย (๔) คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (๕) คณะอนุกรรมการประเมินผล (๖) และ (๗)

การประชุม

คณะอนุกรรมการดำ�เนิน

	กิิจกรรมระหว่่างการประชุุมสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
๑) กิจกรรมสำ�คัญที่จัดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อาทิ
พิธเี ปิ ดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีกิจกรรมบนเวทีหลัก ได้แก่
• การแสดงพิธเี ปิ ด “สานพลัง สร้างสุขภาวะ” ที่เน้นการมีส่วนร่วมด้วยบทเพลงที่ขับร้องโดย
นายวินัย พันธุรักษ์ และทีมงาน

การแสดงปาฐกถาพิเศษ ได้แก่
่ กษา
• หัวข้อ “รูเ้ ท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” โดย นายแพทย์กิตติศก
ั ดิ์ กลับดี ทีปรึ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข หัวข้อ “รูเ้ ท่าทันข้อมูลข่าวสาร ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ”
โดย ศาสตราจารย์ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ กรรมการปฏิรูปด้านสื่อ เลขานุการและกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

่ งยื
่ นโดยการใช้แนวทาง
• หัวข้อ “พลังของคนรุน
่ ใหม่สก
ู่ ารบรรลุเป้ าหมายของการพัฒนาทียั

ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” โดย นางสาวบาทูล อัลวาดานี (Miss Batool Alwahdani)
ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ

• หัวข้อ “รู ้เท่าทันสุขภาพ : มุมมองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์” โดย นางสุวรีย์ ใจหาญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

การดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็ นการรายงานผลการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้ งที่ ๑๑ จำ �นวน ๑๑ มติ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก
้ ารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เป็็นการนำำ�เสนอรููปธรรมการขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาสุุขภาพฯ หรืือมติิที่่�มีก
ี ารขัับเคลื่่�อนยัังไม่่ชัด
ั เจน

และแนวทางการดำำ�เนิินงานในระยะต่่อไปมีีจำำ�นวน ๔ มติิ / กลุ่่�มมติิ ได้้แก่่ (๑) การป้้องกัันและ

ควบคุุมโรคไม่่ติิดต่่อ (NCDs) (๒) การจััดการปััญหาโฆษณาที่่�ผิิดกฎหมายของ ยา อาหาร และ
ผลิิตภััณฑ์์สุข
ุ ภาพ (๓) การแก้้ปัญ
ั หาอุุบัติ
ั เิ หตุุทางถนน และ (๔) มติิว่า่ ด้้วยน้ำำ�ดื่่�มที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับ
ประชาชน
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และนำ�เสนอการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำ�นวน
๒ ประเด็น ได้แก่ การประเมินผลกระทบการดำ�เนินงานควบคุมไข้เลือดออก และการขับเคลื่อน
สิทธิการตายตามธรรมชาติในศาสนาพุทธ

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็ นการนำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาประกาศชื่นชมต่อหน่วยงานภาคีที่ร่วมกันขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพฯ จนเกิดผลรู ปธรรม หรือเกิดผลที่เป็ นปั จจัยสำ�คัญของความสำ�เร็จในการ
ขับเคลื่อนมติ

การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
เป็ นการประชุมวิชาการและการประชุมกลุม
่ ย่อยในหัวข้อเฉพาะกลุม
่ ที่จัดเสริมขึ้น เพื่อสร้างการ
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ใ นประเด็ น สำ � คั ญ เกี่ ยวกั บ การพั ฒ นานโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้งประเด็นที่เตรียมพัฒนาเป็ นนโยบายสาธารณะในอนาคต หรือประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีผ่านมา
ลานสมัชชาสุขภาพ
เป็ นพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขององค์ กรภาคี เครือข่ายต่ างๆ
รวมถึงการนำ�เสนอกรณีตวั อย่างของการนำ�กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปปรับใช้
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ในลานสมัชชาสุขภาพ มีกิจกรรมหลากหลาย

เพื่อให้สาธารณะได้เข้าใจจุดประสงค์ กระบวนการและเป้ าหมายการจัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๑๑ จึงมี
กิจกรรมการสื่อสารทางสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งก่อน-ระหว่าง-หลัง การจัดงาน ได้แก่ การจัดเวทีรับฟั ง

้ ่ ๑๑ การรับฟั งความเห็นผ่านช่องทาง
ความคิดเห็นทางอากาศต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
ออนไลน์และออฟไลน์ จำ�นวน ๔ ครั้ง (๔ ระเบียบวาระ) การจัดแถลงข่าวการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑ รวมถึงการผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อสร้างกระแสการจัดงานผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กต่างๆ ของ สช.

และภาคีพันธมิตร
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	สรุุปผลการประเมิินสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
้ ่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
พบว่าประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ มีการดำ�เนินงานที่เป็ นระบบ มีกลไกสนับสนุน และให้โอกาส
การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นอิสระ มีความยืดหยุน
่ และมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะ

่ ความสำ�คัญ เป็ นทียอมรั
่
ทีมี
บของสังคมโดยรวม และสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมี
ข้อเสนอสำ�คัญในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ (๑) การพัฒนาระเบียบวาระ ควรเพิ่ม
ข้อมูลสถานการณ์พ้ ืนที่และการสื่อสารที่เข้าใจง่าย (๒) การเตรียมความพร้อมเครือข่าย โดยให้ความสำ�คัญ
กับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำ�ความเข้าใจด้านเนื้อหา และช่องทางการสื่อสารกับเครือข่าย และ
(๓) การประชุมเพื่อหาฉันทมติ ควรทำ�ความเข้าใจกติกาให้ชัดเจน กำ�หนดเป้ าหมายเวทีรับฟั งให้ชัดเจน และ
เลือกประธานที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
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แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับชาติิ

โครงการพัั ฒนาประสิิทธิิภาพการสนัับสนุุนงาน
ของ คสช. และ คบ.

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดให้มี ๒ กลไกสำ�คัญที่ทำ�งานควบคู่กัน คือ คณะ

กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) เป็ นคณะกรรมการด้ า นนโยบายระดั บ ชาติ และคณะกรรมการบริ ห าร

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เป็ นคณะกรรมการด้ านการบริหารจั ดการ โดยมีสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็ นหน่วยงานเลขานุการ

การสนับสนุนการทำ�งานของคณะกรรมการทั้งสองชุด ให้ดำ�เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง
โดยมีสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์และประเมินผลทำ�หน้าที่ฝ่ ายเลขานุการของกลไกทั้งสองคณะ และมีผล
การดำ�เนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้

การบริิหารจััดการการประชุุม คสช. และ คบ.
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ จัดประชุ ม คสช. รวม ๔ ครั้ง และจั ดประชุ ม คบ. รวม   ๙ ครั้ง
โดยจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุ มล่วงหน้า บริหารจั ดการประชุ มให้เป็ นไปตามแผนงานที่ วางไว้ อย่าง
เรียบร้อย รวมถึงการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการประชุม คสช. ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจริง
เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ศึกษาเนื้อหาในระเบียบวาระ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ต่อระเบียบวาระที่จะพิจารณาร่วมกันก่อน อันจะทำ�ให้การประชุมในวันจริงมีประสิทธิภาพ และหลังจากการ
ประชุม คสช. มีการแจกร่างมติการประชุมให้กับคณะกรรมการทุกท่านโดยทันที ต่อจากนั้น มีการจัดแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชน เพื่อการสื่อสารสาธารณะ
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การเตรีียมสรรหากรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิชุุดใหม่่
แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีบทบาทหน้าที่
่ บทบาท
ใน การให้ขอ
้ เสนอแนะแก่รฐั บาล และหน่วยงานต่างๆ ทีมี

อำำ�นาจหน้้าที่่� คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาวะ ให้ ดำ � เนิ น การพั ฒ นาหรื อ กำ � หนด

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้

เกี่ยวข้องกับการกำ�หนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการที่

ยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการต่างๆ โดยคำ�นึงถึงสุขภาวะ
ของประชาชนเป็ นเรื่องสำ�คัญ
คสช. ยังทำ�หน้าที่เชื่อมโยงคน กลุ่มคน และหน่วยงาน

จากทุกฝ่ ายในสังคม เข้ามาร่วมทำ�งานเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คสช. จึงเป็ นเสมือนกลไกที่ช่วยเสริมให้

(๑) กําหนดวิธก
ี าร หลักเกณฑ์และระยะเวลา
ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘

๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย

การทำ�งานของรัฐบาล หน่วยงาน องค์กรและภาคีต่างๆ ดำ�เนินไปข้างหน้าโดยบูรณาการการพัฒนาทุกมิติของ
สุขภาวะไปพร้อมๆ กัน

คสช. ชุดปั จจุบัน จะพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ๔ ปี วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในพระราชบัญญัติ
สุขภาพฯ มาตรา ๒๑ กำ�หนดไว้ว่า “เมื่อกรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ดําเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดี ยวกันแทนก่อนวั นครบวาระไม่น้อยกว่ า ๙๐ วั น ตามวิ ธีการที่ คณะกรรมการสรรหาฯ
ประกาศกําหนด”

สช. สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบวิ ธี ก ารสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ท่ี มาจาก
กระบวนการเลือกกันเอง ในกลุ่ม (๑) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้อง
ไม่เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และ (๓) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำ�ไร
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มีขอ
้ เสนอที่สำ�คัญคือ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ (ในแง่ต้นทุน ทรัพยากร และ

เวลา) ของการสรรหา คสช. และคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นชอบให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือก คสช.
ชุดใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกำ�หนดหลักการในการออกแบบ
พัฒนาระบบ คือ (๑) เหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน (๒) ลดภาระด้านการบริหารจัดการ (๓) มุ่งเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๔) เป็ นระบบที่ดี ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  (๕) กระจาย
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างกว้างขวาง

สช. ได้จัดทำ�แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)

เพื่อไปสู่ สช. ๔.๐ ปี งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
องค์กรและสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

ดังนั้น เพื่อให้การสรรหา คสช. ชุดใหม่ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ต้นทุน ทรัพยากร และเวลา

สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์ กรและบุ คลากรขององค์ กรมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth)
เพื่อไปสู่ สช. ๔.๐ และแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ มี รศ.สมชาย วิ ริ ย ะยุ ท ธกร
เป็ นประธาน ได้เห็นชอบให้ใช้ระบบเว็บไซต์ในการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยสำ�นักงานได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมดำ�เนินการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติชุดใหม่ ต้นปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป
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โครงการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม
ตามมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
การขัับเคลื่่�อนมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
สู่่�นโยบายระดัับชาติิ-ระดัับพื้้� นที่่�
ข้อเสนอที่ผ่านมติที่ประชุมสมัชชาสุชภาพแห่งชาติในแต่ละปี ได้น�ำ เข้าสูก
่ ารพิจารณาของคณะกรรมการ
่
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เพือให้เกิดการติดตามและผลักดันให้เกิดการดำ�เนินงาน ภายใต้ โครงการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อน
และติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เป็ นกลไกในการพัฒนาแนวทาง และ
่
หนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม ทีสอดคล้
องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และพัฒนาการขับเคลื่อน
่ ขภาพแบบมีสว่ นร่วมระดับชาติ
ประเด็นนโยบายสาธารณะเพือสุ
สู่การขับเคลื่อนระดับระดับพื้นที่

DENMarKSII

• การสร้างตัวอย่าง Demonstration

• การหนุนเสริมการทำ�งาน Encouragement
• การสร้างเครือข่าย Networking

กระบวนการทำำ�งาน
สร้างยุทธศาสตร์ ๘ ประการ : DENMarKSII
ยุ ท ธศาสตร์ ๘ ประการ เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ เน้ น การ
สานพลังความร่วมมือ (Synergy) เพื่อขับเคลื่อนมติ เน้นการ
เสริมพลังทางบวก เพื่อให้เกิดการต่อยอดงาน และสร้างคุณค่า
ในการทำ�งานให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน ใช้หลักการบริหารจัดการ
๘ ประการ หรือ DENMarKSII

• การสร้างแรงจูงใจ Motivation :
appreciation : recognition

• การจัดการความรู้ Knowledge

management
• การสื่อสารสังคม Social communication
• การใช้ระบบข้อมูล Information system
• การบูรณาการการทำ�งานข้ามหน่วยงาน
องค์กร ข้ามภาคส่วน Integration
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

สร้างกลไกรับผิดชอบเฉพาะ ๒ คณะ
คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ
่
สาธารณสุข และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีเกียวข้
องกับสุขภาพสังคม
และสุขภาวะ

ผลการดำำ�เนิินงาน
นับตั้งแต่ท่ี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน
๑๑ ครั้ง มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวม ๘๑ มติ จำ�แนกตามกลุ่มมติ ดังนี้

กลุ่มมติ

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์และสาธารณสุข

สุขภาพสังคมและสุขภาวะ

Achieved

๑๓ มติ

๑๐ มติ

On-going

๒๑ มติ

๒๗ มติ

-

๔ มติ

๒ มติ

๔ มติ

๓๖  มติ

๔๕  มติ

To be revisited
End-up
รวม

คมส. คัดเลือกมติที่มีความท้าทายและเป็ นปั ญหาสำ�คัญของสังคม (Challenge) และมติขับเคลื่อนแบบ
่
้ (Quick Win) จำ�นวน ๒๔ มติ เป็ นมติที่เกียวข้
เร่งด่วนที่มุง่ การขับเคลื่อนให้เกิดผลสำ�เร็จเป็ นรูปธรรมระยะสัน
อง
กับการแพทย์และสาธารณสุข จำ�นวน ๑๓ มติ และมติท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ จำ�นวน  ๑๑ มติ
๑๓ มติท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
กลุ่มที่ ๑ มติท่ีเกี่ยวกับเรื่องโรคไม่ติดต่อ NCDs (๗ มติ)
• มติ ๑.๖ ยุทธศาสตร์ในการจัดการปั ญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

• มติ ๒.๕ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

๑๑ มติท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
กลุ่มมติ Challenge

• มติ  ๒.๙ การแก้ไขปั ญหาอุบัติเหตุทางถนน  

• มติ  ๓.๑ มาตรการทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

(To be Revisited และเสนอเป็ นระเบียบวาระ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒)

• มติ ๒.๘ การจัดการปั ญหาภาวะน้ำ�หนักเกินและโรคอ้วน
• มติ ๓.๖ มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

• กลุ่มมติเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย ๔ มติ

• มติ ๔.๑ ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้�ำมัน

• มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปั ญหา

ด้านยาสูบ

ทอดซ้ำำ�เสื่่�อมสภาพ

• มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
จากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

• มติ ๖.๒ เป้ าหมายในการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ • มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการ ที่สามารถ
ของประเทศไทย

• มติ ๘.๔ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม
เพื่อลด โรคไม่ติดต่อ (NCDs)

รับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็ นอาหาร

• มติ ๘.๑ สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายองค์กรชาวนา

รายงานประจำำ�ปีี
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๑๓ มติท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข
กลุ่มที่ ๒ มติท่ีเกี่ยวกับการโฆษณา (๓ มติ)
• มติ ๔.๕ การจัดการปั ญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง
สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต

• มติ ๖.๔ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปั ญหาโฆษณา
ที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

• มติ ๖.๖ การกำ�กับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑๑ มติท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
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 น้ำ�ดื่มที่ปลอดภัยสำ�หรับประชาชน

กลุ่มที่ ๓ มติเกี่ยวกับการบริการปฐมภูม/ิ

การบริการระบบสุขภาพเขตเมือง (๓ มติ)

• มติ ๑.๘ ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการ
สาธารณสุขที่จำ�เป็ น

• มติ ๒.๓ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน
• มติ ๘.๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

การประชุุมคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนและติิดตามการดำำ�เนิินงานตามมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ (คมส.)
๑ มีีนาคม ๒๕๖๒, ห้้องประชุุมชััยนาทนเรนทร สำำ�นัักปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
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ผลการดำำ�เนิินงานตามกิิจกรรมหลัักของโครงการ
๑. สนับสนุนการดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงา
นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) และคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ ทั้งการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ/ คณะอนุกรรมการฯ การประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ต่อคณะกรรมการฯ/ คณะอนุกรรมการฯ และสนับสนุนการดำ�เนินงานในพื้นที่นำ�รอง

๒. สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวม ๒๑ มติ
มติ

การขับเคลื่อน

มติ ๓.๓ การควบคุมกลยุทธ์การตลาด

จัดทำ� (ร่าง) แผนขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร

มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา
และการจัดการปั ญหาแบบบูรณาการ

จัดทำ�แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ของยุทธศาสตร์ท่ี ๕
เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้าน

มติ ๑๑.๓ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อ

จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมติ

มติ ๘.๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนา

จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานโดยอ้างอิงกรอบยุทธศาสตร์ระบบบริการ
สุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐ และอยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้ง

อาหารสำ�หรับทารกและเด็กเล็ก

ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ติดต่อ
ระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สำ�หรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕)

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน” เพื่อเตรียมเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการเพื่อดำ�เนินการขับเคลื่อนเรื่องระบบสุขภาพ
เขตเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯ

กลุ่มมติที่เกี่ยวกับประเด็นเด็กกับสื่อออนไลน์
จัดทำ�โครงการปฏิบัติการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
มี ๓ มติ ได้แก่ มติ ๑.๙ ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก ป้ องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์
เยาวชน และครอบครัว มติ ๕.๙ การจัดการ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณี

เด็กไทยกับไอที และมติ ๑๑.๒ ความรับผิดชอบ
ร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

เวทีีประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ : มติิ ๖.๕
ระบบการจััดการอาหารในโรงเรีียน
ผ่่านระบบการจััดการอาหารปลอดภััย
ในโรงเรีียน และเกษตรอิินทรีีย์์ชุุมชน
จัังหวััดสุุริินทร์์ ประจำำ�ปีี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และผลักดันกฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ ได้แก่
่
แนวทางการกำ�กับดูแลสื่อออนไลน์ และเวทีสาธารณะเกียวกั
บ e-Sport
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มติ
มติ ๖.๕ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

การขับเคลื่อน

ขยายพื้นที่ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชน
ครอบคลุม ๑๗ อำ�เภอ จำ�นวน ๓๒ พื้นที่ตำ�บล และลงนามบันทึก
ความร่วมมือ “ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและ
เกษตรอินทรีย์ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำ�ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒”

มติิ ๙.๑ น้ำำ�ดื่่�มที่่�ปลอดภััยสำำ�หรัับประชาชน

จััดทำำ� (ร่่าง) ข้้อบััญญััติิท้้องถิ่่�นในการควบคุุมผลิิตน้ำำ�ดื่่�มจากเครื่่�อง
จำำ�หน่่ายอััตโนมััติิ พ.ศ. ...  และการจััดการตู้้�น้ำำ�ดื่่�มหยอดเหรีียญ
ปลอดภััยในเขตบางบอน

กลุม
่ มติเกษตรและอาหารปลอดภัย มี ๓ มติ ได้แก่ สนับสนุนการจัดสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคใต้ เน้นกิจกรรมภายใต้
มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต มติ ๕.๕ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....
ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปั ญหาจาก
สารเคมีกำ�จัดศัตรู พืช และมติ ๕.๘ การพัฒนา
่
กลไกและกระบวนการทีสามารถรั
บมือผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็ นอาหาร
มติ ๒.๙ การแก้ไขปั ญหาอุบัติเหตุทางถนน

ถอดบทเรียนความสำ�เร็จของโครงการพัฒนากลไกศูนย์อำ�นวยการ

มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะในลักษณะ

มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การจัดการปั ญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ

ครม. สั่งการให้มีการติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

สุขภาพ

ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำ�ปาง และแนวทางการขยายผล
ในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่
“สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น”

เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็ นกลไกขับเคลื่อนของ
ภาคประชาชนในระดับชุมชน

มติ ๑๐.๑ ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกาย คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็ นกลไกการทำ�งาน
เพิ่มขึ้น
ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ โดยจัดทำ�
ข้อแนะนำ�การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
และการนอนหลับของกลุ่มวัยต่างๆ มีการจัดทำ�แนวทาง หลักเกณฑ์
การปรับปรุงระเบียบในการออกแบบการใช้พ้ นที
ื ่ เส้นทางการสัญจร
ทั้งในเมืองและชุมชน และพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรม
ทางกายของคนทุกกลุ่มวัย
มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริม

สุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา

ครม.มีมติเห็นชอบ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” และ
ให้มีการจัดสรรงบประมาณแก่ท้องถิ่นในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น

สร้างปั ญญาอย่างน้อย ๑ แห่ง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำ�หลักสูตร
่ �หนดให้มก
สถานศึกษาทีกำ
ี จ
ิ กรรมการเล่น ในแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และกิจกรรมสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา
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การขับเคลื่อน

มติ
มติ  ๑๐.๓ ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติด

ประเด็นยาเสพติดได้รับระบุให้เป็ น ๑ ใน ๑๐ ประเด็นสำ�คัญใน
่ น โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
่
โครงการไทยนิยมยังยื

ของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข กำ�หนดเป็ นนโยบาย ในปี ๒๕๖๒
มีเป้ าหมายการบำ�บัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมผ่านกลไก พชอ. จำ�นวน ๑ แสนคน

มติ ๑๐.๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๑ เตรียม
ปฏิบัติการแก้ปัญหาขยะฝั่ งอันดามันบนฐานความร่วมมือกับ พชอ.

มติ ๕.๗ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

มี ๖ กิจกรรมสำ�คัญตามเป้ าหมาย ๓ ระยะ ได้แก่

• การจับคู่ ๑ วัด ๑ รพ./รพ.สต./ศบส. จำ�แนกรายเขตบริการสุขภาพ
จำ�นวน รพ./รพ.สต./ศบส. ๙,๙๑๔  แห่ง จำ�นวนวัดดำ�เนินงาน
๑๐,๕๔๑ วัด

• การสำ�รวจทะเบียนประวัติพระสงฆ์และบัตร Smart card

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่าง

สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

• การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก การถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก
๓,๙๔๕ รูป

• การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์
๕,๗๒๘ วัด

• การสนับสนุนวัดส่งเสริมสุขภาพที่มีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
ดูแลสุขภาพพระสงฆ์ มีวัดส่งเสริมสุขภาพเกิดขึ้นแล้ว ๔,๑๙๑ วัด  
• การพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรม
ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน)
มีวัดที่ได้ดำ�เนินโครงการ บ.ว.ร.  ๒,๒๓๒ วัด

มติ ๙.๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน ดำ�นินการในพื้นที่นำ�ร่องที่เทศบาลตำ�บลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
และเมืองเพื่อสุขภาวะ
และเทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  
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๓. การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสพ
ู่ ้ นที
ื ่ (จังหวัด กลุม
่ จังหวัด
่
เขตสุขภาพเพือประชาชน)
• มติ ๒.๙ การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ผ่านโครงการพัฒนากลไกศูนย์อำ�นวยการความ
ปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำ�ปาง และโครงการ Thailand Big Move for RTI

• มติ ๕.๗ พระสงฆ์กบ
ั การพัฒนาสุขภาวะ ผ่านธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
่
ในเขตสุขภาพที ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๓     
• มติ ๖.๕   ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ผ่านระบบการจั ดการอาหารปลอดภั ยใน
โรงเรียนและเกษตรอินทรีย์ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำ�ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

• มติ ๙.๑ น้�ำดื่มที่ปลอดภัยส�ำหรับประชาชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

• มติ ๙.๒ การจัดการและพัฒนาที่อยูอ
่ าศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ ในพื้นที่นำ�ร่อง ๒
จังหวัด ได้แก่ เทศบาลตำ�บลบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และเทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

• กลุ่มมติเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย ๔ มติ ได้แก่ (๑) มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุค

วิกฤต (๒) มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปั ญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพช
ื
(๓) มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ
จากการเข้าสูป
่ ระชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร ที่เป็ นอาหาร (๔) มติ
๘.๑ สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา สช.เชื่อมโยง

และหนุนเสริมการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ จนสามารถ
จัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... และ ครม. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

• มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
่
ประกอบด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จนเกิดการจัดสรรงบประมาณแก่ทอ
้ งถินในโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา
อย่างน้อย ๑ แห่ง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษาที่กำ�หนดให้มีกิจกรรม
การเล่นในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา
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• มติ ๑๐.๓ ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด เกิดโครงการ
โรงงานสีขาว (โครงการโรงงานปลอดยาเสพติด) และมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้ง ๕๐
เขตของกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ

• มติ ๑๐.๔ การจั ดการขยะมูลฝอยในชุ มชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่ งยืนในพื้นที่ชายฝั่ ง
อันดามัน เป็ นประเด็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑

• มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปั ญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ
สุ ข ภาพ มี ก ารกำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การปั ญหาหมอกควั น ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ

ระดับพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก และจัดทำ�  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
เพื่อนำ�เสนอผ่านกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชนและกลไกอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป

• มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีการประชุมเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย “สันติสุขภาวะ
ชายแดนใต้” ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยสถาบันสันติศึกษาจะทำ�การศึกษาวิจัยเพื่อ
ให้ได้ข้อเสนอสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

• มติ ๗.๓ การก�ำจั ด พยาธิ ใ บไม้ ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น้� ำ ดี

ในประชาชน มีีโครงการส่่งเสริิมป้้องกัันโรค/ปรัับเปลี่่�ยน

พฤติิกรรมการบริิโภค โดยคณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย

ขอนแก่่น เป็็นทีีมวิิชาการติิดตามและประเมิินผล เริ่่ม
่ ง
� นำำ�ร่อ
ในพื้้� นที่่� อ.โกสุุมพิิสัย
ั จ.มหาสารคาม และ อ.สมเด็็จ จ.ร้้อยเอ็็ด

ผลการขัับเคลื่่�อนในระดัับนโยบายและระดัับพื้้� นที่่�
ระดับนโยบาย
มติ ๒.๕ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

• เกิดแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ที่ปฏิบัติงาน
ผ่านคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และ
คณะกรรมการระดับจังหวัด มีภาคีเครือข่ายเฝ้ าระวังทั่วประเทศ

และอยู่ระหว่างการจัดทำ� (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (แผนยุทธศาสตร์ฯ
ฉบับแรก สิ้นสุดในปี ๒๕๖๓)

ระดับพื้นที่
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัด

ปทุมธานี ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอย

ได้รับการรับรองเป็ นนโยบายสาธารณะด้าน

สุขภาพของจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลตำ�บล
บางเดื่อ ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลบางเดื่อ
ขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชน

มติ ๘.๔ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัด

• จัดทำ�ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

ได้รับการประกาศเป็ นวาระจังหวัดร้อยเอ็ด

(NCDs)

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘

• มีคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ และมาตรการทางภาษี
ในการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

ร้อยเอ็ด ประเด็นการจัดการอุบต
ั ิเหตุ

มีแผนการดำ�เนินงานร่วมกับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกิดอำ�เภอต้นแบบป้ องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน ๒ อำ�เภอ และเป็ นนโยบายให้ท้ัง
๒๐ อำ�เภอ มีกระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญ
สุขภาพตำ�บลเพื่อขยายผล
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ระดับนโยบาย

ระดับพื้นที่

มติ ๘.๕ วิฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปั ญหาแบบ

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดพัทลุง

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
• การตั้งคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาด้านจุลชีพแห่งชาติ
การทำ�บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม

ของจังหวัด “พัทลุง Green City”

ประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย
้
• จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ได้รับการรับรองเป็ นนโยบายสาธารณะ
บูรณาการ

ขับเคลื่อนงานจนมาถึงระยะครึ่งแผนแล้ว

มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตร์รว
่ มแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
• เครือข่าย ๔๒ องค์กร ร่วมขับเคลื่อนทุกระดับ

เกิดเครือข่ายปฎิบัติการประเด็นเกษตรและ
อาหารเพื่อสุขภาพ ที่นำ�ไปสู่การประกาศใช้
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บล

ตั้งแต่ตำ�บล-อำ�เภอ-จังหวัด-ระดับชาติ

• เกิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
สร้างตำ�บลน่าอยู่ ตำ�บลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุโขทัย
วัยประถมศึกษา

ประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์

• จัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษาโดยกำ�หนดให้มีกิจกรรมการเล่นในแผน

สุขภาพกว่า ๓๖๙ วัด ครอบคลุม ๖๔ ตำ�บล และ

• เกิดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส่งผลให้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเรื่องการเล่นและพื้นที่เล่นในระดับพื้นที่ โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วม ๓ ส่วนของคนในชุมชน (ช่างชาวบ้าน-ครู-

ช่าง อปท.) และจัดทำ�หนังสือ “สนามเด็กเล่นสร้างปั ญญาได้อย่างไร”
และแผนการพัฒนา “คู่มือสนามเด็กเล่นปลอดภัย”

มติ ๑๐.๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
• เกิดแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ
ตามแนวทางประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)

• เกิดแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓  
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แลตั้งศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ

มีคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและแผนปฏิบัติการ

มีการยกร่าง “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
จังหวัดสุโขทัย” นำ�ไปสู่การขับเคลื่อนวัดส่งเสริม
สานพลังพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก

คอยช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์อาพาธ สร้างเสริม
สุขภาพ และลดปั จจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพ
พระสงฆ์กว่า ๒,๐๐๐ รูป
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แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับชาติิ

โครงการขัับเคลื่่�อนกลไก
กระบวนการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพ
๕ กระบวนการในการพัั ฒนาระบบและกลไก HIA
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment :

HIA) ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ มีกระบวนการดำ�เนินงาน ๕ ส่วนสำ�คัญ ได้แก่

๑. สนับสนุนและดำ�เนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนา
ทางเลือก ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่มีความสำ�คัญในระดับต่างๆ จำ�นวน ๒ เรื่อง
• พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับพื้นที่  เสนอต่อ
หน่่วยงาน/กลไกที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว จำำ�นวน ๒ กรณีี (๑) โครงการพััฒนาระบบขนส่่งสาธารณะรถไฟรางเบา

สายเหนืือ-ใต้้ (สำำ�ราญ-ท่่าพระ) ภายใต้้แผนพััฒนาขอนแก่่นสมาร์์ทซิิติ้้� ให้้กับ
ั บริิษัท
ั KKTS ผู้้�ดำำ�เนิิน
โครงการ และเทศบาลนครขอนแก่่น เทศบาลเมืืองท่่าพระ เทศบาลเมืืองศิิลา ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างจััดทำำ�

ข้้อเสนอเชิิงกระบวนการให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง (๒) โครงการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพโดย
ชุุมชน กรณีีแหล่่งน้ำำ�ห้้วยเสืือเต้้นและชุุมชนริิมฝั่่�งน้ำำ�พอง อยู่่�ระหว่่างการนำำ�ข้้อเสนอจากโครงการฯ
มาพััฒนาธรรมนููญสุุขภาพตำำ�บล หมวดว่่าด้้วยการดููแลรัักษาพื้้� นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�พอง

• สนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับนโยบาย จ�ำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ การประเมิน

ผลกระทบด้้ านสุุขภาพนโยบายการพััฒนาอุุ ตสาหกรรมผลิิตยาในประเทศ ด้้ านความพร้้อมของ
อุุตสาหกรรมและการเข้้าถึึงยา ซึ่่�งเป็็นโครงการความร่่วมมืือระหว่่าง สช. สำำ�นัักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) และสำำ�นัก
ั งานพััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่างประเทศ (IHPP) มีีคณะเภสััชศาสตร์์
 จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เป็็นองค์์กรหลัักในการดำำ�เนิินงาน ร่่วมกัับนัักวิิชาการจากสถาบัันต่่างๆ ได้้แก่่
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คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ และ อย.
มีีระยะเวลาการดำำ�เนิินงาน ๑๖ เดืือน (๑ มิิถุน
ุ ายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กัันยายน ๒๕๖๓)

๒. พั ฒ นาเครือ ข่ า ยการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพโดยชุ ม ชน (CHIA) และสนั บ สนุ น การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ดำ�เนินการต่อเนื่องเป็ นปี ทสอง
ี่
โดยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็ นผูร้ บ
ั ผิดชอบ
โครงการ และหนุนเสริมกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกรณีต่างๆ ทั้งการสนับสนุนวิชาการ
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในส่วนที่จำ�เป็ น

สนัับสนุุนปฏิิบัติ
ั ิการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายในพื้้� นที่่� ได้้แก่่ โครงการพััฒนา

ระบบขนส่่งสาธารณะรถไฟรางเบาสายเหนืือ-ใต้้ (สำำ�ราญ-ท่่าพระ), โครงการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพ
โดยชุุมชน กรณีีแหล่่งน้ำำ�ห้ว้ ยเสืือเต้้นและชุุมชนริิมฝั่่�งน้ำำ�พอง, การศึึกษาประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพโดยชุุมชน :

กรณีีโรงงานน้ำำ�ตาลและโรงไฟฟ้้าชีีวมวล ต.น้ำำ�ปลีีก อ.เมืือง จ.อำำ�นาจเจริิญ, โครงการพััฒนาศัักยภาพด้้านการ
ประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมของคนคอนสาร จ.ชััยภููมิ,ิ การพััฒนานโยบายสาธารณะการผลิิต

และการแปรรูู ปยางพาราที่่�เป็็นมิิตรต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม จ.อุุดรธานีี, โครงการศึึกษาประเมิินผลกระทบ
ด้้านสุุขภาพจากโรงงานน้ำำ�ตาล โรงไฟฟ้้าชีีวมวลเชิิงรุุก : กรณีีศึก
ึ ษาพื้้� นที่่�ตำำ�บลโนนสวรรค์์ อ.ปทุุมรััตต์์ จ.ร้้อยเอ็็ด
และการสร้้างนโยบายสาธารณะพลัังงานยั่่�งยืืนภาคอีีสาน ด้้วยกระบวนการ CHIA ระยะ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ภาคเหนือ : สนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (CHIA) เชิงสร้างสรรค์ ต.ปงยางคก และ

ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง

ภาคกลาง : สนับสนุนโครงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีผลกระทบจากโรงงาน
์
อุตสาหกรรม ในพื้นที่หมู่ ๑, ๒, ๓, และหมู่ ๔ ต.น้ำ�พุ อ.เมือง จ.ราชบุรี (กรณีขอใช้สิทธิตามมาตรา
๑๑) โดยมี
นักวิชาการจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ภาคใต้้ : สนัับสนุุนโครงการประเมิินผลกระทบด้้ านสุุขภาพโดยชุุ มชน กรณีีเขตพื้้� นที่่� อุุตสาหกรรม

เหมืืองหิินบริิเวณเทืือกเขาควนเหมีียง (ถ้ำำ�แรด) หมู่่�ที่่� ๑ ต.ปากแจ่่ม อ.ห้้วยยอด จ.ตรััง (กรณีีขอใช้้สิิทธิิตาม
มาตรา ๑๑) โดยมีีนัักวิิชาการจากมููลนิิธิิทรััพยากรชายฝั่่�งเอเชีีย และวิิทยาลััยการสาธารณสุุขสิิริินธร จ.ตรััง
เป็็นที่่�ปรึึกษา
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๓. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
ความร่วมมือและการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  
่
จำ�นวน ๑ ครัง้ เรื่องความคืบหน้าการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกียวข้
องกับมาตรา
๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทำ�
่
่
รายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้
อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) ประกอบด้วย ๔ เรืองหลั
ก ได้แก่ (๑) ความคืบหน้า

การดำ�เนินงานของเครือข่ายวิชาการด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Consortium) (๒) แนวทาง
การใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็ นเครื่องมือในการประเมินนโยบายสาธารณะ เรื่องการจัดการขยะ

เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (๓) การขับเคลื่อนกลไกกระบวนการความร่วมมือสนับสนุนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๔) การขับเคลื่อนงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว มฯ ประเด็ น การประเมิ น ผลกระทบการดำ � เนิ น งานควบคุ ม ไข้ เ ลื อ ดออก เพื่ อพั ฒ นา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ โดยการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

๔. พัฒนากลไกความร่วมมือเชิงสถาบันของเครือข่ายวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA

Consortium)

จัดการประชุมเครือข่ายวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และผูบ
้ ริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการ

เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเชิงสถาบันของเครือข่ายวิชาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
่
เพื่อเป็ นกลไกสนับสนุนด้านวิชาการ ในการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศไทย ทีประชุ
ม
เสนอให้ความสำ�คัญกับการสร้างความร่วมมือในระดับบริหารของสถาบัน ร่วมกับการสร้างเครือข่ายและพัฒนา

ศักยภาพนักวิชาการ โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันหลักในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง
ในระยะแรกจำ�นวน ๔-๕ แห่ง แล้วขยายความร่วมมือไปสู่สถาบันอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาค และให้ความสำ�คัญ
เรื่องการแสวงหา/สร้างความร่วมมือกับแหล่งทุนในการสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เข้มแข็ง

๕. พัฒนาชุดความรู ้ “แนวปฏิบต
ั ใิ นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” (A Practical Guide for

Health Impact Assessment)

สช. ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (LDI) จัดกระบวนการถอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการดำ�เนินงาน
(How to) ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ HIA ทั้ง ๖ ขั้นตอนจากกรณีตัวอย่าง เป็ นแนวทางการปฏิบัติในการ
ทำ� HIA สำ�หรับ HIA Facilitator

กระบวนการดำ�เนินงานประกอบด้วยการกำ�หนดขอบเขตเนื้อหาในภาพรวม และกรณีตัวอย่างการทำ� 

HIA ในระดับต่างๆ จำ�นวน ๘ - ๑๐ กรณีศึกษา โดยมี นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ ศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เป็ นหัวหน้าทีมบรรณาธิการ และนักวิชาการในเครือข่าย HIA Consortium ร่วมเป็ นคณะทำ�งาน จัดทำ�เนื้อหา
สาระแต่ละส่วน มีการประชุมพัฒนาเนื้อหาสาระของชุดความรู้ จำ�นวน ๗ ครั้ง เพื่อจัดทำ�ข้อมูลวิธป
ี ฏิบัติการ
้
่
้
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของกรณีศึกษาทังหมด และสังเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น เพือพัฒนาร่าง
ชุดความรู้ “แนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”
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แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับชาติิ

โครงการขัับเคลื่่�อนสิิทธิิและหน้้าที่่�ด้้านสุุขภาพ
ที่่�สอดคล้้องกัับระบบสุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์
สิิทธิิการสร้้างเสริิมสุุขภาวะในระยะสุุดท้้ายของชีีวิิต
โครงการขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ ด้ านสุขภาพที่ สอดคล้องกับระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ มีผลการ
ดำ�เนินงานหลัก จำ�นวน ๓ เรื่อง

๑

� นสิิทธิก
การขัับเคลื่่อ
ิ ารสร้้างเสริิมสุุขภาวะในระยะสุุดท้้ายของชีีวิิต
ตามมาตรา ๑๒ แห่่ง พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐

การสื่อสารเชิงสังคมสร้างความตระหนักรู ้ในเรื่องการ

เตรียมตัวสำ�หรับวาระสุดท้ายและการตายดี  

ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ๑๐ หน่วยงาน จัดการประชุม
“สร้างสุขที่ปลายทาง ปี ที่ ๒” เพื่อให้ภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน
่
่ น
ที่เกียวข้
อง ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องการตายดีอย่างยังยื

และวางแนวทางเพื่อการเตรียมตั วสำ�หรับวาระสุดท้ ายของชีวิต
รวมทั้งการขยายผลพัฒนาองค์ความรู้ในระยะยาว
สร้ า งความตระหนั ก ให้ ป ระชาชนทั่ วไปผ่ า นกระบวนการ

สื่อสารสาธารณะในการเตรียมตัวสำ�หรับวาระสุดท้ายของชีวิตในทุก

มิติ สู่การตายดี ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “สานพลังภาคีเครือข่าย

งาน “สานพลัังภาคีีเครืือข่่าย
ขัับเคลื่่�อนสร้้างสุุขที่่�ปลายทาง”
ประกอบด้้วยเวทีีเสวนาให้้ความรู้้�เรื่่�องการดููแล

ในระยะสุุดท้้ายและการตายดีี ในมิิติิด้้านสัังคม
การแพทย์์ กฎหมาย ศาสนา การจััดเวิิร์ค
์ ช็็อป
ลานนิิทรรศการการเตรีียมชีีวิิตเพื่่� อการตายดีี
และบููธนิิทรรศการเผยแพร่่ความรู้้� 

ผลการประชุมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน
ทั้งสิ้น ๕๔๓ คน มีความพึงพอใจในภาพรวม
ของการจัดงานฯ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ ๙๗.๑๐
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ขับเคลื่อนสร้างสุขที่ปลายทาง” กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายที่ทำ�งานเรื่องการเตรียมตัวสำ�หรับ
่ ยวข้
่
่
วาระสุดท้ายและการตายดี ประชาชนทัวไป
สื่อมวลชน ผูท
้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการทีเกี
องกับการดำ�เนินการ
ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ จำ�นวน ๕๐๐ คน

“สร้้างสุุขที่่�ปลายทาง ปีีที่่� ๒”
๑ - ๒ พฤศจิิกายน ๒๕๖๑
โรงแรมเซ็็นทราบายเซ็็นทารา
ศููนย์์ราชการและคอนเวนชั่่�นเซนเตอร์์
แจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปี ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)
จัดการสัมมนาวิชาการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๘ แห่ง และจัดการสัมมนาวิชาการร่วมกับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียริต์ และสภาสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่
ข้ อ มู ล และทำ � ความเข้ า ใจเรื่ องการดู แ ลผู้ ป่ วยแบบประคั บ ประคอง และสิ ท ธิ ก ารตายดี ตามมาตรา ๑๒

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยดำ�เนินงานร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพ
และจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประเมิินผล

• ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐๐ - ๔๐๐ คน/แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

และสิิทธิิการตายดีี ตาม พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่่�ในระดัับมากถึึงมากที่่�สุด
ุ ไม่่ต่ำำ�กว่่าร้้อยละ ๘๘  
่
• บุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาลต่างๆ บางส่วน ยังไม่มีความเข้าใจทีชัดเจนยังมีข้อกังวลในประเด็นของกฎหมาย
• มีความประสงค์ให้กระทรวงสาธารณสุขออกนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
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สััมมนาวิิชาการ “การดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคอง
และสิิทธิิการตายดีีตาม พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ”
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒, ห้้องประชุุมจตุุภััทร ชั้้�น ๔
โรงพยาบาลนครปฐม

การสััมมนาวิิชาการ “การดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคอง
และสิิทธิิการตายดีีตาม พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ”
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒,
คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการใช้สท
ิ ธิในการให้ความยินยอมเข้ารับการรักษาพยาบาล

ของคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
่
สถานคุม
้ ครองและพัฒนาคนพิการ กรมกิจการผูส
้ งู อายุ  โดยมีผเู้ ชียวชาญจากศู
นย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส) และมูลนิธส
ิ ากลเพื่อคนพิการ (ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ)์
ร่วมให้ขอ
้ เสนอแนะในประเด็นสำ�คัญต่อการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ (๑) การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics
committee) เพื่อตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาลผูพ
้ ก
ิ ารที่ไม่มส
ี ติสม
ั ปชัญญะ (๒) จัดทำ�ระเบียบคณะกรรมการ
้
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตังคณะกรรมการจริยธรรมในสถานสงเคราะห์
ผูพ
้ ก
ิ าร ในสังกัดของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คนพิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (๓) แก้ไขปั ญหาการตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาล
่ มส
ของผูพ
้ ก
ิ ารทีไม่
ี ติสม
ั ปชัญญะ โดยใช้กระบวนการวางแผนการรักษาล่วงหน้าในสถานคุม
้ ครองฯ เพื่อเตรียมการ

รับมือกับเหตุการณ์ในอนาคต (๔) กระตุ้นให้ผพ
ู้ ก
ิ ารทำ�หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขฯ
่
้
(Living will) เพือแสดงเจตนาและความตังใจในการรักษาในวาระสุดท้ ายของชีวิต ผ่านการจั ดอบรมโดยมี
กลุม
่ เป้ าหมายประกอบด้วย บุคลากรในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ จำ�นวน ๒๐๐ คน

การอบรมเรื่่�องการวางแผนการรัักษาล่่วงหน้้าและการทำำ�หนัังสืือแสดงเจตนาไม่่ประสงค์์จะรัับบริิการสาธารณสุุข
ในสถานคุ้้�มครองและพัั ฒนาคนพิิ การ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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่ ยวข้
่
การจัดทำ�นิยามปฏิบต
ั ิการ (Operational definition) ของคำ�ทีเกี
องกับเรื่องการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย

ระบบการดู แ ลแบบประคั บ ประคองในผู้ ป่ วยระยะสุ ด ท้ า ย ยั ง มี ปั ญหาทางกฎหมาย กฎระเบี ย บ
การปฏิบัติ และกระบวนการเบิกจ่ายและตรวจสอบงบประมาณ เนื่องจากขาดนิยามกลางเกี่ยวกับการดูแลแบบ
ประคับประคอง สช. จึงประสานความร่วมมือและจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมบริบาลผูป
้ ่ วยระยะท้าย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการจัดทำ �นิยามปฏิบัติการฯ ให้เป็ นนิยามกลางของประเทศและได้รับการ
ยอมรับจากบุคลากรด้านสุขภาพ สถานพยาบาล องค์กรของรัฐที่กำ�หนดนโยบายด้านสุขภาพ ตลอดจนทุกฝ่ าย
่
ที่เกียวข้
องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะสามารถนำ�ไปใช้อ้างอิงในทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้า กฎหมายและ
่ ้น
นโยบาย สำ�หรับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานยิงขึ

มีกระบวนการพัฒนาคำ�นิยามปฏิบัติการฯ อย่างเป็ นระบบ บนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยระดมสมองจากทีมวิชาการ (core team) ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันที่

เกี่ยวข้อง และจัดกระบวนการรับฟั งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางเว็บไซต์ เอกสาร รวมทั้งจัดการประชุม
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่อง “นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำ�ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำ�หรับประเทศไทย” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทน
ของสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ องค์กรทางศาสนา
ผู้แทนภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวม ๑๘๕ คน

ที่ ประชุ มมีฉันทมติ ต่อ (ร่าง) นิยามปฏิ บัติการฯ ตามที่ สช. และคณะทำ�งานวิ ชาการจั ดทำ�คำ �นิยาม
ปฏิบัติการฯ เสนอ โดยมีการปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนนำ�ไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และเผยแพร่
แก่หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมััชชาสุุขภาพเฉพาะประเด็็นว่่าด้้วยเรื่่�อง
“นิิยามปฏิิบััติิการ (Operational definition) ของ
คำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องการดููแลแบบประคัับประคอง
(Palliative care) สำำ�หรัับประเทศไทย”
๑๗ - ๑๘ กัันยายน ๒๕๖๒,
โรงแรมเซ็็นทรา บาย เซ็็นทารา
ศููนย์์ราชการและคอนเวนชัันเซ็็นเตอร์์
แจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพฯ
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การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนมาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

การขับเคลื่อนเรื่องสิทธิการตายตามธรรมชาติยังเป็ นประเด็นท้าทายในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ

และการยอมรับในสังคมวงกว้าง หลังจากศาลปกครองสูงสุดพิพากษารับรองสิทธิในการทำ�หนังสือแสดงเจตนาฯ

ดังกล่าว สช. ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำ�เนินการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจ
ให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
้ กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบต
หลังจากนัน
ั ิงานตามกฎกระทรวงสาธารณสุข

ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิ ชาชีพ
ด้ า นสาธารณสุ ข และเจ้ า หน้ า ที่ ของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข มี ค วามเข้ า ใจตรงกั น ในเรื่ องดั ง กล่ า ว แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการกำ�หนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐

จัดทำ�เอกสารความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่
ของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข เรื่ อง หนั ง สื อ แสดงเจตนาไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ เป็ นไปเพื่ อ

ยื้อการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต (มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสข
ุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) เพื่อเผยแพร่
่
ให้ผป
ู้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีของสถานบริ
การสาธารณสุข ใช้เป็ นแนวทางการปฏิบต
ั ิงาน
สช. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐ และการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน และ สช.
เป็ นฝ่ ายเลขานุการ  มีการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการดำ�เนินการ

เตรียมความพร้อมผูบ
้ ริหารของกระทรวงสาธารณสุข การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเชิงสังคม และการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข    

การประชุุมคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนระบบการดููแลแบบ
ประคัับประคองของประเทศไทยและสิิทธิิด้้านสุุขภาพ
ตามมาตรา ๑๒ แห่่ง พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐
๙ ธัันวาคม ๒๕๖๒, ห้้องประชุุมสานใจ ๒ ชั้้�น ๖
อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ

การประชุุมคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนระบบ
การดููแลแบบประคัับประคองของประเทศไทย
และสิิทธิิด้้านสุุขภาพ ตามมาตรา ๑๒ แห่่ง
พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ.๒๕๕๐
๙ ธัันวาคม ๒๕๖๒, ห้้องประชุุมสานใจ ๒
ชั้้�น ๖ อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ
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สำ�รวจทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย
สช. ร่วมกับ ศาสตราจารย์อศ
ิ รางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�รวจทัศนคติ
ของประชาชนชาวไทยต่อโรคมะเร็ง การดูแลระยะท้ายและความตาย เพื่อค้นหาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ

่
ของคนไทยเกียวกั
บมะเร็งและทางเลือกในการรักษาและความตาย เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนระบบบริการ
สุขภาพ

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีผู้สนใจเข้ามาตอบแบบสอบถามสำ�รวจทัศนคติ

ของประชาชนชาวไทยในการดูแลระยะท้ายและความตาย จำ�นวน ๗,๕๑๗ ฉบับ

๒

การขัับเคลื่่�อนสิิทธิิข้้อมููลด้้านสุุขภาพส่่วนบุุคคล ตามมาตรา ๗ แห่่ง
พ.ร.บ.สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐

่ ยวข้
่
องกับแนวปฏิบต
ั ิตามมาตรา ๗ แห่งพระราช
ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยทีเกี

บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

สนับสนุนศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำ�  (ร่าง)

แนวปฏิบัติตามมาตรา ๗ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข โดยแต่งตั้งคณะทำ�งานวิชาการ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหาของ
(ร่าง) แนวปฏิบัติฯ และสนับสนุนให้คณะทำ�งานวิชาการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
แนวปฏิบต
ั ิ มาตรา ๗ พระราชบัญญัตส
ิ ข
ุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือ พระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและ
จัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งศึกษาประเด็น
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละประเด็ น ปั ญหาสำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประชาชน เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจท
ิ ล
ั เพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม พิจารณาประกอบการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติค้ม
ุ ครองข้อมูล
้
ส่วนบุคคล พ.ศ....  ในขันสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

แนวทางปฏิบต
ั ิในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผูป
้ ฏิบต
ั ิงานด้านสุขภาพ

สช. ร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี

มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาแนวทางปฏิบต
ั ิฯ ให้กบ
ั หน่วยงานด้านสุขภาพ
่
่
่
และหน่ ว ยงานอื นที เกี ยวข้ อ ง นำ � ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ ป็ นไปในแนวทาง

เดี ย วกั น และดำ � เนิ น การเผยแพร่ ป ระกาศแนวทางปฏิ บั ติ ฯ ให้ กั บ
หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำ�นวน ๒,๐๔๙

แห่ง ในรู ปแบบแผ่นพับฉบับการ์ตูน อินโฟกราฟิ ก ภาพนิ่ง และภาพ
เคลื่อนไหว ผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th

การสำำ�รวจสถานการณ์์การขัับเคลื่่�อน
ประเด็็นสิิทธิิข้้อมููลสุุขภาพส่่วนบุุคคล
พบว่่า

• สถานพยาบาลตอบกลับ จำ�นวน ๒๙๑ แห่ง
(ร้อยละ ๑๘ ของสถานพยาบาลทั่วประเทศ)

• ร้อยละ ๗๑.๘๒ มีการจัดตั้งกลไกการทำ�งาน
เพื่อให้บุคลากรนำ�แนวทางปฏิบัติฯ ไปปฏิบัติ
ในหน่วยงาน

• ร้อยละ ๖๐.๑๔ มีการนำ�แนวทางปฏิบัติฯ
ไปกำ�หนดเป็ นนโยบาย  

• ร้อยละ ๕๒.๒๓ มีการติดตามผลและ
วิเคราะห์อุปสรรค
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๓

การจััดทำำ�ข้้อเสนอเชิิงนโยบายสิิทธิิด้้านสุุขภาพของกลุ่่�มประชากรเปราะบาง

การขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นประเด็นใหม่ท่ีมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และธรรมนูญสุขภาพ

แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการปฏิรูประบบสุขภาพ ได้แก่ สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากร
เปราะบาง สช. ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์
และจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดการผลักดันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในประเด็นที่เป็ น
ช่องว่างของการขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง

ในการดำ�เนินงาน สนับสนุนให้มล
ู นิธศ
ิ น
ู ย์วิจัยและความเป็ นธรรมทางสุขภาพ ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
่
ปั ญหาของการขับเคลือนนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง และคัดเลือกกลุ่มประชากร
เปราะบางโดยให้ความสำ�คัญกับประเด็นการรับรูข
้ องสังคม ช่องว่างของนโยบายและกฎหมาย และความรุนแรง
ของปั ญหา

ผลการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปั ญหา นำ�ไปสู่การจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่ม
้
ประชากรเปราะบาง กลุม
่ เด็กติดผูต
้ ้องขังสตรี หลังจากนันได้
จัดการประชุมรับฟั งความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

สิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง : กรณีเด็กติดผู้ต้องขังสตรี   มีหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมรับฟั งความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานด้านนโยบาย กระทรวงต่างๆ

ผู้ แ ทนจากองค์ ก รด้ า นประชาสั ง คม มู ล นิ ธิ สถาบั น การศึ ก ษา องค์ ก รอิ ส ระ และองค์ ก รระหว่ า งประเทศ
ผู้แทนสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ คณะกรรมการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของ สช. และผูท
้ รงคุณวุฒิ
เพื่อร่วมกันพัฒนาและปรับปรุง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น และนำ�ไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป  
การประชุุมรัับฟัังความเห็็น
ข้้อเสนอเชิิงนโยบายสิิทธิิด้้านสุุขภาพ
ของกลุ่่�มประชากรเปราะบาง :
กรณีีเด็็กติิดผู้้�ต้้องขัังสตรีี
๒๐ สิิงหาคม ๒๕๖๒,
โรงแรมริิชมอนด์์ จ.นนทบุุรีี

การประชุุมรัับฟัังความเห็็น (ร่่าง) ข้้อเสนอเชิิงนโยบายสิิทธิิด้้านสุุขภาพของกลุ่่�มประชากรเปราะบาง : กรณีีกลุ่่�มเด็็ก
ติิดผู้้�ต้้องขัังสตรีี ๑๒ มีีนาคม ๒๕๖๒, โรงแรมอมารีี ดอนเมืือง แอร์์พอร์์ต กรุุงเทพมหานคร
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แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับชาติิ

โครงการติิดตามประเมิินระบบสุุขภาพที่่�พึึงประสงค์์
การประเมิินผลระบบสุุขภาพไทยในภาพรวม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุ หน้าที่ และอำ �นาจของสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ไว้ในมาตรา ๒๗ (๓) ให้ สช. สำ�รวจ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ
้ มูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของ
ระบบสุขภาพ เพื่อจัดทำ�เป็ นรายงานหรือเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติฯ
่ งประสงค์ ทีดำ
่ �เนินงานในปี ๒๕๖๒ เป็ นการติดตามสถานการณ์
โครงการติดตามประเมินระบบสุขภาพทีพึ
ของระบบสุขภาพไทยในภาพรวม และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยตามกรอบตัวบ่งชี้หลัก (ชุดตัวชี้วัด) ของ
ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยมี ๕ กระบวนการดำ�เนินงานหลัก

้ ดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ
๑. จัดทำ�ชุดตัวชีวั
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวชี้วัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์เป็ นงานที่ใช้สนับสนุนภารกิจของ สช. ตามมาตรา ๒๗ (๓) ภายใต้

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

การดำ�เนินงานประกอบด้วยการจัดประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน ๓ ครั้ง และสนับสนุนมูลนิธเิ พื่อ
การพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาและจัดทำ�ชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม
และประเมินสถานการณ์ของระบบสุขภาพไทย
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๒. จั ดทำ �รายงานแนวโน้มสถานการณ์ระบบสุขภาพ
ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐)  

สช. สนั บ สนุ น ให้ นั ก วิ ช าการจั ด ทำ � รายงานแนวโน้ ม

สถานการณ์ระบบสุขภาพ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐)
ในรายงานฯ ประกอบด้ วยข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ระบบ
้ ขภาพ และระบบ
สุขภาพฯ ในด้านสถานะสุขภาพ ปั จจัยบ่งชีสุ
บริการสุขภาพ ตามหมวดตัวชี้วัด ๑๒ หมวด ได้แก่ สุขภาพกาย

สุ ข ภาพจิ ต สุ ข ภาพทางปั ญญา พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ สุ ข ภาพ
สิ่ งแวดล้ อ ม ความมั่นคงในชี วิ ต ความสั ม พั น ธ์ใ นครอบครั ว
ศักยภาพชุมชน ความมั่นคงของสังคม ความเป็ นธรรมและการ

เข้าถึงบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ
และคุณภาพและประสิทธิผลของบริการสุขภาพ

๓. จัดทำ�และจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานสุขภาพคนไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒

สช. ร่วมกับสถาบันวิจย
ั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล สนับสนุนการจัดทำ�และจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานสุขภาพ
คนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง “สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของ

คนไทยในโลกโซเชียล จำ�นวน ๕๐๐ เล่ม ประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล ๑๒ ตัวชี้วัดสุขภาพ
ประชากรเปราะบาง ๑๐ สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ ๔
ผลงานดีดีเพื่อสุขภาพคนไทย

ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินงาน
• แนวทางการจัดทำ�ชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพที่

พึงประสงค์ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

• รายงานแนวโน้มสถานการณ์ระบบสุขภาพ

ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐)
• รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทย
ในโลกโซเชียล

• รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ เรื่อง
ระบบสิทธิบัตรยาของไทย
• ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง

“เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน : โอกาสและ
ความท้าทายต่อสุขภาพ”

• หมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี ๒๕๖๒

• รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ เรื่อง

โอกาสและข้อจำ�กัดในการร่วมจัดบริการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

• ร่าง แผนพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐)

• รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพทางปั ญญา
จาก ๙ ฐานการเรียนรู้
• แนวทางการขับเคลื่อนสุขภาพในมิติ
ทางปั ญญา
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๔. การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านกลไกคณะ
กรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สช. สนับสนุนกลไกคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรวม ๕ ชุด ดังนี้
• ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม ๕ ครั้ง

คณะกรรมการ

๑

คณะกรรมการศึึกษาและ
ติิดตามการเจรจาการค้้า
ระหว่่างประเทศ
ที่่�มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ
และนโยบายสุุขภาพ

• จัดประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “เส้นทาง
สายไหมใหม่ของจีน : โอกาสและความท้าทายต่อสุขภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหา ผลกระทบด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ จากนโยบาย

เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายให้หน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

• สนับสนุนการศึกษาเรื่อง นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของ
ประเทศไทย

• จัดทำ�สรุปสถานการณ์ระบบสุขภาพ เรื่อง ระบบสิทธิบัตรยาของไทย เพื่อใช้
เผยแพร่เรื่องระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาและระบบสิทธิบัตรยาของ

ประเทศไทย กฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปั ญหาที่พบและข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

คณะกรรมการ

๒

คณะกรรมการขัับเคลื่่�อน
แผนยุุทธศาสตร์์พััฒนาการศึึกษา
สำำ�หรับบุ
ั ุคลากรด้้านสุุขภาพ
ในศตวรรษที่่� ๒๑
คณะกรรมการ

๓

คณะกรรมการ
พัั ฒนาภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�น
ด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ

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

• ประชุมคณะกรรมการและกลไกอื่นที่เกี่ยวข้องรวม ๓ ครั้ง
โดยได้มีระเบียบวาระที่สำ�คัญคือ การพิจารณาหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

• ประชุมคณะกรรมการ และคณะนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม ๕ ครั้ง

• สนับสนุนให้คณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยราชสุดา คณะกายภาพบำ�บัด

คณะกรรมการ

๔

คณะกรรมการสุุขภาพ
คนพิิ การ

มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ศึกษาและจัดทำ�
รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ เรื่อง โอกาสและข้อจำ�กัดในการร่วมจัด
บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
เพื่อนำ�เสนอนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ความคาดหวังต่อมาตรฐานในการจัดบริการ
และข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการจัดบริการและเรื่องการเข้าถึงบริการ
ที่มีอยู่ในศูนย์ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

คณะกรรมการ

๕

คณะกรรมการ
กำำ�ลัังคนด้้านสุุขภาพแห่่งชาติิ

• ประชุมคณะกรรมการ รวม ๓ ครั้ง และได้พัฒนา ร่างแผนพัฒนากำ�ลังคน
่
ด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐) ซึงแผนฯ
ดังกล่าว
ผ่านการประชุมรับฟั งความเห็นจำ�นวน ๔ ครั้ง ก่อนนำ�เข้าหาฉันทมติใน
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อเห็นชอบใน คสช. และเตรียมเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
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๕. การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพทางปั ญญา ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙

จัดการประชุมหลักรวม ๓ ครั้ง
• การประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก ได้แก่ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สำ�นักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และธนาคารจิตอาสา จำ�นวน ๔ ครั้ง
• การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก เรื่อง “ชวนคิด ชวนคุย มิตส
ิ ข
ุ ภาพทางปั ญญา”
่
่
เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เกิดแรงบันดาลใจ และการรับรู้เรืองสุขภาพทางปั ญญาในมุมมองที่
หลากหลาย และให้ความสำ�คัญกับมิติสุขภาพทางปั ญญาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือผ่านความ
สำ�เร็จจากการทำ�งานในรู ปแบบต่างๆ โดยแบ่งเรื่องสุขภาพทางปั ญญาออกเป็ น ๙ ฐานการเรียนรู้

ได้แก่ ธรรมชาติ จิตอาสา การทำ�งาน ความสัมพันธ์ การเรียนรู้ การเคลื่อนไหว ความคิดสร้างสรรค์
ภาวนา และความเป็ นธรรมทางสังคม และนำ�ข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้จัดทำ�เป็ น “สถานการณ์
ระบบ สุขภาพทางปั ญญาจาก ๙ ฐานการเรียนรู้”

• การประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคีเครือข่ายหลักและภาคีอ่ ืนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “ชวนคิด ชวนคุย
ขับเคลื่อนมิติสุขภาพทางปั ญญา” เพื่อระดมสมองและหาแนวทางการขับเคลื่อนสุขภาพในมิติทาง
ปั ญญา ได้แก่ ด้านการพัฒนานโยบาย ด้านการศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ ด้านการสื่อสาร และด้าน
การจัดการเครือข่าย

การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ “ชวนคิิด ชวนคุุย มิิติสุ
ิ ุขภาพทางปััญญา”
๑๑ มิิถุุนายน ๒๕๖๒, โรงแรมริิชมอนด์์ จ.นนทบุุรีี

57

58

แผนงานพัั ฒนา
สัังคมสุุขภาวะ
ระดัับพื้้� นที่่�
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แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับพื้้� นที่่�

โครงการพัั ฒนาศัักยภาพเครืือข่่ายสัังคมสุุขภาวะ
และโครงการสนัับสนุุนกระบวนการพัั ฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วมระดัับพื้้� นที่่�
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ขัับเคลื่่�อนด้้วย ๗ กระบวนการทำำ�งาน
สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นนโยบายสาธารณะของระดับ
้
้ ฒนา
พื้นที่ ซึ่งมีประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นและดำ�เนินงานอย่างเป็ นขันเป็
นตอนตามวงจรนโยบาย ขันพั
นโยบาย (ขาขึ้น)  ขั้นนำ�นโยบายไปปฏิบัติ (ขาเคลื่อน) ขั้นทบทวนและประเมินผลนโยบาย (ขาประเมินผล)
๑. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นนโยบายสาธารณะของพื้นที่
ในระดับ ซึ่งมีประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นและดำ�เนินงานอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนตามวงจร
้ ฒนานโยบาย (ขาขึ้น)  ขันนำ
้ �นโยบายไปปฏิบต
้
นโยบาย ขันพั
ั ิ (ขาเคลื่อน) ขันทบทวนและประเมิ
นผล
นโยบาย (ขาประเมินผล)   

๒. สนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ใช้ประเด็นสาธารณะเป็ นขอบเขตการดำ�เนินงาน   
๓. สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น   

่ มชน (Community Health Impact  
๔. ประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที/ชุ
Assessment: CHIA) เพื่อหาทางออกและร่วมกันแก้ไขปั ญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพ
แวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุ คคลและชุ มชนได้ รับผลกระทบมากขึ้น
ทั้งทางบวกและทางลบ  

๕. สนับสนุนการจั ดการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ทางปั ญญาให้กับเครือข่าย โดยการจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำ�และขับเคลื่อน
ธรรมนูญในระดับภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในการใช้กระบวนการเรียนรู้
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับพื้นที่/ชุมชน และจัดประชุมสรุ ปบทเรียนและวางแผน
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯกับเครือข่ายระดับพื้นที่

๖. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาความรูจ
้ ากการดำ�เนินงาน ให้เกิดการจัดการความรู้ และใช้ขอ
้ มูลความรู้
่
เพือให้เกิดการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จนสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ทั้งมิติการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาเครือข่าย

่
๗. สนับสนุนการแลกเปลียนเรี
ยนรูร้ ูปธรรมการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน ผ่านประเด็นร่วมในระดับภาค
พร้อมสานพลังกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) พื้นที่ ๑ - ๑๒ เพื่อจัดประชุม
วิชาการ “มหกรรมสานพลัง” โดยวิเคราะห์สถานการณ์จากพลังความรู้ ควบคู่การเชื่อมโยงภาคี
เครือข่าย
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ผลที่่�เกิิดขึ้้�น
• การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมบนพื้นฐานทางปั ญญา (4PW) ระดับพื้นที่
่
โดยเริมจากการพั
ฒนากลไกในระดับพื้นที่เพื่อค้นหาและกำ�หนดประเด็นสาธารณะที่เป็ นจุดคานงัด

• การพัฒนาศักยภาพกลไกคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ครบวงจร อย่างต่อเนื่อง จนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
และข้อเสนอเชิงนโยบาย เกิดการบูรณาการการทำ�งานในมิติเชิงประเด็น มิติพ้ นที
ื ่

• ผลการดำ�เนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ สอดคล้องกับตัวชี้วัดนโยบายสาธารณะ ที่สอดคล้องกับ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่พัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
และนโยบายสาธารณะได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
-

เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ จำ�นวน ๑๑๔ เรื่อง ประกอบด้วยนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากประเด็ น 4PW จั งหวั ด ได้ รับการบรรจุ เป็ นแผน/ยุ ทธศาสตร์/
วาระของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจังหวัดในพื้นที่เขต ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘,

๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จำ�นวน ๖๕ เรื่อง และนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากการประกาศใช้
ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น ในพื้นที่เขต ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จำ�นวน
๔๙ ฉบับ

-

เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำ�นวน ๑๑๒ เรื่อง/พื้นที่ ประกอบด้วย
ข้อเสนอเชิงนโยบายจากกระบวนการ 4PW ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในพื้นที่

เขต ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ จำ�นวน ๓๘ เรื่อง และข้อเสนอเชิงนโยบายจากการ
พัฒนาธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่/ประเด็น ในพื้นที่เขต ๑, ๓, ๔,  ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒
จำ�นวน ๗๔ พื้นที่

-

เกิดการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ จำ�นวน ๒๘ นโยบาย โดยการ
้
่
พัฒนาพืนทีนำ�ร่อง รวมถึงการจัดให้มีการดำ�เนินงานตามแผนของหน่วยงาน และการแต่งตั้ง
คณะทำ�งานขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างชัดเจนในพื้นที่เขต ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑ และ ๑

-

เกิ ดการสนับสนุนทำ �งานเชิงบู รณาการ เรื่องการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ โดยทำ �
ร่วมกับสำ�นักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (สยส.) ประกอบด้วย ๓ เรื่องย่อย ได้แก่
๑) การขยายผลจากข้้อเสนอเชิิงนโยบายโครงการประเมิินผลกระทบด้้านสุุขภาพโดยชุุมชน กรณีี
แหล่่งน้ำำ�ห้ว้ ยเสืือเต้้นและชุุมชนริิมฝั่่�งน้ำำ�พอง อ.น้ำำ�พอง จ.ขอนแก่่น (CHIA) เพื่่� อนำำ�ข้อ
้ เสนอ

เข้้าสู่่�กระบวนการพััฒนาธรรมนููญพื้้� นที่่� (ปีีงบประมาณถััดไป) และนำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�ข้อ
้ ตกลง
ร่่วมระหว่่างชุุมชนในการแก้้ไขปััญหาผลกระทบร่่วมกััน

๒) สนัับสนุุนโครงการศึึกษาผลกระทบด้้ านสุุขภาพ (CHIA) เชิิงสร้้างสรรค์์ เพื่่� อรองรัับการ
ขยายเมืือง พื้้� นที่่� ต.เวีียงตาล ต.ปงยางคก อ.ห้้างฉััตร จ.ลำำ�ปาง

๓) สนัั บ สนุุ น กระบวนการจัั ด ทำำ�ข้้ อ มูู ล การประเมิิ น ผลกระทบด้้ า นสุุ ข ภาพ กรณีี ก ารสร้้ า ง
สนามบิินนครปฐม อ.นครชััยศรีี จ.นครปฐม
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-

เกิ ดการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่ วนร่ว ม โดยการใช้ เครื่องมือ “สมัช ชาเฉพาะ

ประเด็น” ในประเด็นเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย เป็ นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ๑๔ จังหวัด คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ ๑๑ และ
๑๒ และการหนุนเสริมจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นเกษตรภาคใต้ท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้

-

เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ทางปั ญญาให้กับเครือข่าย โดยการประชุมเสริมพลังเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับภาค และการประชุมสรุ ปบทเรียนเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมฯ ระดับพื้นที่ กับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ทัง้ ๗๗ จังหวัด

-

เกิดการพัฒนาและจัดการความรูจ
้ ากการดำ�เนินงาน ได้ชด
ุ ความรูก
้ ารใช้ประโยชน์จากธรรมนูญ
้
่
้
่
สุขภาพพืนทีและการแปลงธรรมนูญสุขภาพพืนทีสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา ๑๑ พื้นที่ ได้ (ร่าง)

แนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสูก
่ ารปฏิบต
ั ิ ได้ชด
ุ ความรูจ
้ ากโครงการทบทวนสถานภาพ
้
่
ของพืนทีธรรมนูญสุขภาพทั่วประเทศ และชุดความรู้จากโครงการประเมินผลการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ ๑

-

การจัดมหกรรมสานพลังสุขภาวะระดับภาค (๔ ครั้ง) มีผู้เข้าร่วมเวทีแต่ละภาค จำ�นวน ๔๐๐

- ๗๐๐ คน มีการนำ�เสนอกรณีตัวอย่างความสำ�เร็จ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
เพื่อรวบรวมเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปั ญหาสุขภาวะในพื้นที่
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แผนงานพัั ฒนาสัังคมสุุขภาวะระดัับพื้้� นที่่�

โครงการพัั ฒนากลไกเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน
งานพัฒนา “กลไก” มีสองโครงการย่อย คือ โครงการพัฒนาระบบและกลไกเชตสุขภาพเพื่อประชาชน
เขต ๑ - ๑๒ และโครงการพัฒนาระบบและกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กรุงเทพมหานคร
“เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” เป็ นกลไกใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้ง
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เพื่อทำ�ให้เกิดบูรณาการเป้ าหมาย

ทิศทาง และยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เป็ นศูนย์กลาง และเน้นกระบวนการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

กระบวนการทำำ�งาน
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการเขต
สุุขภาพเพื่่� อประชาชน (กขป.)

๑๑ หมวดหมู่่�ประเด็็นขัับเคลื่่�อน
• กลุ่มคนวัยต่างๆ และกลุ่มคนเปราะบาง
๑๙ เรื่อง (เด็กและเยาวชน, ผู้สูงอายุ,
พระสงฆ์, ผู้พิการ)

กขป. เขตพื้นที่ ๑ - ๑๓ วิเคราะห์สถานการณ์และกำ�หนด
ประเด็ น ขั บ เคลื่ อนเพื่ อแก้ ไ ขปั ญหาอย่ า งน้ อ ย เขตละ ๓ - ๔

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

ผลการดำ � เนิ น งานตั้ งแต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ - ๓๑
กันยายน ๒๕๖๒ กขป. เขตที่ ๑ - ๑๓ กำ�หนดประเด็นร่วมเพื่อ

• สุขภาวะชุมชน ๒ เรื่อง

ประเด็น

แก้ไขปั ญหารวม ๕๗ ประเด็น แบ่งเป็ น ๑๑ หมวดหมู่

ระบบฐานข้อมูล)
• อุบัติเหตุ ๖ เรื่อง

(ตำ�บลจัดการตนเอง, หมอพื้นบ้าน)
• บุหรี่และแอลกอฮอล์ ๒ เรื่อง
• ระบบบริการสุขภาพ ๓ เรื่อง
• โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ๒ เรื่อง

• โรคติดต่อนำ�โดยแมลง (ยุงลาย) ๑ เรื่อง
• การท่องเที่ยวชุมชน ๑ เรื่อง

• ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ๑ เรื่อง
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• สนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน ประกอบด้วย
-

การประชุมเชิงปฏิบต
ั ิการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่รูปธรรม : สานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน
การดำ � เนิ น งานเขตสุ ข ภาพเพื่ อประชาชน ปี ที่ ๓ เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวง
สาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ นำ�เสนอนโยบายและความร่วมมือ
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของ กขป. และให้กรรมการและฝ่ ายเลขานุการร่วม ได้เข้าใจ

หลักคิดที่สำ�คัญ แนวทางการดำ�เนินงาน บทบาทหน้าที่ของ กขป. เพื่อวางแผนการดำ�เนินงาน
ในปี ที่ ๓
-

่
การประชุมเพื่อแลกเปลียนทิ
ศทางการดำ�เนินงานของแต่ละเขตทุก ๒ เดือน เพื่อสรุปบทเรียน

-

การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเชื่อมโยงกลไกชาติ-เขต-จังหวัด-พชอ.-พื้นที่ จัดร่วมกับสำ�นักพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ เพื่อหารือบทบาทและความร่วมมือ

กระบวนการดำ�เนินงานของ กขป.

ของ กขป. สมัชชาสุขภาพจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) และ
หน่วยจัดการที่ทำ�หน้าที่สนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ในระดับพื้นที่ มีตัวแทน
จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมกว่า ๑๐๐ คน

การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์สู่่�รููปธรรม :
สานพลัังพัั ฒนาและขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานเขตสุุขภาพ
เพื่่� อประชาชน ปีีที่่� ๓ วัันที่่� ๒๙ - ๓๐ ตุุลาคม ๒๕๖๑,
โรงแรมอมารีี แอร์์พอร์์ต ดอนเมืือง กรุุงเทพฯ

การประชุุมเลขานุุการ กขป. ครั้้�งที่่� ๔/๒๕๖๒
วัันที่่� ๑๙ - ๒๐ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒,
โรงแรมเอบิิน่่า กรุุงเทพฯ

การประชุุมปรึึกษาหารืือ “สานพลัังการพัั ฒนา
และขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะเชื่่�อมโยงกลไก
และประเด็็น : ชาติิ-จัังหวััด-พื้้� นที่่�”
วัันที่่� ๒๖ - ๒๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๒,
โรงแรมเอบีีน่่า กรุุงเทพฯ

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ผลการดำำ�เนิินงาน
่
• กขป. มีแนวทางปรับเปลียนวิ
ธก
ี ารทำ�งาน โดยให้ความสำ�คัญกับอนุกรรมการ / คณะทำ�งานขับเคลื่อน
เชิงประเด็น และกำ�หนดประเด็นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมที่ชัดเจน
• กขป. เป็ นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่จังหวัด-พชอ.-ตำ�บล

• ผลการดำ�เนินงานของ กขป. ในเขตพื้นที่ ๑-๑๓ มีประเด็นที่ขับเคลื่อนจำ�นวน ๑๖ ประเด็น ได้แก่
๑) การแก้้ไขปััญหาหมอกควััน ในพื้้� นที่่�เขต ๑  กขป. เขต ๑ และ 4PW ใน ๙ จัังหวััดภาคเหนืือ
 จััดเวทีีแลกเปลี่่�ยนเพื่่� อระดมความคิิดร่่วมกัับกลไกระดัับภาค จัังหวััด เพื่่� อขัับเคลื่่�อนนโยบาย

สาธารณะการแก้้ไขปััญหาไฟป่่าหมอกควัั นภาคเหนืือตอนบน ๙ จัั งหวัั ด จัั ดทำำ�โรดแม็็ป

ยุุทธศาสตร์์ และแผนปฏิิบััติิการแบบมีีส่่วนร่่วมของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อเชื่่�อมโยงการ
แก้้ไขปััญหากัับกลไกหน่่วยงานหลัักต่่อไป

๒) ขัับเคลื่่�อนธรรมนููญสุุขภาพพระสงฆ์์และสุุขภาวะผู้้�สููงอายุุ ในพื้้� นที่่�เขต ๑ จััดเวทีีขับ
ั เคลื่่�อน

 สัังคมสุุขภาวะล้้านนา ประเด็็นธรรมนููญพระสงฆ์์และผู้้�สููงอายุุ โดยมีี สปสช. สนัับสนุุนข้้อมููล
และงบประมาณขัับเคลื่่�อนธรรมนููญพระสงฆ์์ และ สสส. สำำ�นัก
ั ๙ สนัับสนุุนงบประมาณการ

เคลื่่�อนประเด็็นผู้้�สููงอายุุ

๓) อาหารปลอดภััย ในเขตพื้้� นที่่� ๒ กขป. ประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการร่่วมกัับหน่่วยงานและภาคีี
เครืือข่่ายใน อ.พรหมพิิราม จ.พิิษณุุโลก เพื่่� อเป็็นพื้้� นที่่�นำ�ร่
ำ อ
่ งในประเด็็นอาหารปลอดภััยใน

ชุุมชนและลงนามความร่่วมมืือเพื่่� อส่่งเสริิม สนัับสนุุนการผลิิตและการตลาดสิินค้้าเกษตร
ปลอดภััยจัังหวััดพิิษณุุโลก เพื่่� อจำำ�หน่่ายเข้้าสู่่�โรงพยาบาล สถานประกอบการโรงแรม และ
ร้้านอาหารขยายผลการแต่่งตั้้�งเครืือข่่ายเป็็นคณะทำำ�งานใน กขป.

๔) ระบบการเกษตร : ความมั่่� นคงทางอาหารและพลัั งงาน ในพื้้� นที่่�เขต ๓ ศึึกษาระบบ
ความมั่่�นคงและอาหารปลอดภััย ๒ พื้้� นที่่� ได้้แก่่ ตลาดพอเพีียงเกยไชย อ.ชุุมแสง จ.นครสวรรค์์
และตลาดซาวไฮ่่ อ.บ้้านไร่่ จ.อุุทััยธานีี

๕) ระบบฐานทรััพยากรและสิ่่�งแวดล้้อม ในพื้้� นที่่�เขต ๓ ประสานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการ

ศึึกษาแนวทางการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม พื้้� นที่่�ป่่าสงวนเขาราวเทีียน

จ.ชัั ย นาท และพื้้� น ที่่� อ.คลองลาน จ.กำำ� แพงเพชร เป็็ น พื้้� น ที่่� ต้้ น แบบการถอดบทเรีี ย น
มีีข้้อเสนอการปรัับเปลี่่�ยน ๒ ข้้อ คืือ เศรษฐกิิจครอบครััวในช่่วงเปลี่่�ยนผ่่าน และแหล่่งน้ำำ�
ในระดัับครััวเรืือน

๖) ระบบการท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง นิิ เ วศและศิิ ล ปวัั ฒ นธรรม ในพื้้� นที่่� เ ขต ๓ ประสานให้้ เ กิิ ด

การศึึกษารูู ปแบบการจััดการท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศและศิิลปวััฒนธรรม ๑ พื้้� นที่่� คืือ ต้้นแม่่น้ำ� 
ำ
เจ้้ า พระยา จ.นครสวรรค์์ จากการศึึ ก ษาพบว่่ า กลุ่่�มชาติิ พัั น ธุ์์�ไหหลำำ� เป็็ น ตัั ว แทนของ
วััฒนธรรมสร้้างสรรค์์ใหม่่ และเป็็นกลุ่่�มที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการแห่่เจ้้าปากน้ำำ�โพ

ยุุ วชนไหหลำำ�เป็็นกลุ่่�มที่่� เชื่่�อมต่่ อโลกเก่่ากัับใหม่่ ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มทุุนทางวัั ฒนธรรมในการ
พััฒนาการท่่องเที่่�ยว โดยใช้้ร่า่ งกฎบััตรนครสวรรค์์เป็็นสื่่�อกลางในการขัับเคลื่่�อน
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๗)

การเตรีีย มความพร้้อ มเพื่่� อ รองรัับ สัั ง คมผู้้�สูู ง วัั ย ในพื้้� น ที่่� เ ขต ๔ คณะอนุุ ก รรมการ
ขัับเคลื่่�อนประเด็็น ร่่วมกัับสำำ�นัก
ั งานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จังั หวััด (พมจ.)

และ สสว. พััฒนาฐานข้้อมููลเพื่่� อใช้้วิเิ คราะห์์รููปแบบการเตรีียมความพร้้อมเพื่่� อรองรัับสัังคม
ผู้้�สููงวััยในพื้้� นที่่�เขต ๔ จนได้้ข้้อมููลพื้้� นที่่�ต้้นแบบ ผ่่านกลไก 4PW ระดัับจัังหวััด/อำำ�เภอ

มีีข้อ
้ มููลผู้้�สููงอายุุ/ผู้้�พิิการ ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน Long term care (LTC) และการจััดทำำ�ข้อ
้ มููล
ผ่่านผู้้�จััดการโครงการสนัับสนุุนการพััฒนานโยบายสาธารณะสัังคมผู้้�สููงวััย
๘)

อุุบัติ
ั เิ หตุุ ในพื้้� นที่่�เขต ๔ ประสานงานจนเกิิดการศึึกษาระบบข้้อมููลอุุบัติ
ั เิ หตุุทางถนน ๓ ฐาน

ทำำ�ให้้เกิิดระบบฐานข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการอุุบัติ
ั ิเหตุุทางถนนทั้้�งในเชิิงปริิมาณและ
เชิิงคุุณภาพ มีีข้อ
้ มููลตััวอย่่างพื้้� นที่่�ต้้นแบบ หน่่วยงานต้้นแบบ องค์์กรต้้นแบบ และชุุมชน
ต้้นแบบ ด้้านการจััดการอุุบััติิเหตุุทางถนนอย่่างครบวงจร จััดเวทีีสานพลัังทำำ�ให้้ได้้ภาคีี

เครืือข่่ายการแก้้ไขปััญหาอุุบัติ
ั ิเหตุุทางถนนในระดัับจัังหวััด หน่่วยงาน และองค์์กร เกิิดการ
จััดการเรีียนรู้้�ร่่วมกัับ พชอ. และการพััฒนานโยบายสาธารณะในรููปแบบธรรมนููญสุุขภาพ
ในระดัับพื้้� นที่่�ว่่าด้้วยการแก้้ไขจุุดเสี่่�ยงลดอุุบัติ
ั ิเหตุุในชุุมชน
๙)

อาหารปลอดภััย : การเฝ้้าระวัังโรคพยาใบไม้้ในตัับและมะเร็็งท่่อน้ำำ�ดีี ในพื้้� นที่่�เขต ๗

ส่่งเสริิมการบริิโภคอาหารที่่�ปลอดภััยจากพยาธิิใบไม้้ในตัับ บููรณาการการขัับเคลื่่�อนโดย
กระทรวงสาธารณสุุข เชื่่�อมโยงกัับกลไก พชอ. ซึ่่�งเป็็นจุุดเชื่่�อมต่่อกัับกองทุุนหลัักประกััน
สุุขภาพระดัับตำำ�บล เพื่่� อจััดทำำ�โครงการส่่งเสริิมป้้องกัันโรค/ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม โดยมีี

คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น เป็็นทีีมวิิชาการติิดตามและประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินงานนำำ�ร่อ
่ งในพื้้� นที่่� อ.โกสุุมพิิสัย
ั จ.มหาสารคาม และ อ.สมเด็็จ จ.ร้้อยเอ็็ด

๑๐) อุุบัติ
ั ิเหตุุจราจร ในพื้้� นที่่�เขต ๗ เชื่่�อมโยงกลไกขัับเคลื่่�อนประเด็็นอุุบัติ
ั ิเหตุุทั้้�ง ๔ จัังหวััด

เพื่่� อขัับเคลื่่�อนงานร่่วมกัับ พชอ. โดยจัั ดเวทีี บููรณาการลดอุุ บััติิเหตุุในเขตสุุขภาพที่่� ๗
ดำำ�เนิินงานด้้าน mapping ร่่วมกัับ สสส. กระทรวงสาธารณสุุข และ พชอ. ทำำ�ประเด็็น
อุุ บััติิเหตุุเบื้้� องต้้ นจำำ�นวน ๓๐ แห่่ง และสนัับสนุุนการจัั ดเวทีี กลางเชื่่�อมกลไกอุุ บััติิเหตุุ
ระดัับจัังหวััด และ พชอ.

๑๑) ตำำ� บลจัั ด การตนเองแบบบูู ร ณาการ ในเขตพื้้� นที่่� ๙ เชื่่� อมประสาน 4PW จัั ง หวัั ด
สภาองค์์กรชุุมชนตำำ�บล องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บลในจัังหวััดนครราชสีีมา จนเกิิดการตั้้�ง
คณะกรรมการดำำ�เนิินงาน “ตำำ�บลจััดการสุุขภาวะ” ระดัับจัังหวััด อำำ�เภอ ตำำ�บล ในจัังหวััด
นครราชสีีมา และกำำ�หนดเรื่่�อง “ตำำ�บลจััดการสุุขภาวะ” เป็็นวาระจัังหวััด จััดทำำ�พื้้�นที่่�ต้น
้ แบบ

การพััฒนาศัักยภาพกลไกขัับเคลื่่�อนตำำ�บลจััดการสุุขภาวะโดยใช้้ธรรมนููญสุุขภาพตำำ�บล
ในจัังหวััดบุุรีีรััมย์์และจัังหวััดสุุริินทร์์ จัังหวััดชััยภููมิิและนครราชสีีมา ในปีี ๒๕๖๒ มีีพื้้�นที่่�

ตำำ� บลที่่� ป ระกาศใช้้ ธ รรมนูู ญ สุุ ข ภาพตำำ� บล และต่่ อ ยอดเข้้ า แผนโดยใช้้ ก องทุุ น ตำำ� บล

ในพื้้� นที่่�พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน มีีรููปธรรมของธรรมนููญสุุขภาพตำำ�บล กฎ กติิกา
ข้้อตกลงเชื่่�อมโยงความต่่อเนื่่� องด้้านทรััพยากร
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๑๒) การเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพในร้้านยา ในเขตพื้้� นที่่� ๙ ประสานความร่่วมมืือกัับร้้านขายยา
สมาคมเภสััชกรรมชุุมชน (แห่่งประเทศไทย) และ สสส. จััดอบรมการตรวจคััดกรองโรค

ให้้แก่่เภสััชกรที่่�สนใจในโครงการ “การเข้้าถึึงบริิการสุุขภาพในร้้านยา” โดยจััดเวทีีสััญจร

๔ จัังหวััดในเขต ๙ ผลการดำำ�เนิินงาน มีีร้้านขายยาที่่�เข้้าร่่วมโครงการสามารถให้้บริิการ

สุุขภาพ  ให้้คำ�ำ ปรึึกษา แนะนำำ� การคััดกรอง และส่่งต่่อไปยัังโรงพยาบาล โดยเภสััชกรบัันทึึก
ข้้อมููลผู้้�เข้้ารัับบริิการในระบบออนไลน์์ CPA Project (http://www.cpaproject.com) มีีการ
ทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพในเขตพื้้� นที่่�นครชััยบุุริินทร์์  มีีร้้านยาเข้้าร่่วมโครงการ จำำ�นวน
๘๐ ร้้าน

๑๓) กลุ่่�มสููงวััย/กลุ่่�มเปราะบาง ในเขตพื้้� นที่่� ๑๑ ประสานงานการจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
กัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย เพื่่� อผลัักดัันการพััฒนางานผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดพัังงา เกิิดข้้อตกลงร่่วม

ในการผลัักดัันการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ มหาวิิทยาลััยราชภััฎสุุราษฎร์์ธานีี ซึ่่�งทำำ�งาน
ร่่วมกัับโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีีหลายตำำ�บล มีีแผนขยายผลไปยัังตำำ�บลอื่่�น

ในเขตพื้้� นที่่� ๑๑ ต่่อไป และในปีี ๒๕๖๒ มีีการจััดเวทีีสมััชชาเฉพาะประเด็็นเพื่่� อรัับฟััง
แนวทางการแก้้ไขปััญหาร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายในเขตพื้้� นที่่� เพื่่� อนำำ�ข้้อเสนอไปขัับเคลื่่�อน
ในเชิิงนโยบาย

๑๔) ประเด็็ นสุุขภาวะกลุ่่�มชาติิ พัันธ์์และกลุ่่�มเปราะบางทางสัังคมมาขัับเคลื่่� อนในพื้้� นที่่�
เขต ๑๒   

• สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ จัดเวทีรบ
ั ฟั งความคิดเห็นเพื่อรวบรวม
สถานการณ์และแนวทางแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิกับกลุ่มชาติพันธุม
์ านิ อูรักลาโว้ย
จำ�นวน ๒๐๐ คน (จากสตูล ตรัง และพัทลุง)

• ศูนย์ประสานภาคี พัฒนาจั งหวั ดสงขลาได้ สำ�รวจข้อมูล ประมวลผลและติ ดตามผล
่ มีระบบฐานข้อมูลกลางเป็ นแอพพลิเคชันชื
่ ่ อ iMed@home
รายบุคคลด้วยแอพพลิเคชัน

จัดเก็บข้อมูลคนยากลำ�บากและเปราะบางทางสังคมใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เพื่อ
นำ�ไปใช้ในการวางแผนการแก้ไขปั ญหาร่วมกัน

67

68

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

่ ยวข้
่
• วางแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่ายและหน่วยงานทีเกี
อง
่
่
เพือให้เกิดการแลกเปลียนข้อมูลด้ านสถานการณ์ รู ปธรรมความสำ�เร็จ mapping
่ ่อขยายผล
้
เครือข่าย และจัดตังคณะอนุ
กรรมการเฉพาะประเด็นบูรณาการระดับพื้นทีเพื
่
ไปสูก่ ลไกระดับเขต จังหวัด และตำ�บล ปั จจุบน
ั มีการเชือมโยงการทำ
�งานกับภาคีเครือข่าย

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ กขป.เขต ๑๒ กรมการปกครอง พชอ.
เพื่อรับรองการออกบัตรประจำ�ตัวประชาชน ทำ�ให้กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ ๗ จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง จำ�นวน ๘๐๐ คน มีบต
ั รประจำ�ตัวประชาชนแล้วกว่า ๕๐๐ คน สามารถ
่
ใช้สิทธิเรืองสุขภาพและการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ

• ประเด็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม กขป.เขต ๑๒ ร่วมมือกับ พชอ.นาทวี เชื่อมโยงกับ

ศูนย์สร้างสุขชุ มชน อบจ.สงขลา ร่วมเป็ นคณะอนุกรรมการประเด็ นสุขภาวะกลุ่ม
ชาติ พั น ธุ์แ ละเปราะบางทางสั ง คม นำ � ตั ว แบบศู น ย์ ส ร้ า งสุ ข ชุ ม ชน หรื อ ศู น ย์ ฟ้ ื นฟู

สมรรถภาพที่จำ�เป็ นทางการแพทย์ของ อบต.ทับช้าง เป็ นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่
พื้นที่อื่นๆ
๑๕) อุุ บััติิเหตุุบนท้้ องถนน ในพื้้� นที่่�เขต ๑๓ ศึึกษารูู ปแบบการแก้้ปััญหาอุุ บััติิเหตุุในพื้้� นที่่�
ลาดกระบัังโมเดล ซึ่่� งมีีสถิิ ติิการเกิิดอุุ บััติิเหตุุสููงสุุดในกรุุ งเทพมหานคร เชิิญผู้้�มีีส่่วนได้้

ส่่วนเสีียเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่� อเสนอแนวทางการทำำ�งานและความร่่วมมืือเพื่่� อป้้องกัันและ
แก้้ไขอุุบัติ
ั ิเหตุุทางถนน และถอดบทเรีียนเพื่่� อขยายผลต่่อในเขตพื้้� นที่่�ที่่�มีอุ
ี ุบัติ
ั ิเหตุุสูงู

๑๖) การพััฒนาข้้อมููลและสารสนเทศระบบสุุขภาพ ในพื้้� นที่่�เขต ๑๓ เชื่่�อมประสานกัับ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจนมีีผลที่่�เกิิดขึ้้�นดัังนี้้�

• ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามให้ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” สถาบันวิชาการ
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล
ระบบสุ ข ภาพในทุ ก มิ ติ ภายใต้ ก รอบปั จจั ย ทางสั ง คมที่ กำ � หนดสุ ข ภาพ (Social
Determinant of Health) เพื่อเป็ นคลังข้อมูลสถานการณ์ระบบสุขภาพในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร และ

มหาวิ ท ยาลั ย นวมิ น ทราธิ ร าช ในการใช้ ข้ อ มู ล บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ
เพื่อการติดตามและเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

• การพัฒนาฐานข้อมูล โดยการสำ�รวจข้อมูลสุขภาพระดับบุคคลและครัวเรือน ครอบคลุม
๑๓ เขต จำ�นวน ๗,๔๐๐ ตัวอย่าง เมื่อดำ�เนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้ข้อมูลสำ�หรับ
Social determined health ในภาพรวมของ กทม. ระดับหนึ่ง
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แผนงานวิิชาการและนวััตกรรม

โครงการสนัับสนุุนการสร้้างและจััดการความรู้้�
นโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม
การจััดการความรู้้�เพื่่� อพัั ฒนานโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม
โครงการสนับสนุนการสร้างและจัดการความรูน
้ โยบายสาธารณะแบบมีสว
่ นร่วม เป็ นการทำ�งานเชื่อม
ประสานระหว่างสำ�นักต่างๆ ใน สช. เพื่อรวบรวมความรู้หรือองค์ความรู้ของ สช. และเพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่แต่ละ

สำ�นักและภาคีที่เกี่ยวข้องต้องการ ในด้านความรู้หรือองค์ความรู้ที่จำ�เป็ นและทันต่อสถานการณ์ สำ�หรับใช้ใน
การพัฒนางานผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะทำ�งานจัดการความรู้
และพัฒนาศักยภาพซึ่งเป็ นกลไกร่วมของสำ�นักต่างๆ ทำ�หน้าที่ประสาน

นอกจากงานพัฒนาความรูท
้ จำ
ี่ �เป็ น ยังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สช. และภาคี โดยเฉพาะความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านเครื่องมือต่ างๆ ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาการทำ�งาน โดยมีการสนับสนุนกลไกและกระบวนการ
ทำ�งาน ดังนี้

๑) การประชุุมคณะทำำ�งานจััดการความรู้้�และพัั ฒนาศัักยภาพ และงาน KM Day
• สนับสนุนการทำ�งานเชื่อมประสานระหว่างสำ�นักต่างๆ ใน สช. โดยมีการประชุมรวม ๗ ครัง้ เพื่อหารือ
ทิศทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สช. และเครือข่าย ซึ่งได้กำ�หนดนิยามองค์ความรู้และนวัตกรรมของ สช. พัฒนาระบบสนับสนุนการ
สร้ า งและจั ด การความรู้ ที่ ครอบคลุ ม งานวิ ช าการ / ความรู้ / นวั ต กรรม / องค์ ค วามรู้ ข อง สช.

กำ�หนดองค์ความรู้สำ�คัญ (Core knowledge) ของ สช. เตรียมจัดงาน KM Day ปี ๒๕๖๒ และเตรียม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช. และเครือข่าย
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• ร่วมกับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเชิงรุกเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์  จัดงาน
KM Day “พลังความรูจ
้ ากการปฏิบต
ั ิ สูพ
่ ลังความรู้ สช.” เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บค
ุ ลากร สช.

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุ ปองค์ความรู้หลักขององค์กร ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) เทคนิคการสร้างการมี

ส่วนร่วมในการสร้างนโยบายและการทำ�งานระดับชาติ (๒) เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
สร้างนโยบายและการทำ�งานระดับพื้นที่ (๓) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
ทำ�งาน (๔) เทคนิคการประสานงาน / การบริหารจัดการภายในองค์กร (๕) เทคนิคการพัฒนางาน
ตามเครื่องมือ / การประยุกต์ใช้เครื่องมือ / การทำ�งานกับภาคีเครือข่าย สช. สำ�หรับนำ�มาจัดเก็บเป็ น
คลังความรู้เพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานของ สช.

๒) การพัั ฒนาความรู้้� องค์์ความรู้้� และนวััตกรรม
• สนับสนุนให้นก
ั วิชาการทำ�การศึกษาหาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ (๑) โมเดลระบบอภิบาล การสื่อสาร
ข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ (๒) วิธก
ี ารกำ�หนดประเด็นสำ�คัญทางยุทธศาสตร์ (๓) การสังเคราะห์
องค์ความรูแ
้ ละนวัตกรรมในการนำ�เครื่องมือประชาเสวนาหาทางออก ลูกขุนพลเมือง สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น มาใช้ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

• พัฒนาคู่มือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็ น จากการติ ดตามสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็ นจำ �นวน
๓ เรื่อง ได้ แก่ (๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็ นว่ าด้ วยเรื่องแผนทศวรรษกำ�ลังคนด้ านสุขภาพ
(๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยเรื่องสังคมสูงวัย (๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย
่ นิยามปฏิบต
่ ยวข้
่ องกับเรืองการดู
่
เรือง
ั ก
ิ าร (Operational definition) ของคำ�ทีเกี
แลแบบประคับประคอง
(Palliative care) สำ�หรับประเทศไทย

• จัดทำ�  KIM Release ซึ่งเป็ นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์สำ�หรับนำ�เสนอ
่
ความรูเ้ ชิงทฤษฎีหรือวิชาการเกียวกั
บกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมและการทำ�งานของ สช. เพื่อใช้เรียนรู้ในการทำ�งาน
ร่วมกันสำ�หรับบุคลากร สช. และภาคี โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ

ศูนย์ขอ
้ มูลข่าวสาร เดือนละ ๑ ฉบับ รวม ๙ ฉบับ (มกราคม-กันยายน
๒๕๖๒)
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๓) กิิจกรรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
่
่ ยวข้
่ อง
• สนับสนุนคณะอนุกรรมการแลกเปลียนเรี
ยนรูก
้ ารพัฒนานโยบายสาธารณะและภาคีเครือข่ายทีเกี
เพื่อจั ดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเสวนานโยบายสาธารณะ เสียงจากภาคี เวที กลาง
่
้ ่ ๑๑
ลานสมัชชาฯ นิทรรศการ และกิจกรรมแลกเปลียนเรี
ยนรูอ
้ ่ นๆ
ื
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) กิิจกรรมพัั ฒนาศัักยภาพบุุคลากร สช. และภาคีีเครืือข่่าย
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสารนโยบายผ่านการเขียนบทสรุปเชิงนโยบาย” ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้แก่บุคลากร สช. และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงความสำ�คัญของ
นโยบายที่อยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-informed policy) เรียนรู้ในการเลือกนำ�เสนอ
ข้อมูลที่ เหมาะสมกับผู้รับข้อมูล ระดั บของปั ญหา และนโยบายที่ ต้ องการนำ�เสนอ รวมถึ งเรียนรู้
ทักษะการเขียนและนำ�เสนอบทสรุปเชิงนโยบาย

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่ อสุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว ม” เมื่ อวั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๖๒ เพื่ อวิ เ คราะห์
สถานการณ์ปัจจุบน
ั ของประเด็นต่างๆ รวมถึงช่องว่าง และผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย เพื่อให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์
สำ�หรับนำ�เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ทั้งยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพให้กบ
ั บุคลากร สช. ในการเรียนรูก
้ ระบวนการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของ
ประเด็นทางยุทธศาสตร์

• ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร จัดการประชุมเรื่อง “การทำ�ความเข้าใจเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้แก่นักศึกษาปี ที่ ๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผลที่่�เกิิดขึ้้�น
• ข้อมูลองค์ ความรู้หลักขององค์ กรทั้ งหมด ๕ ด้ าน จากการดำ �เนินงาน “พลังความรู้จาก
การปฏิบัติ สู่พลังความรู้ สช.”

• รายงานการศึกษาเรื่อง โมเดลระบบอภิบาล การสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์
และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายต่อระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ และรายงานการศึกษา
เรื่อง วิธก
ี ารกำ�หนดประเด็นสำ�คัญทางยุทธศาสตร์

• ร่าง คู่มือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
• เอกสาร KIM Release
• ความรู้/องค์ความรู้ที่รวบรวมได้จากส�ำนักและกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ (๑) การส�ำรวจน้�ำดื่มจาก

ตู้้�น้ำำ�ดื่่�มหยอดเหรีียญอััตโนมััติิในกรุุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) การศึึกษาผลกระทบ

ของ E-sport ที่่�มีผ
ี ลต่่อสุุขภาวะเด็็กและการสร้้างรููปแบบความรัับผิิดชอบร่่วมของหน่่วยงาน
ที่่� เกี่่�ยวข้้อง (๓) การศึึกษาโอกาสและข้้อจำำ�กััดในการร่่วมจัั ดบริิการฟื้้� นฟููสมรรถภาพทาง
การแพทย์์โดยศููนย์์บริิการคนพิิการทั่่�วไป (๔) การตีีพิม
ิ พ์์บทความในวารสารนานาชาติิ BMJ

Glob Health ของนัักวิิชาการ สช. ร่่วมกัับนัักวิิชาการจากมหาวิิทยาลััยมหิิดล และสำำ�นัักงาน
พััฒนานโยบายสุุขภาพระหว่่ างประเทศ เรื่่�อง Multisectoral governance for health:

challenges in implementing a total ban on chrysotile asbestos in Thailand (๕)
ชุุดความรู้้�และเอกสารวิิชาการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะแบบมีี
ส่่วนร่่วม จำำ�นวน ๓๘ เรื่่�อง
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แผนงานวิิชาการและนวััตกรรม

โครงการพัั ฒนาระบบข้้อมููลสารสนเทศ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์ความรู้้�และนวััตกรรม
นโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม
นวััตกรรมการพัั ฒนาระบบข้้อมููลสารสนเทศ
บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อการส่งต่อ
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศในทุกด้าน รวมถึงด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สช. จึงได้ดำ�เนินการด้านข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนของยุคสมัย การสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล
่
สถานการณ์ และหลักฐานสำ�คัญต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ขอ
้ มูลข่าวสารที่เกียวข้
องกับการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ทันกับการให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้ท่ีสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยจัดทำ�  โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกระบวนการ
ทำ�งานดังนี้

๑. จััดทำำ�และอััพเดทฐานข้้อมููล
• เครื่องมือและภาคีเครือข่าย และนำ�เสนอผ่านระบบ GIS (Geographic Information System)
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จำ�นวน ๑๖ หัวข้อ
ได้แก่ (๑) ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด  (๓) กรณีศึกษาชุมชนเข้มแข็ง (๔)

ผู้ผ่านหลักสูตร ๕ พลัง (๕) เครือข่าย CHIA (๖) เครือข่ายนักวิชาการ HIA (๗) วิทยากรกระบวนการ
(๘) นั ก สานพลั ง (๙) ผู้ นำ � ชุ ม ชน (๑๐) เครื อ ข่ า ยจิ ต อาสาประชารั ฐ (๑๑) ผู้ ย ากลำ � บาก (๑๒)
กองทุนจิตอาสา (๑๓) พื้นที่พิบัติภัยธรรมชาติ  (๑๔) องค์กรชุมชน (๑๕) สถานพยาบาลที่มีการดูแล
แบบประคับประคอง (๑๖) วิทยากรธรรมนูญสุขภาพ
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• ฐานข้อมูลความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
เรื่องแผนยุทธศาสตร์รวมพลังแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ มีการสำ�รวจความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชนในเชิงคุณภาพ พบว่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๓๒ - ร้อยละ ๗๐ คือ (๑) กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ร้อยละ ๓๒.๗ (๒) กองทุนสุขภาพตำ�บล ร้อยละ ๗๐.๓ (๓) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต ร้อยละ ๓๒.๑ (๔) กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ร้อยละ ๕๒.๔

๒. พัั ฒนาเว็็บไซต์์ (https://infocenter.nationalhealth.or.th)
โดยปรับหมวดหมู่ให้สามารถแสดงผลเพื่อการใช้ประโยชน์ท่ี เหมาะสม และประมวลผลการนำ�ไปใช้
เพื่อการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น โดยเพิ่มเติ มหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับ
(๑) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิด นโยบายการทำ�งานของ
เขตพื้นที่ ให้ภาคี เครือข่าย และประชาชนที่ สนใจเรื่องเขตสุขภาพเพื่อประชาชนได้ รับทราบด้ วย (๒) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นที่การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
(๓) เอกสารที่ต้องรายงานต่อหน่วยงานสำ�คัญ เช่น ปปช. และ กพม.

ปั จจุบันมีข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ บทความ หนังสือ จำ�นวน ๑๕๑ ชิ้นงาน รูปแบบ e-book จำ�นวน
๙๗๕ เล่ม มีผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ จำ�นวน ๓๑,๖๕๐ ยอดวิวส์ โดยมีผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์ใหม่เพิ่มจากเดิม
๗๗.๘% และมีการดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ จำ�นวนทั้งหมด ๑๙๕,๓๙๐ ครั้ง โดยเรียงลำ�ดับหมวดหมู่
ที่มีการดาวน์โหลด ๕ อันดับแรก ดังนี้

สมััชชาสุุขภาพเฉพาะพื้้� นที่่� จำำ�นวนดาวน์์โหลด ๔๕,๖๙๗

๑
๓

ธรรมนููญสุุขภาพเฉพาะพื้้� นที่่�
จำำ�นวนดาวน์์โหลด ๒๓,๘๑๑

๒

สมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
จำำ�นวนดาวน์์โหลด
๓๐,๒๘๔

๕

บัันทึึกความร่่วมมืือ
MOU จำำ�นวน
ดาวน์์โหลด
๑๐,๒๒๗

๔

มาตรา ๑๑๒
จำำ�นวนดาวน์์โหลด
๑๔,๙๘๖

๑
๒
๓
๔
๕

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

จำ�นวนดาวน์โหลด ๔๕,๖๙๗

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวนดาวน์โหลด ๓๐,๒๘๔
ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
จำ�นวนดาวน์โหลด ๒๓,๘๑๑

มาตรา ๑๑๒

จำ�นวนดาวน์โหลด ๑๔,๙๘๖

บันทึกความร่วมมือ MOU

จำ�นวนดาวน์โหลด ๑๐,๒๒๗

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

๓. พัั ฒนาช่่องทางการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารอื่่�นๆ เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�ช่่องทางหลััก (เว็็บไซต์์)
ได้แก่ facebook และ line@ โดยทำ� rich menu และ rich message
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๔. สร้้างองค์์ความรู้้�ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
เพื่่� อ พัั ฒ นากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีี ส่่ ว นร่่ ว ม จำำ� นวน ๒ เรื่่� อ ง ได้้ แ ก่่ (๑) การสำำ� รวจ

คุุ ณ ภาพน้ำำ�ดื่่� ม จากตู้้�น้ำำ�ดื่่� ม หยอดเหรีี ย ญอัั ต โนมัั ติิ ใ นกรุุ ง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำำ� เนิิ น การศึึ ก ษาโดย

คณะสาธารณสุุ ข ศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล และมูู ล นิิ ธิิเ พื่่� อ ผู้้�บริิ โ ภคได้้ นำ�ำ ผลการศึึ ก ษาไปขัั บ เคลื่่� อ นต่่ อ
(๒) การศึึกษาผลกระทบของ e-sport ที่่�มีต่
ี ่อสุุขภาวะเด็็ก และ

การสร้้างรููปแบบความรัับผิิดชอบร่่วมของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
 ดำำ�เนิินการศึึกษาโดยมููลนิิธิิอิินเตอร์์เน็็ตร่่วมพััฒนาไทย และ

กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน กระทรวงพััฒนาสัังคมและความ

มั่่�นคงของมนุุษย์์ (พม.) นำำ�ผลงานไปจััดทำำ�ข้อ
้ เสนอเชิิงนโยบาย
และมาตรการเกี่่�ยวกัับ e-sport ในประเทศไทยเพื่่� อเสนอต่่อ

คณะรััฐมนตรีีซึ่่�งเป็็นการสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนมติิ สมััชชา
สุุขภาพแห่่งชาติิ ระดัับประเทศ

๕. การจััดทำำ�โครงการ “Policy Watch”
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สำ�คัญ หรือข้อมูลสารสนเทศที่สังคมให้ความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และใช้ ป ระโยชน์ จำ � นวน ๕ หมวดหมู่ ได้ แ ก่ (๑)
สิ่งแวดล้อม (๒) อาหารปลอดภัย  (๓) การศึกษา (๔) สังคมสูงวัย (๕) ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี

ทั้ง ๕ ประเด็นมีการเรียบเรียงและเขียนโดยค้นคว้าจากข้อมูลของทั้งในประเทศและต่างประเทศและ
จัดเก็บด้วยระบบ hyperlink เพื่อจัดทำ�เป็ นคอนเท็นต์ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ บทความ, information VDO,

บทสัมภาษณ์ และการทำ�แบบสำ�รวจออนไลน์เรื่องนโยบายรองรับผู้สูงวัย และ AI กับระบบการศึกษา โดยการ
สำ�รวจดังกล่าวอาจพัฒนาเป็ นทางเลือกหนึ่ง เพื่อเป็ นช่องทางในการเสนอและพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม
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โครงการสนัับสนุุนการพัั ฒนาศัักยภาพภาคีีเครืือข่่าย
ด้้านวิิชาการ และ โครงการบริิหารความสััมพัั นธ์์
ภาคีีเครืือข่่าย
การพัั ฒนาศัักยภาพภาคีีเครืือข่่าย
เพื่่� อรองรัับนโยบายสาธารณะสู่่�สัังคมสุุขภาวะ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ และโครงการบริหารความสัมพันธ์
ภาคีเครือข่าย เป็ นเนื้องานที่ทำ�คู่ขนานกัน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ได้แก่
๑) โครงการกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างทีมนโยบายสาธารณะสูส
่ งั คมสุขภาวะ ระยะที่ ๓ (๕ พลัง)
๒) การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายและองค์กรภาคประชาสังคมผ่านการจัดเวที “สานใจ สานพลัง
ภาคีสนับสนุนปฏิรูปสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง”

๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้

โครงการกระบวนการเรีียนรู้้เ� พื่่� อเสริิมสร้้างทีีมนโยบายสาธารณะสู่่�สัังคม
สุุขภาวะ ระยะที่่� ๓ (๕ พลััง)
เป็ นโครงการสืบเนื่องจากการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำ�  4PW ทั้ง ๑๓ เขตทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปั ญญา ให้มี

่
่ �งานขับเคลือนนโยบายสุ
่
้ ่ และสามารถ
ความรูค
้ วามเข้าใจการขับเคลือนนโยบายสาธารณะที
ทำ
ขภาวะในระดับพืนที
่ ยวข้
่
่ หน่วยงานรัฐและเอกชนทีเกี
ผลักดันเข้าสูบ
่ ญ
ั ญัตข
ิ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อง รวมถึงยุทธศาสตร์จงั หวัด
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เพื่อให้ทีมงานเข้าใจหลักการ วิ ธีการประเมินแบบเสริมพลัง สามารถนำ�ไปใช้ในการประเมินผลเพื่อ

ขับเคลื่อนนโยบาย โดยจัดการอบรมจำ�นวน ๒ ชุดการเรียนรู้ คือ

๑) ชุดการเรียนรู ้ที่ ๔ “การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” เกี่ยวกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การทบทวนองค์ความรู้ การประเมิน การวิเคราะห์สถานะของการ
ขับเคลื่อน การยกระดับนโยบาย และกิจกรรมการออกแบบ วิเคราะห์ความเสี่ยง Road map
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน ๔๖๕ คน

๒) ชุ ด การเรีย นรู ้ที่ ๕ “การประเมิ น ผลแบบเสริม พลั ง การขั บ เคลื่ อนกระบวนการนโยบาย
่ บการนำ�เสนอผลการขับเคลือน
่
สาธารณะแบบมีสว่ นร่วมบนพื้นฐานทางปั ญญา (4PW)” เกียวกั

ตาม Road map การประเมินผล การเสริมพลังทีมงานแบบมีสว่ นร่วม การประเมินความสำ�เร็จของ
นโยบาย การประเมินผลการขับเคลื่อน และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ข้นปั
ั ญญาปฏิบัติ
มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน ๓๙๔ คน

่
้
ผูเ้ ข้าอบรมทังสองชุ
ดการเรียนรู้ เป็ นกลุม
่ กลไกคณะทำ�งานระดับจังหวัดขับเคลือนพั
ฒนานโยบายสาธารณะ
้
แบบมีส่วนร่วมบนพืนฐานทางปั ญญา เครือข่ายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาโยบายฯ ไปสูก
่ ารปฏิบต
ั ิและกลุม
่ บุคคลทั่วไป (วิทยาลัยพยาบาล
มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม)
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การพัั ฒนาศัั ก ยภาพของภาคีีเครืือข่่ า ยและองค์์ ก รภาคประชาสัั ง คม
ผ่่านการจััดเวทีี “สานใจ สานพลัังภาคีีสนัับสนุน
ุ ปฏิิรููปสุุขภาวะชุุมชนเข้้มแข็็ง”
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

ผลการดำ�เนินงานทำ�ให้เห็นเครือข่ายชุมชนที่ทำ�งานในประเด็นต่างๆ เกิดการเชื่อมเป็ นเครือข่ายโดยใช้
หลัก SML คือ S-Social Communication ชุมชนเข้มแข็งต้องมีการเชื่อมต่อให้คนมีเวทีใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนกัน

M-Mapping มีการเชื่อมข้อมูลกับสาธารณะ มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลได้ และ L-Inter Active Learning
มีการให้ความรู้ เยี่ยมเยียน เพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน การใช้แนวคิดดังกล่าวทำ�ให้ในแต่ละเวทีมีการทำ�งานต่อเนื่อง
และมีผลรูปธรรม
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	สมััชชาสุุขภาพเฉพาะประเด็็น ว่่าด้้วยนโยบายรองรัับสัังคมสููงวััย
่
่ อัตราการเกิดน้อย และกำ�ลังก้าวสูส
สังคมไทยกำ�ลังเผชิญกับภาวะการเปลียนแปลงผู
ส
้ งู อายุเพิม
่ งั คมสูงอายุ

โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็ นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) ในปี ๒๕๖๔ รัฐบาล
หน่วยงานราชการ ภาควิชาการ และภาคสังคม ต่างตื่นตัวในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยผลักดันให้เกิด

กิจกรรม โครงการ และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย กำ�หนดยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม
่ น สช. สนับสนุนกระบวนการ
และด้านสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ผูส
้ งู อายุอย่างยังยื
นโยบายและกลไกการขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอายุ

๒๘

ธัันวาคม

๒๕๕๒

๒๓

มีีนาคม

๒๕๕๓

พ.ศ.

๒๕๕๔
ลำำ�ดัับการพัั ฒนา
กระบวนการนโยบาย
และกลไกขัับเคลื่่�อน
ประเด็็นผู้้�สููงอายุุ

๒๕

มกราคม

๒๕๕๖

๑๘

มกราคม

๒๕๕๘

๑๓

พฤศจิิกายน

๒๕๕๘

๒๘

กรกฎาคม

๒๕๖๐

คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.) เห็็นชอบต่่อมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ
ครั้้�งที่่� ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่่�อง “การพัั ฒนาระบบการดููแลระยะยาวสำำ�หรัับผู้้สูู
� งอายุุ
ที่่�อยู่่�ในภาวะพึ่่� งพิิ ง” และได้้เสนอมติิดัังกล่่าวต่่อคณะรััฐมนตรีี (ครม.)

ครม.รัับทราบมติิสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
และมอบหมายให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องรัับไปพิิ จารณาดำำ�เนิินการ
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป

การประชุุมสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีีการรายงาน
ความคืืบหน้้าการขัับเคลื่่�อนมติิเรื่่�อง “การพัั ฒนาระบบการดููแลระยะยาว
สำำ�หรัับผู้้สูู
� งอายุุที่่�อยู่่�ในภาวะพึ่่� งพิิ ง” ให้้ที่่�ประชุุมสมััชชาสุุขภาพแห่่งชาติิทราบ

คสช. มีีมติิเห็็นชอบให้้ประเด็็น “สุุขภาวะผู้้�สููงอายุุ” เป็็น ๑ ใน ๔
ประเด็็นสุุขภาพสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะเพื่่� อสุุขภาพ
ประกอบด้้วย (๑) อาหารกัับสุุขภาพ (๒) สุุขภาวะผู้้สูู
� งอายุุ
(๓) สุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว (๔) ระบบสุุขภาพชุุมชน

คสช. มีีมติิเห็็นชอบให้้ประเด็็น “สุุขภาวะผู้้�สููงอายุุ” เป็็น ๑ ใน ๔
ประเด็็นสุุขภาพสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะเพื่่� อสุุขภาพ
ประกอบด้้วย (๑) อาหารกัับสุุขภาพ (๒) สุุขภาวะผู้้สูู
� งอายุุ
(๓) สุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว (๔) ระบบสุุขภาพชุุมชน

คสช. มีีมติิให้้ สช. ประสานและสนัับสนุุนให้้เกิิดความร่่วมมืือในการขัับเคลื่่�อน
การปฏิิรููประบบรองรัับสัังคมสููงวััยด้้านสุุขภาพอย่่างบููรณาการ
สช. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสนัับสนุุนการพัั ฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่่� อสุุขภาวะรองรัับสัังคมสููงวััย โดยมีีนายเจิิมศัักดิ์์� ปิ่่� นทอง เป็็นประธาน
และนางกรรณิิการ์์ บรรเทิิงจิิตร เป็็นเลขานุุการ

คสช. เข้้าร่่วมกิิจกรรมคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิสััญจร
ในจัังหวััดเชีียงราย และก่่อตั้้�งโรงเรีียนผู้้�สููงอายุุวััดหััวฝาย
ที่่�พััฒนามาจากธรรมนููญสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งประกาศใช้้เมื่่�อปีี ๒๕๕๙
นัับเป็็นธรรมนููญสุุขภาพผู้้สูู
� งอายุุฉบัับแรกของไทย
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ผลการดำ�เนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย
มีการจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ครอบคลุม ๔ มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อม
และมิติสังคม โดยมีกระบวนการทำ�งาน ดังนี้
จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำ�เนินงานโครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เรื่อง “การพัฒนา
นโยบายสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย” ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�นักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผู้แทนคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

สถาบันพัฒนาองค์ กรชุ มชน (พอช.) สมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้ สช. ในฐานะ
เลขานุการร่วม พัฒนาร่างข้อเสนอโครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เรื่อง “การพัฒนานโยบายสุขภาวะ
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย”

สช. มีคำ�สั่งแต่ งตั้ งคณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวั ย ชุ ดใหม่ข้ึนมาแทน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย มี รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง
เป็ นประธาน นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร เป็ นเลขานุการ  

คณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย

ประชุมหารือแนวทางการดำ�เนินงานโครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น เรื่อง “การพัฒนานโยบายสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย”
ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัย

ประชากรศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย สป.สว. กรมกิจการ
ผู้ สู ง อายุ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์   

ผู้แทนคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อวางแผนแนวทาง
การจัดเวทีประชาเสวนาจำ�นวน ๔ เวที ในช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖

คณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวั ย ร่วมกับ สช. สป.สว. และสภาพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเรื่อง “สังคมสูงวัย” จำ�นวน ๔ เวที ที่จังหวัด

เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา นครพรม และสงขลา เพื่อนำ�ข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนประชาชนมาใช้ประกอบการจัดทำ�
ข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับสังคมสูงวัยที่ครอบคลุมทุกมิติ  

่อการดูแลผูส
่
จัดเวทีลก
ู ขุนพลเมือง ประเด็น “การพัฒนารูปแบบการสร้างหลักประกันความมันคงเพื
้ งู อายุ
้
่
ในสังคมสูงวัยของไทย” ผูเ้ ข้าร่วมเวทีได้สะท้อนความคิดเห็นว่า การบริการหรือสิทธิประโยชน์พนฐานที
ื
รัฐจัดสรร
ให้ในการดูแลระยะยาวควรมาจากการจัดเก็บผ่านระบบภาษี โดยรัฐบาลจัดสวัสดิการพื้นฐานให้เพียงพอต่อ
ความจำ�เป็ น อาจใช้รูปแบบการจัดเก็บภาษีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์มีการจ่ายสมทบ
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้บริการหรือสิทธิประโยชน์ที่เกินพื้นฐานจากที่รัฐจัดสรรให้ การจ่ายเพิ่มเติมจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับลักษณะความต้องการของผู้ใช้บริการ
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สช. ร่วมกับ ๗ หน่วยงาน องค์กรภาคีเจ้าภาพ ได้แก่ สสส. สปสช. กระทรวงสาธารณสุข  กรมกิจการผูส
้ งู อายุ

กระทรวง พม. จุฬาอารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สป.สว.
จัดเวทีสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง

ภาครัฐ ภาควิ ชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กว่ า ๕๐๐ คน เป็ นการนำ�เสนอระเบียบวาระเกี่ยวกับ
นโยบายรองรับสังคมสูงวัยใน ๔ ด้าน ซึ่งผ่านการศึกษาข้อมูลเลือกประเด็นสำ�คัญจากการจัดเวทีประชาเสวนา

หาทางออก กระบวนการลูกขุนพลเมือง และรับฟั งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้ ท้ายสุดได้เป็ น
มติสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย จำ�นวน ๔ มติ

การประชุุมสมััชชาเฉพาะประเด็็น ว่่าด้้วยนโยบายรองรัับ
สัังคมสููงวััย โดยนำำ�ข้้อเสนอจากกระบวนการประชาเสวนา
และกระบวนการลููกขุุนพลเมืือง เป็็นข้้อมููลประกอบทิิศทาง
การยกร่่างเสนอเชิิงนโยบายรองรัับสัังคมสููงวััย
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒, โรงแรมเซ็็นทรา แจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพฯ

๔ มติิสมััชชาเฉพาะประเด็็นว่่าด้้วยนโยบายรองรัับสัังคมสููงวััย
มติ ๑ การออมเพื่อสังคมสูงวัย นำ�เสนอเรื่องการออมหลายรูปแบบ เช่น ออมด้วยการปลูกไม้ยืนต้น เสนอให้กระทรวง
่
่
์ กระทรวง
ทรัพยากรยากรและสิงแวดล้
อมรับรองสิทธิของผูป
้ ลูกในการตัด แปรรูป จำ�หน่ายไม้ยน
ื ต้นในพื้นทีกรรมสิ
ทธิ  ให้

การคลังร่วมกับส่วนอื่นๆ จัดตั้งองค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อการออม โดยรับรองให้ไม้ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์ในการ
ทำ�ธุรกรรม

มติ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและชมรมผู้สูงอายุ
การมีพ้ นที
ื ่กลางที่เป็ นมิตรและเข้าถึงได้ส�ำ หรับผูส
้ งู อายุในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำ�กิจกรรมภายใต้การบริหารงานของ
ผู้สูงอายุเอง

มติ ๓ การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย ๑ ตำ�บล ๑ ศูนย์อยู่ดี ให้ขยายโครงการ ๑ ตำ�บล ๑ ศูนย์อยู่ดี
ซึ่งเป็ นงานนำ�ร่องที่ สสส. ออกแบบ Universal Design Center ออกไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
มติ ๔ ร่ ว มสร้ า งชุ ม ชนรอบรู ้ สุ ข ภาพและพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว เติ ม เต็ ม ในส่ ว นที่ สปสช.
หรือระบบสวัสดิการต่างๆ รองรับไม่ท่ัวถึง โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา
หน่วยบริการสุขภาพ เข้ามาช่วยดูแล สร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเวลา เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านเครื่องมืออย่างสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
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แผนงานสื่่�อสารทางสัังคม

โครงการพัั ฒนาการสื่่�อสารทางสัังคมเชิิงรุุก
การสื่่�อสารสัังคมเชิิงรุุก
เพื่่� อขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะแบบมีีส่่วนร่่วม
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคดิจิทัล การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำ�
ให้พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไป โครงการพัฒนาการสื่อสารทางสังคมเชิงรุ ก
โดยกลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.) ในรอบปี ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย คือ โครงการสื่อสารสังคมเพื่อ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และโครงการพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

โครงการสื่่�อสารสัังคมเพื่่� อการขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีีส่่วนร่่วม
• ผนึกพลังสื่อสารร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมกับองค์กรภาคียท
ุ ธศาสตร์ ดำ�เนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์
่
้ ่ ๒ โดยดำ�เนินงานร่วมกับสำ�นักงาน
เพื่อสร้างการรับรูใ้ นวงกว้าง เช่น งานสร้างสุขทีปลายทาง
ครังที
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธเิ ครือข่ายพุทธิกา กลุม
่ Peaceful Death

สภาการพยาบาล หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปั ญโญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
้ นที่ในชื่อ “เครือข่ายสื่อสาร
สมาคมบริบาลผูป
้ ่ วยระยะท้าย เป็ นต้น รวมทั้งการสนับสนุนภาคีส่ อในพื
ื
สุขภาวะชุมชน” แบ่งเป็ น   ๕ ภูมิภาค ๑๓ เขตสุขภาพเพื่อประชานชน เพื่อรวมพลังในการสื่อสาร
ประเด็นต่างๆ ทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติ
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• ผลิตเนื้อหาเข้าใจง่าย-พัฒนารู ปแบบสื่อใหม่ พัฒนาการผลิตเนื้อหาและชิ้นงานสื่อให้เข้าใจง่าย
่ เฟส ๓ จำ�นวน ๑๕ คลิป ไวรัลคลิปประเด็น
มีรูปแบบน่าสนใจ เช่น รายการปฏิบต
ั ิการลุก ปลุก เปลียน
ต่างๆ จำ�นวน ๑๐ คลิป ฯลฯ สื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ครอบคลุมทั้งเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ ไลน์
ยูทูป โดยใช้เครื่องมือต่างๆ หนุนเสริม เช่น Search Engine, Advertorial การสื่อสารผ่าน Influencer
เป็ นต้น ทำ�ให้การแพร่กระจายข่าวสารเป็ นไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับสารผ่านสังคมออนไลน์มากขึ้น

• ยกระดับงาน-ประเมินผลการสื่อสาร จัดทำ�โพลล์ (Live Poll) เพื่อประเมินผลการรับรูข
้ องประชาชน

ในประเด็นต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ จำ �นวน ๙ โพลล์ เช่น ประเด็นสิทธิการตายดี ประเด็นการใช้
สื่อโซเชียลของบุคลากรทางการแพทย์ ประเด็นอาหารโรงเรียน และประเด็นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
เป็ นต้น และอยู่ระหว่างการประเมินผลการสื่อสารทางสังคมของ สช. พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำ�เนินงานโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำ�ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์กับ
งานสื่อสารสังคม

• บริหารจัดการ พัฒนาระบบเว็บไซต์ ยกระดับเว็บไซต์ nationalhealth ในรู ปแบบ Responsive
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้รับสารอย่างกว้างขวาง รวมถึงปรับปรุ งพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สวยงาม
ทันสมัย เข้าถึงง่าย เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ สช. ผ่าน
เว็บไซต์ทง้ั ๔ แห่ง ได้แก่ www.nationalhealth.or.th, www.samatcha.org, www.samatcha.org/nha
และ www.thailivingwill.in.th
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โครงการพัั ฒนาสถานีีวิิทยุุและโทรทััศน์์สุุขภาพแห่่งชาติิ
• จัดระบบบันทึกภาพวีดิโอและถ่ายทอดสด เพื่อสนับสนุนการทำ�งานด้านการสื่อสารของ สช. และ
การเผยแพร่ให้ภาคีเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
• ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสื่ อสารสุขภาวะชุ มชน โดยจั ดทำ �
วัตถุดิบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากการ
ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ www.healthstation.in.th และ Facebook : Healthstation สช.
่ องทางการติดตามการถ่ายทอดสดและเข้าถึงการรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง Line
ออนไลน์ ยังเพิมช่
application
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แผนงานสื่่�อสารทางสัังคม

โครงการเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์องค์์กร
สานพลัังเครืือข่่าย เพื่่� อพัั ฒนานโยบายสาธารณะ
่ �คัญ
การบริหารภาพลักษณ์ช่อเสี
ื ยงขององค์กร (Corporate Image & Brand Management) เป็ นต้นทุนทีสำ
ที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ความร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่สามารถสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับ
ภาคีเครือข่ายและสาธารณชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ “ภาพลักษณ์” จึงเป็ นของมีค่าที่มูลค่าสูงกว่าทรัพย์สินขององค์กร

โครงการเสริิมสร้้างภาพลัักษณ์์องค์์กร จึึงเป็็นภารกิิจหนึ่่�งที่่� สช.ให้้ความสำำ�คััญ โดยอาศััยเครื่่�องมืือ

และช่่องทางที่่�หลากหลายในการสื่่�อสารความเคลื่่�อนไหวและกิิจกรรมต่่างๆ ของ สช. อย่่างต่่อเนื่่� องและสม่ำำ�เสมอ

“สานพลัังเครืือข่่าย เพื่่� อพัั ฒนานโยบายสาธารณะ” :
Brand Signature ของ สช.
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เป็ นองค์ประกอบสำ�คัญข้อหนึ่งในกระบวนการทำ�งานของ สช. ที่วาง
บทบาทองค์กรให้มีความสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญคือ การจัดการสื่อสาร
ที่มีคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้หน่วยงานภาคีรับรู้ “แบรนด์” ของ สช. รวมทั้งการมีช่องทาง
สื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย
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ในปี ๒๕๖๒ สช. เข้าร่วมงานและกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธห
ิ ัวใจอาสา สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสำ�นักนายกรัฐมนตรี  เป็ นต้น   

ความก้้าวหน้้ารููปธรรม
•

สื่่�อสารงานของภาคีีเครืือข่่ายและความเคลื่่�อนไหว

งานของ สช. เป็็นการนำำ�เสนอสาระความรู้้�ที่่� เกี่่�ยวกัับสุุขภาพ
ผ่่านช่่องทางเฟซบุ๊๊�ก สช. อย่่างสม่ำำ�เสมอ

สื่ อสารภาพลั ก ษณ์ ผู้ บ ริ ห าร จั ด ทำ � สกู๊ ป วิ สั ย ทั ศ น์
ของ เลขาธิการ สช. ที่มีทัศนะในงานตามพันธกิจ รวมทั้งสะท้อน
•

มุมมองต่อประเด็นที่เป็ นกระแสสังคม จำ�นวน ๒๔ สกู๊ปข่าว
•

การนำำ�เสนอข้้อมููลผ่่าน Facebook สช.
จำ�นวนโพสต์ ปี ๒๕๖๒ : ๔๒๔ โพสต์

การถูกใจและติดตาม (Like/follow) : ๗,๔๖๐ คน

(สถิติเดิมปี ๒๕๖๑ มีผู้ถูกใจ/ติดตาม ๕,๖๖๐ คน)
การเข้าถึงผู้คน : อัตราเฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ คน/เดือน

การผลิตและเผยแพร่ส่ ือส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์
-

้
ผลิตสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ จำ�นวน ๑๕ ชินงาน
(สมุดบันทึก ปี ๒๕๖๒, นิทรรศการ “ย้อนรอย
เส้นทางสุขภาวะ”, นิทรรศการ กขป., คลิปวิดีโอ “เปิ ดมุมมองหมอพลเดช” จำ�นวน ๗ คลิป,

วิดีทัศน์ “รู้จัก สช. New Version, นิทรรศการ “รู้จัก สช. ชุดใหม่”, ผ้าพันคอขาวม้า, พวงกุญแจ
ผ้าขาวม้า, กระเป๋ าผ้าขาวม้าใส่เครื่องเขียน)

-

เผยแพร่เสริมสร้างภาพลักษณ์ จากทุกกิจกรรมจำ�นวนรวม ๑๑๕ ครั้ง (จัดแสดงนิทรรศการใน
การประชุมสำ�คัญทั่วทุกภาค, การเผยแพร่คลิปวิดีโอวิสัยทัศน์ผู้บริหาร (มุมมองหมอพลเดช
จำ�นวน ๗ ครั้ง) ผ่านเฟซบุ๊ก สช., ถ่ายทอดสดเฟซบุคไลฟ์ จำ�นวน ๔ ครั้ง, เผยแพร่วิสัยทัศน์
ผู้บริหารในรูปแบบ Corporate Infographic  จำ�นวน ๑๐ ครั้ง)
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-

เผยแพร่ภาพลักษณ์ สช. ผ่านช่องทางวิทยุ จำ�นวน ๙๒ ครั้ง (สัมภาษณ์ผู้บริหาร สช. เกี่ยวกับ
พันธกิจของ สช. ผ่านสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 Mhz. จำ�นวน ๒ ครั้ง, เผยแพร่
สปอตวิทยุและจิงเกิ้ลประชาสัมพันธ์ สช. ผ่านสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 Mhz.
จำ�นวน ๙๐ ครั้ง)

จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ ดำ �เนินงานร่วมกับเครือข่าย เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่ง Healthy
สมัชชาสุขภาพ, กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ SOR-CHOR RUN for HEALTH 2019, คณะผู้บริหาร สช.
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
•

และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน,
เปิ ดบ้านเรียนรู้ สช. Open House ๒๕๖๒ เป็ นต้น

•

จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายใน สช. มีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำ�ลังกายของ

บุคลากร สช., การจัดกิจกรรม “คนสำ�ราญ งานเป็ นสุข” (วิทยากร : พระมหาสมปอง มาบรรยายธรรมะเติมพลัง
สร้างแรงบันดาลใจให้คนทำ�งาน), กีฬาสัมพันธ์ สช. เป็ นต้น
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แผนงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ

โครงการพัั ฒนาเครืือข่่ายและความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศ

ผลัักดัันแนวคิิด Health in All Policies
สู่่�การปฏิิบััติิในระดัับนานาชาติิ
การแก้ไขปั ญหาสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ไม่อาจฝากความรับผิดชอบไว้ที่หน่วยงานรัฐ
่
เพียงลำ�พัง เพราะรากเหง้าของปั ญหาสุขภาพเกิดจากปั จจัยทางสังคม สิงแวดล้
อม วัฒนธรม รวมทั้งผลกระทบ

จากนโยบายบางเรื่องของรัฐและเอกชน สิ่งเหล่านี้เรียกว่าปั จจัยสังคมกำ�หนดสุขภาพ (Social Determinant of
Health) มุมมองการแก้ปัญหาสุขภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
และไม่จำ�กัดอยู่เฉพาะผู้ทำ�งานด้านสุขภาพเท่านั้น

เพื่อนภาคีเครือข่ายต่ างประเทศ และ สช. ร่วมกันผลักดั นแนวคิ ดที่ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหา
สุขภาพ โดยขับเคลื่อนให้เกิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies-HiAP) บนฐานการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็ นเกราะป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ตลอด ๑๒ ปี ของประสบการณ์ สช. ได้รว่ มผลักดันจนประเทศไทยเป็ นตัวอย่างที่นานาชาติให้การยอมรับ
และสนใจศึกษาเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ ขณะเดียวกันการทำ�งานของเพื่อนภาคีต่างประเทศก็มีส่วนช่วยยกระดับ
การทำ�งานของ สช. เช่นเดียวกัน
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กระบวนการทำำ�งาน
วางกลยุทธ์การทำ�งาน ๓ ด้าน คือ
๑) การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ของ สช. เผยแพร่ไปยังนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในแนวคิด Health in All Policies (HiAP) ที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้
๒) การพัฒนาความร่วมมือมือกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อร่วมผลักดันแนวคิด HiAP รวมทั้งเรื่อง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายดังกล่าว ไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายต่างประเทศด้วยกัน

๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายของไทย ให้มีส่วนร่วมในการผลักดันแนวคิด HiAP
และแนวทางการทำ�งานของ สช. ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ผลการดำำ�เนิินงาน
่ี �หนดไว้ ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) การสร้าง เผยแพร่ และถ่ายทอดประสบการณ์
มีกจ
ิ กรรมตามกลยุทธ์ทกำ

ข้อมูล และองค์ความรูข
้ อง สช. (๒) การพัฒนาความร่วมมือมือกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ และ (๓) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย

การสร้าง เผยแพร่ และถ่ายทอดประสบการณ์ข้อมูลและองค์ความรูข
้ อง สช. โดยถ่ายทอดใน

๓ รูปแบบ ได้แก่ หนังสือ/บทความ การเป็ นวิทยากรในประชุมนานาชาติ และการจัดศึกษาดูงาน
หนังสือ/บทความ
จำ�นวน 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) เป็ นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง สช. และองค์การอนามัยโลก (WHO) สำ�นักงาน
ใหญ่ เพื่อช่วยให้ผอ
ู้ า่ นชาวไทยเรียนรูบ
้ ทเรียนและข้อท้าทายของกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ จากมุมมอง
WHO

๒) บทความวิชาการเรื่อง Global Health Disruptors: The Rise of Civil Society

เป็ นความร่วมมือกับ Global Health Center สมาพันธรัฐสวิส ตีพิมพ์ในวารสาร
The British Medical Journal (BMJ) ซึ่งเป็ นวารสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ที่ เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก วิ เคราะห์การเกิดขึ้นขององค์ กรภาคประชาสังคมและ
NGOs รวมทั้งการผลักดันประเด็นสุขภาพโลก โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ของประเทศไทยเป็ นโมเดลในการผลักดันนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

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 เป็ นกรอบ
่ างการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาเชิงโครงสร้างทีกระทบต่
่
การทำ�งานทีสร้
อสุขภาพ
่ น (SDGs)
ของประชาชน และเป็ นเครื่องมือทำ�ให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
้ รับการเผยแพร่ในการประชุม Global Conference on Primary Health
เอกสารนีได้
Care และในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๗๒

รายงานประจำำ�ปีี
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หนังสือ/บทความ
จำ�นวน ๖ เรื่อง

๔) การพัฒนาคู่มือเรื่อง WHO Handbook on Social Participation for UHC โดย สช.
เป็ นสมาชิกเครือข่ายทางวิชาการ The Social Participation Technical Network
(SPTN) ร่วมวางแผนพัฒนาและสนับสนุนข้อมูลวิชาการในการเขียน วางยุทธศาสตร์
ผลักดันแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการกำ�หนดนโยบายระบบ
หลักประกันสุขภาพ คู่มอ
ื นีวิ้ เคราะห์ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมิติด้าน

กฎหมายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในมิติ
การมีส่วนร่วมในระดับมหภาค โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๕) หนังสือเรื่อง Global Status Report on Health in All Policies รายงานสถานการณ์
่
โลกเกียวกั
บการประยุกต์ใช้แนวคิด HiAP สช. ซึ่งเป็ นองค์กรก่อตั้งและเป็ นกรรมการ
บริหารเครือข่าย Global Network for Health in All Policies ได้สำ�รวจประเทศ
ต่างๆ ที่ใช้แนวคิด HiAP ในการดำ�เนินงาน เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการ
ดำ�เนินงานตามแนวคิดดังกล่าว รายงานสถานการณ์ฉบับผู้บริหาร นำ�มาเผยแพร่
ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๗๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๖) บทความวิชาการเรื่อง Health in All Policies: How Breast feeding Policies are
Developed and Implemented in Thailand? เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ The

Interacademy Partnership รวบรวมกรณีศึกษาและเผยแพร่เรื่อง Health in All

Policies จากประเทศต่างๆ  สช. ร่วมกับกรมอนามัย และ สำ�นักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่ างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเขียนบทความที่มีเนื้อหา

้ ่ ๓ เรื่องการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหาร
มาจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
สำ�หรับทารกและเด็กเล็ก

การเป็ นวิทยากร
จำ�นวน ๘ แห่ง

๑) Technical Briefing on Towards Healthier Population - A New Version จัดโดย
องค์การอนามัยโลก  สำ�นักงานใหญ่ ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA)
สมัยที่ ๗๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นวิทยากร

๒) การประชุม The 7th   World Health Summit Regional Meeting ณ เกาะคิช

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สช. ได้รบ
ั เชิญให้เป็ นวิทยากรในหัวข้อ Social Mobilization
to Reach Universal Health Coverage/Health Transformation Plan

๓) การฝึ กอบรมนานาชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง Strengthening Health System : The Key
Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) จัดโดย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล สช. ได้รบ
ั เชิญให้เป็ นวิทยากรใน
หัวข้อ Developing of the National Health System Charter Through Participatory
Manner

๔) การฝึ กอบรมนานาชาติประจำ�ปี ๒๕๖๒ (Annual International Training Course :

AITC) ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตร Universal Health Coverage (UHC) จัดโดยกระทรวง
การต่างประเทศ และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) โดย สช. ได้รับเชิญให้
เป็ นวิทยากรในหัวข้อ Public Participation in a Policy Process
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การเป็ นวิทยากร
จำ�นวน ๘ แห่ง

(๕) การประชุม Face-to-Face Meeting ของเครือข่าย Social Participation Technical

Network (SPTN) จั ด โดยองค์ ก ารอนามั ย โลก สำ � นั ก งานใหญ่ ณ นครเจนี ว า
่
สมาพันธรัฐสวิส สช. ได้รบ
ั เชิญเป็ นวิทยากรเพื่อแลกเปลียนประสบการณ์
การทำ�งาน
และให้ข้อเสนอแนะต่อการทำ�งานขององค์การอนามัยโลก ในการพัฒนาคู่มือเรื่อง
Social Participation for UHC

(๖) การประชุ ม ห้ อ งย่ อ ยเรื่ อง 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 สำ�นักงานใหญ่ ณ

นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้รบ
ั เชิญให้เป็ นวิทยากรในหัวข้อ 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.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ และ นพ.ณรงค์ ศักดิ์ อั งคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ได้รับเชิญให้เป็ นวิทยากรในหัวข้อ Instutionalizing Population Engagement in

Health Policies Making: Is NHA Mechanism the Panacea for Advancing Health
System for All in the SDG Era และหัวข้อ From the Global to the Local : Country
Experiences of Making SDGs Relevant at Subnational Levels

(๘) การประชุุมคณบดีีเครืือข่่ายคณะสาธารณสุุข และสถาบัันการเรีียนการสอนด้้าน

สาธารณสุุ ข ในกลุ่่�มประเทศอนุุ ภูู มิิ ภ าคลุ่่�มน้ำำ� โขง (PHGMS) ณ มหาวิิ ท ยาลัั ย

แพทยศาสตร์์แห่่งเมืืองคุุนหมิิง สาธารณรััฐประชาชนจีีน ได้้รัับเชิิญให้้เป็็นวิิทยากร
ในหััวข้้อ Pathways to Health Equity in GMS  
การศึกษาดูงาน
๑ ครั้ง

จัดโปรแกรมการเรียนรูเ้ รื่องการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม ให้กบ
ั ภาคี
่
่
้
เครือข่ายต่างประเทศ โดยดูงานทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที ๑๑ และลงพื้นที่
่ี
เรียนรูท
้ ธรรมนู
ญสุขภาพบ้านต้นนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (๑๑ - ๑๔ ธันวาคม
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)
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พัฒนาความร่วมมือมือกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ กับ ๖ องค์กรเครือข่าย

ความร่วมมือกับ

องค์การอนามัยโลก

สำ�นักงานใหญ่ (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 เพื่อให้ผู้เข้ารับฟั งเห็นความสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ช่วยพัฒนาและเติมเต็มระบบสุขภาพ

• เป็ นสมาชิกเครือข่ายวิชาการ Social Participation Technical Network
(SPTN) ตั้งขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก ในปี ๒๕๖๒ มีสมาชิก ๒๖ คน จาก
๒๐ ประเทศ ทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน
รวมทั้งองค์กรนานาชาติ ทำ�หน้าที่พัฒนาคู่มือ WHO Handbook on Social
Participation for UHC และผลักดันแนวคิดการมีสว่ นร่วมให้เป็ นที่ยอมรับใน
นานาชาติ
ความร่วมมือกับ ASIAN

Health Institute (AHI)
ประเทศญีปุ่่ น

สช. และ AHI มีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพร่วมกันตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
โดย สช. ส่งบุคลากรและภาคีเครือข่าย เข้าอบรมหลักสูตรภาวะผูน
้ �ำ ด้านสุขภาพ
ของ AHI และ AHI ส่งศิษย์เก่าเข้าเรียนรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในปี นี้ ทั้งสองฝ่ ายยกระดับความร่วมมือโดยมีกิจกรรมร่วมกัน ๒ กิจกรรม

• ห้องประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม ภายใน
้ ่ ๑๑ ให้กบ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
ั ศิษย์เก่า AHI โดยมีผแ
ู้ ทน

เข้าร่วมจำ�นวน ๑๐ คน จาก ๔ ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา เวียดนาม และเนปาล

• การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Multisectoral Collaboration for HiAP
- The Case of Thailand ณ ประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ภาครัฐและภาคประชาสังคม ชุมชนจากประเทศต่างๆ ในเอเชียให้ประยุกต์ใช้
แนวคิด Health in All Policies เป็ นกรอบการทำ�งาน มีผแ
ู้ ทนเข้าร่วมทั้งที่เป็ น
ศิษย์เก่า AHI และภาคีต่างประเทศของ สช. รวม ๒๕ คน จาก ๖ ประเทศ ได้แก่
บังคลาเทศ ปากีสถาน มองโกเลีย ศรีลังกา เมียนมาร์ ญี่ปุ่น และไทย และ
เกิดการหารือถึงความเป็ นไปได้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติระหว่าง AHI สช.
และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส.

ความร่วมมือกับ

เชิญ Ms. Batool Al-Wahdani ประธาน

Federation of Medical

Student Association 2018 - 2019 เป็ น

International

Student Association
(IFMSA)

International Federation of Medical

องค์ปาฐกถาในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑ ในหัวข้อ The Power of Young

Generation to Achieve SDGsThrough Health in All Policies
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ความร่วมมือกับ People
Health Movement
(PHM)

สช. เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Rethinking an Approach to

Mobilize Health for All : An Experience from Thailand ภายในสมัชชา
้ ่ ๔ ณ เมืองธากา ประเทศบังคลาเทศ ซึ่งจัดโดย PHM
สุขภาพภาคประชาชน ครังที
เป้ าหมายเพื่ อแลกเปลี่ ยนแนวคิ ด การทำ � งาน โดยใช้ ข้ อ มู ล หลั ก ฐานในการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ ใช้กรณีศึกษาจากการทำ� HIA ชุมชน กรณีเหมือง
แร่ทองคำ� อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เป็ นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยน  

ความร่วมมือกับเครือข่าย
คณะสาธารณสุข และ

สถาบัันการเรีียนการสอน
ด้้านสาธารณสุุขในกลุ่่�ม
ประเทศอนุุภูมิ
ู ิภาค

ลุ่่�มน้ำำ�โขง (PHGMS)
ความร่วมมือกับ

กระทรวงสาธารณสุข

จัดประชุม The 10th International Conference On Public Health Among
Greater Mekong Sub-Regional Countries (PHGMS) ณ มหาวิทยาลัยแพทย
ศาสตร์แห่งเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศั
กยภาพด้ า นสาธารณสุ ข ของบุ ค ลาการด้ า นสาธารสุ ข นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านเวทีวิชาการ

เตรียมจัดทำ�ยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕๖๘ โดยร่วมทบทวนการดำ�เนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ซึ่งจะ
สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เป็ นผลจากมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่องการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
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พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย สช. เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ รวม ๒๗ คน (ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ๒๔ คน ภาคีเครือข่าย ๓ คน) การพัฒนาศักยภาพจัดเป็ น ๔ รูปแบบ
การนำ�เสนอ

ผลงานวิชาการ
๑๑ เรื่อง

การเขียน

บทความวิชาการ

เป็ นภาษาอังกฤษ

การอบรม

ร่วมการประชุม
นานาชาติ

ในการประชุม The 10th International Conference On Public Health Among Greater

Mekong Sub-Regional Countries ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งเมืองคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

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

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

เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เช่น The 5th Global Symposium on Health Systems
Research 2018 (HSR 2018), The 4th People Health Assembly, Prince Mahidol
้ ่ ๗๒
Award Conference - PMAC 2018 และการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ครังที
(WHA 72)       
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โครงการพัั ฒนาระบบการติิดตามและประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของสำำ�นัักงาน

ระบบการติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของ สช.
ระบบและกระบวนการติ ด ตามประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานที่ ดี ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รขั บ เคลื่ อนงานอย่ า งมี

ประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลตามเป้ าหมาย ผลจากการติดตามและการประเมิน ยังเป็ นข้อมูลสำ�คัญให้
ผูบ
้ ริหารและผูป
้ ฏิบต
ั ิงาน ได้รบ
ั ทราบถึงความก้าวหน้า รวมถึงอุปสรรคปั ญหา เพื่อนำ�มาสูก
่ ารแก้ไขและปรับปรุง
การทำ�งานอย่างเหมาะสมและทันเวลา

โครงการพั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของสำ � นั ก งาน สร้ า งระบบการ

ประเมินผลการดำ�เนินงานของ สช. ตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำ�นวยการองค์การมหาชน
ตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีข้อมูลสำ�หรับผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
สามารถนำ�มาใช้ในการปรับการดำ�เนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย
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๒ ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จของโครงการ
ตััวชี้้�วััด ๑
ระบบการติิดตาม
และประเมิินผล
การดำำ�เนิินงาน
ของ สช.
จำำ�นวน ๑ ระบบ

• วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงาน

การประเมินผลการดำ�เนินงานของ สช. โดยผูป
้ ระเมินภายนอก และเสนอ
แนวทางการดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะ

• ปรับปรุ งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ ให้สามารถสะท้อนการดำ�เนินงานตามเป้ าหมาย แบ่งหมวดหมู่
นโยบาย และเครื่องมือการทำ �งาน เจ้ าภาพหลัก ระดั บการขับเคลื่อน
เครือข่ายที่สานพลัง ผลกระทบเชิงบวก/ลบกับผู้มีส่วนได้เสีย (ขณะนี้อยู่
ระหว่ างการจั ดทำ �ระบบจั ดเก็บข้อมูลใน e-Office และกับระบบ GIS
เพื่อการเข้าถึงใช้ประโยชน์

• รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานตามตัวชีวั้ ดขององค์กร เพื่อจัดทำ� 
รายงานความก้าวหน้า ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑, ๒,
้ านการเงิน และผลสัมฤทธิ์ นำ�เสนอต่อ คบ. สำ�นักงบประมาณ
๓ และ ๔ ทังด้

คณะอนุยุทธศาสตร์แผนและประเมินผล สช. รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ และผู้บริหาร สช.

• สนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ
ในการจัดทำ�ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม รวม ๙ ครัง้ และ

สนับสนุนให้การประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล
ของ สช. เป็ นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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ตััวชี้้�วััด ๒
รายงานการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของ สช.
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ� (ร่าง) รายงานการประเมินผลการ

ดำ�เนินงานของ สช. ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งให้ผู้ประเมิน
ภายนอกตรวจสอบ (รายงานฯ ผ่านความเห็นชอบจากที่ ประชุ มคณะ

้ ่ ๖/๒๕๖๑) มีผลการประเมินอยูร่ ะดับคุณภาพ
กรรมการบริหาร สช. ครังที
ระดับ ๓

• จัดทำ�กรอบการประเมินครึ่งแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -

๒๕๖๔) และดำ�เนินการร่วมกับผู้ประเมินภายนอก ในการจัดทำ�รายงาน
การประเมินครึ่งแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
(รายงานฯ ผ่านความเห็นชอบจากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหาร สช.
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑)

• วิเคราะห์แนวทางการประเมินองค์การมหาชน พร้อมจัดทำ�ตัวชี้วัดและ
์
ค่าเป้ าหมายการประเมินผลสัมฤทธิการดำ
�เนินงานของ สช. รวมทั้งคู่มือ
การประเมินผลตามตั วชี้วั ดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ ตรงกันในวั ดผลการ
ดำ�เนินงานขององค์กร (ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม คบ. ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๑)

• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�  (ร่าง) รายงานผลการดำ�เนินงาน

ของ สช. ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ส่งให้ผู้ประเมิน
ภายนอกตรวจสอบ (รายงานฯ ผ่านความเห็นชอบจากที่ ประชุ มคณะ
กรรมการบริหาร สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒)

• ปรับปรุ งแบบสอบถาม รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ�รายงาน
การประเมินผลการดำ�เนินงานของ สช. ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรณีตัวชีวั้ ดที่ ๓ นโยบายสาธารณะได้รบ
ั การประเมินว่าผ่านกระบวนการ

่ คณ
ทีมี
ุ ภาพร้อยละ ๗๕ และตัวชีวั้ ดที่ ๔ ภาคีเครือข่ายได้รบ
ั การประเมินว่า
มีขีดความสามารถร้อยละ ๗๕ ผลการประเมิน พบว่า นโยบายสาธารณที่

สช. พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการ
่ คณ
ประเมินว่าผ่านกระบวนการทีมี
ุ ภาพ ร้อยละ ๘๗.๕๐ และภาคีเครือข่าย

ที่ร่วมงานกับ สช. ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการประเมินว่ามี

ขีดความสามารถ ร้อยละ ๗๓.๖๒
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ�ร่างรายงานการประเมินผลการ
ดำ�เนินงานของ สช. ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งให้ผู้ประเมิน

ภายนอกตรวจสอบ มีผลการประเมินอยูร่ ะดับคุณภาพระดับ ๒ (รายงานฯ
่
้ ่ ๙/๒๕๖๒)
ผ่านความเห็นชอบจากทีประชุ
มคณะกรรมการบริหาร สช. ครังที
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โครงการบริิหารแผนงานงบประมาณ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

การบริิหารแผนงบประมาณของ สช. ในปีี ๒๕๖๒
โครงการบริหารแผนงานงบประมาณสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการบริหาร

แผนการดำ�เนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง
และเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วยงานหลัก ๓ ด้าน

การจััดทำำ�คำำ�ของบประมาณ ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดทำ�คำ�ของบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำ�นวนเงิน ๒๐๒.๙๐๖๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร
จำ�นวน ๗๐.๓๗๙๔ ล้านบาท และการดำ�เนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสข
ุ ภาวะที่ดี จำ�นวน
๑๓๒.๕๒๗๒ ล้านบาท โดยเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมาธิการ
ฝึ กอบรม สัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
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การจััดทำ�ำ แผนการดำำ�เนิินงาน แผนการเงิิน และงบประมาณ
ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สช. จัดการประชุมเพื่อจัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำ�ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ๑๐๖ - ๑๐๗ อิมแพ็คเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี

มีการจั ดสรรงบประมาณในการดำ �เนินงาน จำ �นวนเงินทั้ งสิ้น ๒๓๐.๐๐ ล้านบาท ประกอบด้ วย ๔

แผนงาน ๒๓ โครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อ คบ. และสำ�นักงบประมาณ เป็ นรายไตรมาส

การบริิหารการประชุุม Ex-plus
การบริหารการประชุม Ex-plus เพื่อกำ�กับ ติดตาม รายงานความก้าวหน้า และปั ญหาอุปสรรคในการ
ดำ�เนินงาน เป็ นการประชุมเพื่อการพิจารณา ระดมความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการดำ�เนินงาน
ขององค์กร
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โครงการบริิหารจััดการระบบเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

สช. ก้้าวสู่่�ยุุคดิิจิิทััลทรานส์์ฟอร์์ม
เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีขด
ี สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความเป็ นมืออาชีพ สช. ได้น�ำ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ๒ ด้านหลัก ได้แก่ การดำ�เนินงานตามพันธกิจขององค์กร
และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อนำ�ไปสูอ
่ งค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ซึ่งเป็ นหนึ่งในงานเด่น (Flagship)
ของ สช. ประจำ�ปี ๒๕๖๒

ผลการดำำ�เนิินงาน
การดำำ�เนิินงานตามพัั นธกิิจขององค์์กร
สช. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พัฒนาระบบการ
สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธก
ี ารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการ
สรรหาฯ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ แต่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการพัฒนาระบบ
ได้ นำ � วิ ธีก าร Agile ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และความคล่ อ งตั ว สู ง มาใช้ ง าน และเป็ นระบบงานหนึ่ งที่ ช่ ว ยพั ฒ นา
กระบวนการคิด วางแผน และทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรของ สช.

รายงานประจำำ�ปีี
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การบริิหารจััดการขององค์์กรเพื่่� อนำำ�ไปสู่่�องค์์กรที่่�มีีธรรมาภิิบาลและมีีสมรรถนะสููง
่ วเสร็จในช่วงต้นปี
• การจัดทำ�แผนแม่บทดิจท
ิ ล
ั ฯ ฉ.๒ (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารดิจท
ิ ล
ั ซึงแล้
๒๕๖๒ และดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๓ กิจกรรม

• การประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของสำ�นักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ในปี ๒๕๖๒ สช. ได้รับผลการประเมินภาพรวม
ร้อยละ ๖๖.๕๗ ซึ่งได้รับผลการประเมินสูงขึ้นจากปี ๒๕๖๑

แผนปฏิิบััติิการ ๓ กิิจกรรม
ตามแผนแม่่บทดิิจิิทััล
• จัดอบรมให้ความรู้หัวข้อ Digital
Transformations และ Digital
Literacy เพื่อเตรียมความพร้อม

ที่มีผลการประเมินร้อยละ ๔๘ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยหน่วยงาน

ในกลุ่ ม และระดั บ เดี ย วกั น โดยเฉพาะด้ า นการให้ บ ริ ก าร
ภาครัฐและการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัลที่มีความโดดเด่น
และยังคงมีด้านที่ต้องปรับปรุ งพัฒนาเพิ่มเติมโดยเฉพาะใน
ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น (๑) การจัดเวิร์คช็อปรายงานผลงานตาม

แผนงาน/โครงการ ผ่านระบบ e-Office เป็ นการอบรมทบทวน

บุคลากรของ สช. ที่จะเข้าสู่
การเป็ นองค์กรดิจิทัล

• จัดเวิร์คช็อปหัวข้อ Infographic
Presentation เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร

• พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ของ คสช. (กำ�หนดแล้วเสร็จ

การใช้งานระบบฯ จากการปฏิบัติงานจริง (๒)  การอบรมการ
ใช้งานต่างๆ ในระบบ e-Office จำ�นวน ๘ ครั้ง (๓) การอบรม

ต้นปี ๒๕๖๓)

การใช้ระบบ e-Meeting จำ�นวน ๓ ครั้ง ได้พนักงานกลุ่มที่ใช้งานระบบ e-Meeting เป็ นประจำ� 
สามารถเป็ นผู้สอนการใช้ระบบให้แก่เพื่อนร่วมงาน (๔) การจัดเวิรค
์ ช็อปการสร้าง Google Form
และการทำ� QR Code เพื่อพัฒนาทักษะในการนำ�ไปประยุกต์ใช้งาน

การอบรมการใช้้ระบบ e-Office
๑๘ มิิถุุนายน ๒๕๖๒, อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ จ.นนทบุุรีี

เวิิร์์คช็็อปการรายงานผลงานผ่่านระบบ e-Office
๑๖ มิิถุุนายน ๒๕๖๒, อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ จ.นนทบุุรีี

การอบรม Digital Transformations
และ Digital Literacy,
๒๐ มีีนาคม ๒๕๖๒,
อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ จ.นนทบุุรีี
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ผลงานของผู้้�เข้้าอบรมในการอบรม Infographic Presentation
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒, อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ จ.นนทบุุรีี
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่
• บริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั เพือสนั
บสนุนการปฏิบต
ั งิ านประจำ�ของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ (๑) ส่งเสริมการใช้งานระบบ e-Office ด้วยความเข้าใจ ปรับปรุงระบบเฟส ๒
่ ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลภายในระบบสามารถนำ�ไปสู่การวิเคราะห์และพัฒนา
จนเกิดการใช้ระบบเพิมขึ
องค์กรได้ในอนาคต (๒) พัฒนาระบบ e-Payment โดยเริ่มทดลองใช้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และ

ใช้งานจริงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (๓) ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting สำ�หรับ

การประชุมหน่วยงานภายใน สช. และการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำ�งานชุดต่างๆ โดยมีการใช้
ระบบ e-Meeting สำ�หรับการประชุมภายใน ๗๒ ครั้ง การประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ๑๖ ครั้ง
สามารถประหยัดเอกสารประกอบการประชุมได้ ๒๓,๐๑๘ ชุด (๔) ส่งเสริมการใช้งานระบบ e-Office
และปรับปรุงระบบเฟส ๒ จนเกิดการใช้ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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แผนงานบริิหารจััดการ

โครงการพัั ฒนาระบบบริิหารจััดการ
การพัั ฒนาระบบบริิหารจััดการและ Smart Office
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป็ นโครงการในแผนงานบริหารจัดการ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็ น ๕ โครงการย่อยกระจายอยู่ใน
แผนงานต่างๆ ได้แก่

้ ่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียด
๑. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที
ในแผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ)

๒. โครงการบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย (รายละเอียดใน แผนงานวิชาการและนวัตกรรม)
๓. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (รายละเอียดใน แผนงานสื่อสารทางสังคม)
๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (แผนงานบริหารจัดการ)
๕. Smart Office (แผนงานบริหารจัดการ)

ในส่วนของแผนงานบริหารจัดการ ขอนำ�เสนอการดำ�เนินงานเฉพาะโครงการที่ ๔ และ ๕
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โครงการพัั ฒนาระบบบริิหารจััดการ
มี ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่
• ปรับปรุงระเบียบ คู่มอ
ื ระบบ แนวทางด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ และสารบรรณ
กระบวนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานด้านบริหารกิจการของสำ�นักงาน ประกอบด้วย
- ออกคำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุง
แก้ไข กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิ บัติและคู่มือที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กิจการของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สช. ออกระเบีียบ ประกาศ เพื่่� อปรัับปรุุงระบบบริิหารจััดการ
• ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธป
ี ฏิบัติในการจ่ายเงินและรับเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒)

• ระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในของสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

• ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารการเงิน รายได้
และทรัพย์สินของสำ�นักงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

• ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารเกี่ยวกับเงินทดรองจ่ายและ
เงินสดย่อยของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.....

• ผังกระบวนการปฏิบัติงานยืม-คืนเงินทดรองจ่ายสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ......

• หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
• ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ฝึ กอบรม และสัมมนา
ในประเทศหรือต่างประเทศของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.....

• หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึ กอบรม และสัมมนาในประเทศหรือต่างประเทศ

การประชุุมเพื่่� อปรัับปรุุงระเบีียบ
คู่่�มืือ ระบบ แนวทางด้้านการเงิิน
พัั สดุุ งบประมาณ และสารบรรณ

- จัดประชุมคณะทำ�งานปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติและคู่มือ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของ สช. ครั้งที่ ๑-๑๕/๒๕๖๒

- จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของ สช. ครั้งที่ ๑-๑๐/๒๕๖๒
- จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงประกาศ สช. เรื่อง ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา และประชุม
้ ่ ๑-๔/๒๕๖๒
ระหว่างประเทศ ครังที
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- จัดการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ แนวทาง หลักเกณฑ์ และอัตรา ค่า
ใช้จ่ายในการบริหารกิจการ สช. (ปรับปรุงใหม่)

- จั ดการประชุ มเพื่อปรับปรุ งแก้ไข (ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และอั ตราค่ าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ สช.(ปรับปรุงใหม่) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
• พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายนอก
ดำ � เนิ น การตั้ งกลุ่ ม งานตรวจสอบภายใน ตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีคณะอนุกรรมการ แผนงาน
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
่
• พัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสียง
สช. ดำ�เนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม

มาตรฐานสากล COSO ERM เป็ นไปตามพระราชบัญญัติตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ

. ๒๕๔๔ กำ�หนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุ งและการ
ประเมินความเสี่ยง โดยการนำ�ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลงาน
ตามตัวชีวั้ ดหลักของ สช. และข้อมูลจากการระดมความคิดเห็น

ในการประชุ มเชิงปฏิ บัติของผู้บริหารและบุ คลากรทุกระดั บ
มาใช้ในการพิจารณาประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี
ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงผลการประเมินตนเองตามแบบ ปค.
๕ เพื่อให้ได้ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ และอาจจะส่งผลกระทบ
ในระดับองค์กร รวมทั้งกำ�หนดเกณฑ์ในการประเมินระดับความ

ผลการควบคุุมภายในและบริิหารความเสี่่�ยง
• สช. มีกิจกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน

และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ�เสมอ
• เกิดความมั่นใจว่าผลการดำ�เนินการขององค์กร
จะเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กำ�หนดในแผนงานประจำ�ปี

• มีกระบวนการรายงานผลการดำ�เนินงานควบคุมภายใน

ต่ออนุกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร (คบ.)
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
(กพม.) กำ�หนด

• การประมินผลพบว่า ระดับความเสี่ยงส่วนใหญ่ลดลง
และคงที่ แสดงถึงความสำ�เร็จในการจัดการความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพ

รุ นแรงของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
• บริหารจัดการด้านพัสดุ
จากสภาพปั ญหาการจัดทำ�สัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้า มีการปรับปรุ งโดยการวางแผนการทำ�งานที่
จัดลำ�ดับความสำ�คัญ และการแบ่งงานที่มีทีมดูแลรับผิดชอบในแต่ละสำ�นัก ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการ
ทำ�งาน และสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุุมเพื่่� อพัั ฒนาระบบการควบคุุมภายในและบริิหารความเสี่่�ยง และประกาศเจตนารมณ์์ต่่อต้้านทุุุ�จริิ
ตประจำำ�ปีี ๒๕๖๒ ภายใต้้งาน “สช. มุ่่�งสู่่�องค์์กรธรรมาภิิบาล”
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Smart Office
เป็ นงานส่งเสริมให้บุคลากรของ สช. มีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และสามารถพัฒนาทักษะ
ไปใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ แม้จะมีอุปสรรคในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อสามารถสร้างข้อตกลงร่วมกันได้ ความร่วมมือ

ก็ เกิดขึ้นตามลำ�ดับ ยกเว้นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การใช้ทรัพยากรกระดาษที่ยังไม่
สามารถลดลงได้มากนัก เพราะผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังต้องการเอกสารกระดาษเพื่อจดบันทึก ส่วนระบบ
e-Meeting ยังใช้งานยาก ต้องเตรียมการล่วงหน้า ผู้ใช้งานต้องมีพ้ นฐานเทคโนโลยี
ื
ดิจิทัล

้
่
งตังคณะกรรมการ
Smart Office เพื่อกำ�หนดนโยบายและกำ�กับทิศทาง
กระบวนการทำ�งาน เริมจากการแต่
ทำ�งาน และแต่งตั้งคณะทำ�งานสำ�นักงานสีเขียวที่มีบุลคากรจากทุกสำ�นักมาร่วมงาน (เลือกคนที่มีความถนัด
มีความสนใจ และมีใจ) แต่ละหมวดงานมีผู้รับผิดชอบงาน และเข้าร่วมโครงการสำ�นักงานสีเขียว (Green office)
๒๕๖๒ ที่ดำ�เนินงานโดย สำ�นักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

การสานพลััง

กิิจกรรมเพื่่� อการประเมิินผลและตรวจติิดตาม
- จัดอบรมให้คณะกรรมการ/คณะทำ�งาน และพนักงาน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำ�นึก และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

- จั ด การดู ง านในหน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ รางวั ล (กฟผ.สาขา
เพลินจิต) เพื่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
- ประชาสัมพันธ์ขอ
้ มูลให้พนักงานได้รบ
ั ทราบ และการแสดง
่
ผลงานประดิษฐ์ที่เป็ นมิตรกับสิงแวดล้
อม

• สร้างความเข้าใจแบบไม่เป็ นทางการ
โดยให้คณะทำ�งาน/คณะกรรมการ
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน

• กระตุ้นให้เห็นประโยชน์ที่เป็ นรูปธรรม

เช่น การคัดแยกขยะมีรายได้ (กระดาษ

ใช้แล้วสองหน้า ขวดพลาสติก ขวดแก้ว
อลูมิเนียม)

• มีกิจกรรมสันทนาการ เช่น ๕ ส.
่
ทำ�สิงประดิ
ษฐ์ ชวนเรียนรู้การแยกขยะ
เป็ นต้น

- ร่วมกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล

ผลการดำำ�เนิินงาน
- ประกาศผลการประเมินโครงการสำ�นักงานสีเขียวที่ เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี ๒๕๖๒ มีหน่วยงาน
สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการสำ �นั ก งานสี เ ขี ย ว Green Office
รวมทั้ งสิ้ น ๑๘๙ แห่ ง (หน่ ว ยงานราชการ ๘๑ แห่ ง

สช. รัับรางวััล Smart Office

รัฐวิ สาหกิจ ๗๑ แห่ง สถาบันการศึกษา ๑๗ แห่ง และ
เอกชน ๒๐ แห่ง)

่ านการรับรองสำ�นักงานสีเขียว (Green Office)
- หน่วยงานทีผ่
รวมทั้ งสิ้ น ๑๓๗ แห่ ง ระดั บ ดี เ ยี่ ยม จำ � นวน ๔๔ แห่ ง

ระดับเงิน จำ�นวน ๔๕ แห่ง และระดับดี จำ�นวน ๔๘ แห่ง
และอยูร่ ะหว่างการรอตรวจประเมิน ๕๒ แห่ง สช. ได้ระดับ
ดีมาก ๘๖.๘๙ คะแนน โดยมีช่ ืออยูใ่ นลำ�ดับที่ ๕๑

กิิจกรรมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ
การคััดแยกขยะ การใช้้ซ้ำำ��
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แผนงานบริิหารจััดการ

โครงการพัั ฒนาระบบบริิหารจััดการบุุคลากรเชิิงรุุก
เพื่่� อรองรัับภารกิิจตามยุุทธศาสตร์์
การพัั ฒนาระบบบริิหารจััดการบุุคลากรเชิิงรุุก
สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร เสมือนเฟื องหลักที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จและ
่ องวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ
บรรลุเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงเป็ นภารกิจทีต้
ทั้งการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล การสร้าบรรยากาศการทำ�งานที่เสริมพลัง ระบบสวัสดิการที่สร้าง
ขวัญและกำ�ลังใจให้พนักงานทุกระดับ

สิ่งเหล่านี้ถูกวางไว้อย่างเป็ นระบบและดำ�เนินงานผ่าน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
เชิงรุ กเพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ โดยในปี ๒๕๖๒ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ได้ทำ�การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ทิศทางและนโยบายผู้บริหาร เพื่อนำ�

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มาจัดทำ�แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาบุคลากร

ผลการดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายในแผนงานหลัักของ สช.
มีการดำ�เนินการตามแผนงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร้อยละ ๙๕ ในกิจกรรมสำ�คัญ
• ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารเงินเดือน และสวัสดิการ สรรหาบุคลากรรองรับภารกิจ

การประชุมคณะกรรมการคน จัดสรรอัตรากำ�ลังและโครงสร้างองค์กร ทบทวนสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการพนักงาน การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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• ด้านพัฒนาบุคลากรอย่างสม่�ำเสมอและต่อเนื่องในหลายรูปแบบ เช่น การแลกเปลีย
่ นเรียนรู้ การเชิญ

บุุคลากรที่่�มีค
ี วามรู้้�ความเชี่่�ยวชาญจากภายนอก โดยมีีการฝึึกอบรมที่่�สำ�คั
ำ ัญ ได้้แก่่ การพััฒนาระบบ
พี่่�เลี้้�ยง (Mentoring Program), Visual Thinking (การคิิ ดเป็็นภาพ), Knowledge Capturing

(การถอดบทเรีี ย นเพื่่� อ การสื่่� อ สาร), การเขีี ย น TOR และบทบาทหน้้ า ที่่� ก รรมการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า ง,

การนำำ�เสนอ Infographic Presentation, การสื่่�อสารที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ และ IT Literacy  และ Digital
Transformation

• กิจกรรม KM Day ประจำ�ปี ๒๕๖๒ “พลังความรู้จากการปฏิบัติ สู่พลังความรู้ สช.”

• บุคลากร สช. ร้อยละ ๑๐๐ มีแผนพัฒนาสมรรถนะตนเองและมีการดำ�เนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลมีระบบการติดตามความก้าวหน้า

• ร้อยละ ๘๒ ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน ได้แก่ กิจกรรม OD “ปรัชญาและคุณค่าของ สช.”,

กิจกรรมงานบันดาลใจ “ของขวัญจากงาน”, การประกาศธรรมนูญคนสุชน เพื่อสร้างให้เกิดองค์กร
สุขภาวะ และมีคณะทำ�งานมาร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญ ฯ และค่านิยมองค์กร

การอบรมงานบัันดาลใจ “ของขวััญ
จากงาน” ๒๕ ธัันวาคม ๒๕๖๑,
อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ จ.นนทบุุรีี

การอบรม Knowledge Capturing
(การถอดบทเรีียนเพื่่� อการสื่่�อสาร)
๒๗ มีีนาคม ๒๕๖๒,
อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ จ.นนทบุุรีี

การอบรมการพัั ฒนาระบบพี่่� เลี้้�ยง
(Mentoring Program)
๒ เมษายน ๒๕๖๒,
อาคารสุุขภาพแห่่งชาติิ จ.นนทบุุรีี

ผลการดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายในแผนพัั ฒนาองค์์กรและบุุคลากร
ขององค์์กรมหาชน แบบก้้าวกระโดด (Exponential Growth)
• ร้อยละ ๘๓ ของบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 4PW โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร
รายสำ�นัก ทุกส่วนงานเน้นการพัฒนาความรู้จากการปฏิบัติงาน บุคลากรดำ�เนินการพัฒนาความรู้
่
จากการทำ�งานตามแผนพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคล (IDP) การแลกเปลียนเรี
ยนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการส่งบุคลากรอบรมภายนอกตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

• ร้อยละ ๓๕ ของบุคลากร สช. มีทักษะการสื่อสารสากล โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ โดยจัดตั้งชมรม English Club เพื่อจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อภาษาอังกฤษ และ
การทดสอบ TOEIC การจัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อวัดความรูใ้ ห้กบ
ั พนักงาน สช. โดยศูนย์สอบ
TOEIC จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC และการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่างประเทศโดยมีพ่เลี
ี ้ยงให้คำ�ปรึกษา

• ร้อยละ ๙๖ บุคลากร สช. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำ�งาน ได้แก่ การพัฒนารายการสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัล ในรายการสมรรถนะ สช. และจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้าน IT literacy
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โครงการพิิ เศษ

โครงการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลสุุขภาวะเขตสุุขภาพ
เพื่่� อประชาชน

ระบบฐานข้้อมููลสุุขภาวะเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน
ระบบฐานข้อมูลสุขภาวะของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผ่านการวิ เคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผล เพื่อใช้ในการกำ�หนดแนวทางการบริหารจั ดการ

สถานการณ์ การกำ�หนดเป้ าหมาย ทิ ศทาง และยุ ทธศาสตร์ และใช้ประกอบการตั ดสินใจในการบู รณาการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ทั้ง ๑๓ เขต และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลยังช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง โดยนำ�ไปใช้ในการช่วยตัดสินใจด้านนโยบาย
สาธารณะ

โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน มีภารกิจในการเพื่อพัฒนากรอบ/แนวทาง

การเชื่อมโยงข้อมูล และการจัดการระบบข้อมูล (รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำ�ใช้ขอ
้ มูล) ของเขตสุขภาพ
่
เพือประชาชน จำ�นวน ๑ ชุด และพัฒนาระบบข้อมูลในการวัดผลและประเมินผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน ๑๓ เขต
โดยดำ�เนินงานบน ๖ แผนงานหลัก
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๖ แผนงานหลัักและผลการดำำ�เนิินงาน
แผนงานที่ ๑

• ได้กรอบและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดการระบบข้อมูล และ
พัฒนากรอบ/แนวทางการ
แนวทางโครงการจัดทำ�ข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เชื่อมโยงและการจัดการ
• ได้แผนการพัฒนาศักยภาพและแผนการดำ�เนินงาน โครงการจัดทำ�ข้อมูล
ระบบข้อมูลเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน

สุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
• เกิดการจัดทำ�ข้อตกลงเพื่อดำ�เนินกิจกรรมตามโครงการทั้ง ๑๓ เขต

แผนงานที่ ๒

• เขตสุขภาพเพื่อประชาชน มีระบบฐานข้อมูลสุขภาวะของเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน ตามรายประเด็นที่เขตสุขภาพเลือกดำ�เนินการ อย่างน้อย

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

สุขภาวะของเขตสุขภาพ
เขตละ ๑ ประเด็น
เพื่อประชาชน เพื่อติดตาม • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ข้อมูลสนับสนุน

สถานการณ์สุขภาวะของ
ประชาชน

การกำ�หนดเป้ าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของเขต
(รายละเอียดโปรแกรมระบบข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
- ภาคผนวก ๑)

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

แผนงานที่ ๓

การพัฒนาศักยภาพและ
การจัดการความรู ้
เจ้าหน้าที่ที่ทำ�งาน

สนับสนุนข้อมูล (admin)
และผูเ้ กี่ยวข้อง

• เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง มีความสามารถสืบค้นข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย และการดำ�เนินงานของ กขป.

• ทีมทำ�งานสามารถนำ�กระบวนการ รูปแบบ สื่อประกอบการอบรมไปใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่

• เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูล มีความสามารถนำ�เข้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลกลาง เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธก
ี ารเก็บข้อมูล

แต่ละพื้นที่ และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีความ
เหมาะสม

• เกิดชุดความรู้จากการทำ�งานร่วมกันของ กขป.
• เกิดสมรรถนะหลัก/รอง ของ กขป. ที่สามารถกำ�หนดทิศทาง ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิ “ระบบข้้อมููลเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน” ๒๗ - ๒๘ มีีนาคม ๒๕๖๒, โรงแรมทีีเค พาเลซ จ.นนทบุุรีี
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แผนงานที่ ๔

การติดตามประเมินผล

ระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

• ได้กรอบคิด วิธก
ี าร และเครื่องมือการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตาม
โครงการฯ ในรูปแบบการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment
Evaluation)

• เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำ�เนินงานตามโครงการฯ
พบว่า สิ่งที่ทำ�เป็ นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ของการมี กขป.

มีความเข้าใจกลไก กขป. มีการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการและเครื่องมือ
ที่เป็ นรูปธรรม มีความพึงพอใจในการใช้ศักยภาพของตนเองและแนวทาง

ในการพัฒนาเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดที่คาดหวังไว้
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังจาก กขป. ให้เป็ นพื้นที่กลาง หรือ
เครือข่ายในการเชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม

• ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อนำ�เสนอแนวทาง
หรือข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งเชิงงบประมาณและ
เชิงการปฏิบัติ

• ระบบฐานข้อมูลช่วยสร้างกลไกร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างการ
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
แผนงานที่ ๕

• ในการประชุมคณะกรรมการกำ�กับทิศทาง (Steering Committee) จำ�นวน
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
๔ ครั้ง มีมติเห็นชอบ ดังนี้
และการประสานงานกลาง • เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการดำ�เนินงานโครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนและโครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ

กลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
นำ�ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
และดำ�เนินการต่อไป

• เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการสนับสนุนโครงการย่อยเขตพื้นที่ ๑ - ๑๓ โดย

มอบให้ฝ่ายเลขานุการนำ�ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุง
ให้เหมาะสมและดำ�เนินการต่อไป

• เห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณช่วงขยายเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน โดยสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในช่วงขยายเวลา ภายใต้กรอบงบประมาณตามโครงการ

• เห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณช่วงขยายเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการ
ดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

• เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการติดตามประเมินผลโครงการจัดทำ�ฐานข้อมูล
สุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และโครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์
และกลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
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แผนงานที่ ๕

• เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำ�เนินงานโครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนออกไปได้อีก หากกระบวนการจัดทำ�สัญญาจ้าง
และการประสานงานกลาง
จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
• เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำ�เนินงานฉบับสมบูรณ์ และสรุปรายงาน
การเงิน โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และ
โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน

แผนงานที่ ๖

การจัดเตรียมอุปกรณ์
ที่จำ�เป็ นสำ�หรับศูนย์ข้อมูล

• เช่าคอมพิวเตอร์ จำ�นวน ๑๓ ชุด สำ�หรับการทำ�งานของทีมบริหารจัดการ
ข้อมูลของ กขป. ทุกเขต เพื่อให้ทันต่อการดำ�เนินงานทุกเขต

สุขภาวะเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน

ผลลััพธ์์และการเปลี่่�ยนแปลง
่ี ละเขตกำ�หนดไว้ อย่างน้อยเขตละ ๑ ประเด็น คณะผูจ
จากการเก็บข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ทแต่
้ ด
ั ทำ� 
่
่
ได้จัดกลุ่มการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์จนเกิดผลสำ�เร็จ และเห็นรูปธรรมความเปลียนแปลงทีสามารถจำ�แนกได้
๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มที่ประสบความสำ�เร็จในการจัดทำ�ข้อมูล (๒) กลุ่มที่ดำ�เนินการได้ระดับหนึ่ง และ (๓) กลุ่ม
ที่มีข้อจำ�กัด

กลุ่มที่ประสบความสำ�เร็จในการจัดทำ�ข้อมูล คือ การนำ�ข้อมูลไปใช้ประกอบการการตัดสินใจและการ
บูรณาการ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของเขตสุขภาพ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ นำ�ข้อมูลมาใช้
ในการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายและทิ ศ ทางการแก้ ปั ญหา และเกิ ด กลไกความร่ ว มมื อ ครอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว น
เกิดแผนงาน ทิศทางและยุทธศาสตร์ จนถึงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมแบบบูรณาการ แผนปฏิบต
ั งิ านของแต่ละหน่วยงาน
่
่
้
่
และเกิดต้นแบบทีขับเคลือนร่วมกัน ได้แก่ เขตพืนที ๑๒

่ �เนินการได้ คือ การนำ�ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจและกำ�หนดเป้ าหมาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์
กลุ่มทีดำ
่
โดยนำ�ข้อมูลมาใช้วเิ คราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการ ใช้ในการวางแผนประกอบการตัดสินใจของผูเ้ กียวข้
อง
่
่
ใช้วางแผนการขับเคลือน การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล ทำ�ให้เกิดเป้ าหมาย การขับเคลือนเชิง
ประเด็นและเชิงพื้นที่ สามารถกำ�หนดแนวทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรายประเด็นใน แต่ละระดับ (การ
จัดทำ�แผนการขับเคลื่อน การกำ�หนดพื้นที่นำ�ร่อง กำ�หนดแนวทางและแผนการสานพลัง วางแผนการดำ�เนินงาน
สร้างช่องทางการบู รณาการข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ �งานและรู ปธรรม ความสำ�เร็จ ใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจั ดการนโยบายสาธารณะรณรงค์ ต่างๆ) กลุ่มนี้มีการนำ�ข้อมูลเข้าสู่เวที วิชาการ
้
มหกรรมภาค ทำ�ให้เกิดชุดความรูแ
้ ละการขยายผล รวมถึงเกิดกลไกการทำ�งานใหม่ แต่ยงั ไม่ถึงขันการบู
รณาการ
่
่
้
้
่
เพือสนับสนุนการขับเคลือน กลุ่มนีได้แก่ เขตพืนที ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒

กลุ่มที่เกิดข้อจำ�กัด ต้องการการสนับสนุนเพื่อพัฒนาข้อมูลที่จัดเก็บในโปรแกรม ให้สามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ เขตพื้นที่ ๕ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกลไกการทำ�งาน
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โครงการพิิ เศษ

โครงการพัั ฒนาทิิศทาง ยุุทธศาสตร์์ และกลไก
การดำำ�เนิินงานเขตสุุขภาพเพื่่� อประชาชน
หลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้มีการตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ๑๓ เขตพื้นที่ เพื่อให้เป็ นเขตพื้นที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
โดยมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็ นกลไกขับเคลื่อนการทํางาน และให้ สช. ปฏิบัติหน้าที่

เป็ นเลขานุการ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานครในเขต ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการร่วม
สช. ในฐานะเลขานุการ กขป. ได้จัดทำ� โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงาน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. จำ�นวน ๑๑ ล้านบาท เพื่อพัฒนาทิศทาง

ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนให้ได้มก
ี ระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันจากการปฏิบต
ั ิ
จริง (Interactive Learning through Action) โดยมีระยะเวลาดำ�เนินการรวม ๑๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐
เมษายน ๒๕๖๒)

เป้ าหมายใน ๑๙ เดือนของโครงการ คือ สนับสนุนให้เกิดทิศทาง ยุทธศาสตร์ แผนการดำ�เนินงานเพื่อ
พัฒนาเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จำ�นวน ๑๓ เขต พัฒนาและค้นหาสมรรถนะหลัก/รอง ของ กขป. คณะทำ�งาน

เลขานุการ คณะทำ�งานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประสานงานโครงการ จำ�นวน ๑ ชุด และสนับสนุนให้เกิดชุดความรู้

ในการทำ�งานร่วมกันของ กขป. จำ�นวน ๑๓ เขต
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๔ แผนการดำำ�เนิินงานโครงการ
๑. การออกแบบและวางแผนพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงานของเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน

ในแผนงานนี้ เกิดกรอบแนวทางและแผนการดำ�เนินงานโครงการจัดทำ�ข้อมูลสุขภาวะชุมชนเพื่อประชาชน
และโครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เกิดแนวทางการ
จัดทำ�ข้อตกลงการจัดจ้าง และระเบียบการเงินของโครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
และโครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๒. การพัฒนากลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ประกอบด้วย ๖ กิจกรรมหลัก ได้แก่
• กิจกรรมสนับสนุนโครงการย่อย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำ�เนินงาน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง ให้เกิดแผนการพัฒนา
ศักยภาพกลไกการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พัฒนาศักยภาพกลไกการดำ �เนินงานเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน ให้เป็ นทีมงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ค้นหาสมรรถนะหลัก/รอง ของ
กขป. เขตพื้นที่ ๑-๑๓ และผู้เกี่ยวข้อง

• การจัดประชุมทีมวิทยากรหลัก คณะทำ�งานวิชาการและทีมบริหารจัดการ เพื่อออกแบบรายละเอียด

กระบวนการเรียนรูใ้ นแต่ละกลุม
่ เป้ าหมาย ประกอบด้วย โครงสร้างของกระบวนการเรียนรู้ เป้ าหมาย
กระบวนการ /เทคนิค เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อประกอบการเรียนรู้ โดยให้เขตพื้นที่ทั้ง ๑๓
เขตพื้นที่ เป็ นผู้บริหารจัดการ

• การจั ดเวทีสานสัมพันธ์พ่ีน้องครอบครัว กขป. หรือ “กินข้าวบ้านเพื่อน” ครั้งที่ ๑ ระดั บภาค
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ ของ กขป. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการขับเคลื่อนเขต
สุขภาพข้ามเขต

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์สานพลังขับเคลื่อนสุขภาวะสังคม ระดับเขต” ของ
กขป. เพื่อสร้างทีมงานในระดับพื้นที่ในการสนับสนุนการทำ�งานของ กขป. เป็ นการส่งเสริม กขป. นำ�

ยุทธศาสตร์การสานพลังไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน และทำ�ให้ทีมงานสามารถนำ�ยุทธศาสตร์การสาน
พลังไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายในเขตพื้นที่

• เวทีสานสัมพันธ์พ่น้
ี องครอบครัว กขป. “กินข้าวบ้านเพื่อน” ครั้งที่ ๒ เป็ นศึกษาเรียนรู้การขับเคลื่อน
เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะในระดับพื้นที่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเขต การแลกเปลี่ยนแบ่งปั นการ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน กขป. และรายงานผลการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานในช่วงปี ที่ ๒ (ทั้งเชิง
ผลลัพธ์และความสัมพันธ์)

• การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนำ � เสนอยุ ท ธศาสตร์ส านพลั ง ขั บ เคลื่ อนสุ ข ภาวะสั ง คม ระดั บ เขต
ของ กขป. เพื่อทำ�ความเข้าใจแนวทางการจัดทำ �แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
่
่ อหาแนวทาง
นำ�เสนอยุทธศาสตร์ กขป. ในการปฏิบต
ั ใิ นการสร้างสังคมสุขภาวะ และการแลกเปลียนเพื

การประสาน/ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ กขป. สู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด รวมถึง
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนผ่าน กลไก 4PW และ กลไก ศปจ. และผ่านภาคีเครือข่ายอื่นๆ
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การประชุุมสรุุปบทเรีียนการขัับเคลื่่�อน
สุุขภาวะของคณะกรรมการเขตสุุขภาพ
เพื่่� อประชาชน เขตพี้้� นที่่� ๑ - ๑๓
๑๖ - ๑๗ กุุมภาพัั นธ์์ ๒๕๖๒,
โรงแรมธาราแกรนด์์ รัังสิิต จ.ปทุุมธานีี

ด้วย ๖ กิจกรรมนี้ ผู้มีส่วนร่วมสามารถเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับการดำ�เนินงานของ
กขป. มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พ้ นที
ื ่รูปธรรม กขป. แต่ละเขตพื้นที่ได้ทบทวนการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของแต่ละเขต

(เรื่อง Harmony : ความรักกัน ปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายใน กขป., เรื่อง Synergy : เข้าใจหลักคิด แนวทางการทำ�งาน
ของ กขป., เรื่อง Integrate การสานพลัง การเข้าใจหลักคิดการทำ�งานแบบบูรณาการ และเรื่อง Facilitate :

ความสามารถเอื้ออำ�นวย เชื่อมโยง สูก
่ ารสร้างความอยูด
่ ีมส
ี ข
ุ ในพื้นที่) การร่วมกำ�หนดทิศทางปี ท่ี ๓ และแผนการ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในปี ถัดไป การกำ�หนดแนวทางานมหกรรมสุขภาพระดับภาค
ครั้งต่อไป และเกิดข้อตกลงร่วมกันระดับภาคในประเด็นร่วมการขับเคลื่อนงานของแต่ละเขตพื้นที่
่
๓. การจัดการความรูแ
้ ละการแลกเปลียนเรี
ยนรูร้ ะหว่างเขต
ผ่านกิจกรรมการประชุมสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำ�เนินงานของ กขป. ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบัน การสรุปบทเรียนดำ�เนินงานตาม
โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และโครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไก
การดำ�เนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และการร่วมเสนอแนวทางการดำ�เนินงานของ กขป. ในปี ต่อไป
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการประสานงานกลาง
ดำ�เนินงานผ่าน ๓ กิจกรรมหลัก คือ
• การประชุมคณะกรรมการกำ�กับทิศทาง (Steering Committee) จำ�นวน ๔ ครั้ง เพื่อติดตามผลและ
รายงานผลความคืบหน้าของโครงการ เป็ นระยะทุก ๓ เดือน

• การจัดเวทีพูดคุยจากใจถึงใจของคน กขป. เพื่อมองอนาคตร่วมกัน และประเมินแบบเสริมพลัง ทำ�ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลการดำ�เนินงาน รวมทั้งเสนอแนวทางการดำ�เนินงานของ
กขป. ในปี ต่อไป

• การจัดเวทีติดตามการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการ และตรวจสอบบัญชีเพื่อปิ ดโครงการ
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โครงการพิิ เศษ

สร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน
ต่่อการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรููปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ�หนดให้มีการจัดทำ�แผน
ปฏิรูปประเทศ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคณ
ุ ภาพชีวิต
่
้
ที ดี รวมทั งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์

เป็ นประมุข รวมทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง
สช. จัดทำ� โครงการสร้างรับรูแ
้ ละการมีสว
่ นร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีกลไกเพื่อขับเคลื่อนอย่าง
เป็ นรู ปธรรม และเกิดการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ของ สช.
ผ่านเวทีนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ สนับสนุนการสื่อสารทางสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ และ
เข้าร่วมการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง

เพื่อจัดกระบวนการสร้างแผนงานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็ นรูปธรรม สช. ได้ดำ�เนินการในรูป

เวที จำ�นวน ๙๕ เวที ประกอบด้วย (๑) เวทีนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด (๒) เวทีนโยบายสาธารณะระดับเขต
โดยคณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อประชาชน และ (๓) เวที น โยบายสาธารณะเครื อ ข่ า ยเด็ ก และเยาวชน

เวทีทั้งสามรู ปแบบเป็ นความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และบูรณาการงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ - ๑๐ รวม ๗๗ มติ ประเด็นสำ�คัญของจังหวัดตามกระบวนการ 4PW รวม ๒๔๕ ประเด็น และประเด็น

การปฏิรูปประเทศที่ สศช. คัดเลือกว่ามีความสำ�คัญเร่งด่วน (Flagship) ของร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน
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รวม ๒๒ ประเด็น โดยมีกรอบเวลาของระบวนการทำ�เวที ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) และ
จัดทำ�รายงานสรุ ปผลการดำ�เนินงานฯ เสนอต่อสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

การจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
“แนวทางการสร้้างการรัับรู้้�และ
การมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน
ต่่อการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิ
และการปฏิิรููปประเทศ”
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑,
โรงแรมเซนทรา
ศููนย์์ราชการแจ้้งวััฒนะ กรุุงเทพฯ

การจััดเวทีีสร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชนต่่อการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์ชาติิและการปฏิิรููปประเทศ
ในระดัับพื้้� นที่่� จำำ�นวน ๙๕ เวทีี ระหว่่างวัันที่่� ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓ มีีนาคม ๒๕๖๒

127

128

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

� วัันที่่� ๗ มิิถุุนายน ๒๕๖๒
เสวนา ชวนคุุย ชวนคิิด” เมื่่อ
ณ สถาบัันพัั ฒนาสุุขภาวะเขตเมืือง (สสม.) กรุุงเทพฯ
โครงการพิิ เศษ

โครงการสนัับสนุุนโครงการสื่่�อสารประชาสััมพัั นธ์์
งานปฏิิรููปประเทศด้้านสาธารณสุุข
(องค์์การเภสััชกรรม)
งานสื่่�อสารกัับภาคีีเครืือข่่ายเพื่่� อปฏิิรููปงานสาธารณสุุข
่
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จับมือกับองค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานภาคีทเกี
ี่ ยวข้
อง
่
่
่
้
ร่วมกันดำ�เนินการสือสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีสอที
ื ผลิตและเผยแพร่ ดังนี
•

สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่างๆ จำ�นวน ๕๑ ครั้ง ประกอบด้วย
- ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ จำ�นวน ๖ ครั้ง
- ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ จำ�นวน ๓๑ ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ จำ�นวน ๑๓ ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำ�นวน ๑ ครั้ง
•

ผลิตสปอตวีดิทัศน์ การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จำ�นวน ๑ ชิ้น

• จัดกิจกรรม “ชวนคุย ชวนคิด ๑ ปี กับสิ่งดีๆ ที่ได้จากการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข” เป็ นเวที
เสวนาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม.) กรมอนามัย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ มีส่ อมวลชนเข้
ื
าร่วมงาน ๘ องค์กร (สื่อโทรทัศน์ ๒, สื่อสิ่งพิมพ์ ๑, สื่อออนไลน์ ๔, สื่อวิทยุ ๑)
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โครงการพิิ เศษ

โครงการพัั ฒนาศัักยภาพและสนัับสนุุนภาคีี
พลเมืืองอาสาประชารััฐ สานต่่อภารกิิจการเสริิมสร้้าง
สัังคมสุุขภาวะ และโครงการพัั ฒนาศัักยภาพชุุมชน
ส่่งเสริิมเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�น สร้้างตำำ�บลน่่าอยู่่�ตำำ�บลสุุขภาวะ ทั่่�วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
เสริิมสร้้างสัังคมสุุขภาวะด้้วย “เครืือข่่ายพลเมืืองอาสา
ประชารััฐ” และ “ธรรมนููญตำำ�บลน่่าอยู่่�”
มติคณะรัฐมนตรีวน
ั ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ มอบหมายให้ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐ สานต่อภารกิจการเสริมสร้าง
สังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ซึ่งเป็ นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่าย
จิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ หรือ “โครงการจิตอาสาประชารัฐ” พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างตำ�บลน่าอยู่-ตำ�บลสุขภาวะทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
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ผลการดำำ�เนิินงาน
โครงการพัั ฒนาศัักยภาพและสนัับสนุุนภาคีีพลเมืืองอาสาประชารััฐ
สานต่่อภารกิิจการเสริิมสร้้างสัังคมสุุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๑) ความเข้มแข็งของ ศูนย์ประสานงานภาคีพฒ
ั นาจังหวัด (ศปจ.)
ผลการดำ�เนินงานโครงการได้บรรลุเป้ าหมาย กล่าวคือ ศปจ. ๗๔ แห่ง (ยกเว้นสุโขทัยและอุทัยธานี) และ
กทม. ๖ กลุ่มเขตพื้นที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะความรู้ที่จำ�เป็ นโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ
การสร้าง/ผลิตความรู้ การจัดทำ�ฐานข้อมูล การจัดตั้งกองทุนฯสามารถไปดำ�เนินงานเป็ นกำ�ลังสำ�คัญในการ
่
ขับเคลื่อนภารกิจโครงการในพื้นทีจนปรากฏผลงานได้
ตามเป้ าหมาย โดยพบว่า ศปจ. จำ�นวน ๕๘ แห่ง (ร้อยละ

๗๘.๓๗) มีความเข้มแข็งระดับมาก ศปจ. จำ�นวน ๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๒.๑๖) มีความเข้มแข็งระดับปานกลาง และ
ศปจ. ๗ แห่ง (ร้อยละ ๙.๔๖) มีความเข้มแข็งระดับพอใช้

๒) กองทุนจิตอาสาประชารัฐ  
้ านปริมาณและคุณภาพ ผลงานเชิงปริมาณ
โครงการฯ สามารถดำ�เนินงานได้ผลงานสูงกว่าเป้ าหมาย ทังด้
พบว่า  มีการจัดตั้งกองทุนจิตอาสาประชารัฐได้ครบทั้ง ๗๔ จังหวัด เกิดกองทุนฯ จำ�นวน ๓๔๕ กองทุน มีมูลค่า

รวม ๑๔,๖๒๒,๒๘๒.๒๑ บาท โดยเป็ นกองทุ นระดั บ จั งหวั ด ๗๒ กองทุ น มู ล ค่ า ๙,๐๑๒.๙๒๕.๖๕ บาท
และระดับอำ�เภอ ๒๗๓ กองทุน มูลค่า ๕,๖๐๙,๓๕๖.๕๖ บาท ด้านคุณภาพ สรุปได้ว่ามีกองทุนฯ จำ�นวน  ๖๗
แห่ง (ร้อยละ ๙๐.๕๔) มีความเข้มแข็งและคุณภาพระดับมาก และมีความเข้มแข็งระดับปานกลาง ๗ แห่ง
(ร้อยละ ๙.๔๖)

๓) การช่วยเหลือผูย
้ ากลำ�บาก
โครงการฯ มีผลงานช่วยเหลือผู้ยากลำ�บากต่ำ�กว่าเป้ าหมายไม่มากนัก สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ยาก
ลำ�บากต่อเนื่องได้จำ�นวน ๘๒,๓๓๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๘๒.๓๓ เทียบกับเป้ าหมายที่กำ�หนด (๑๐๐,๐๐๐ คน)

ในจำ�นวนทั้งหมดนี้ มีผู้ยากลำ�บากได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผล รวม ๒๘,๔๕๔ คน คิดเป็ นมูลค่า
๒๕,๖๑๔,๔๔๘.๐๐ บาท อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดการขอขยายเวลาของจังหวัดที่ประสบปั ญหา
อุ ท กภั ย ในช่ ว งตุ ล าคมที่ ผ่ า นมา จะมี ผู้ ย ากลำ � บากที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ ดั ง กล่ า วนี้ได้ รั บ การ
ช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

๔) การเฝ้ าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือด้านพิบต
ั ิภัยธรรมชาติ
โครงการฯสามารถสร้างผลงานได้สูงกว่าเป้ าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ มีการเฝ้ าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือพิบัติภัยฯ ในพื้นที่ ๗๐ จังหวัด รวม ๑,๑๒๐ แห่ง (ตำ�บล) (เป้ าหมาย ๓๖๙ แห่ง)
ในจำ�นวนทั้งหมดนี้ มีการปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมมีผลงานเชิงคุณภาพ จำ�นวน ๖๘ จังหวัด พื้นที่เฝ้ าระวังและ

เตรียมความพร้อมรับมือด้านพิบัติภัยธรรมชาติ รวม ๑,๑๐๙ แห่ง (ตำ�บล) (เป้ าหมาย ๑๘๐ แห่ง) โดยแต่ละ
จังหวัดมีข้นตอนการปฏิ
ั
บัติในการเฝ้ าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือด้านพิบัติภัยธรรมชาติอย่างเป็ นระบบ
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๕) การรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธค
ี ิดและค่านิยมไทย
สำ�นักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐ เพื่อสังคมสุขภาวะ (สอปร.) ให้การสนับสนุนงบประมาณหนุนเสริม
่ การรณรงค์
การทำ�งานขององค์กรภาคียุทธศาสตร์เดิมที่ให้การสนับสนุน ในปี ๒๕๖๐ จำ�นวน ๗ โครงการ ซึงมี

สร้างค่านิยมไปสูก
่ ลุม
่ เป้ าหมายหลักแล้วไม่นอ
้ ยกว่า ๑๕,๐๐๐ คน   และมีโครงการจำ�นวนหนึ่งอยู่ในระหว่าง
่
การดำ�เนินงาน กล่าวเฉพาะในส่วนของ ศปจ. ที่แม้ว่าเป้ าหมายด้านการรณรงค์ปรับเปลียนวิ
ธค
ี ิดและค่านิยมไทย
จะมิได้ถูกกำ�หนดให้เป็ นภารกิจของ ศปจ. โดยตรง แต่พบว่า มีความพยายามในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานใน
่
พื้นที่ โดยผนวก/เผยแพร่เรื่องการรณรงค์ปรับเปลียนวิ
ธค
ี ิดและค่านิยมไทยไว้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ ศปจ. จัดขึ้น
รวมจำ�นวน ๙๒๙ ครัง้ มีจำ�นวนประชาชน/ผูเ้ ข้าร่วม กิจกรรมไม่นอ
้ ยกว่า ๗๗,๗๙๗ คน จึงอนุมานได้ว่า กิจกรรม
่
ภายใต้โครงการขององค์กรภาคีเครือข่ายและการขับเคลือนของกลไกพื้นที่ (ศปจ.) จะสามารถสร้างการตื่นตัว
และรับรู้ต่อประชาชน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน

นอกจากผลผลิตตามตัวชี้วัดหลักๆ ข้างต้นแล้วนั้น ศปจ. ทุกพื้นที่ ยังมีการสร้างองค์ความรู้จากการ
ขับเคลื่อนโครงการนี้ ผ่านงานเขียนและเรียบเรียงเป็ นชุดความรู้รวมจำ�นวน ๒๑๕ เรื่อง เป็ นความรู้เกี่ยวกับ

พิบัติภัย การช่วยเหลือผู้ยากลำ�บาก และจิตอาสา (พลเมืองอาสา)
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โครงการพัั ฒนาศัักยภาพชุุมชนส่่งเสริิมเศรษฐกิิจท้้องถิ่่น
�
สร้้างตำำ�บลน่่าอยู่่�-ตำำ�บลสุุขภาวะทั่่�วประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๑) ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ โครงการฯ สามารถผลักดันให้ ศปจ.จัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่รวม ๑,๒๘๔

ตำ�บล คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๗.๐๐ ของจำ�นวนเป้ าหมาย (๑,๒๐๐ ตำ�บล) จำ�แนกเป็ นภาคกลาง ๓๒๗ ตำ�บล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๙๓ ตำ�บล ภาคเหนือ ๒๔๑ ตำ�บล และภาคใต้  ๒๒๓ ตำ�บล

๒) องค์ความรูช
้ ุมชนเข้มแข็งที่เกิดจากการดำ�เนินงาน ศปจ.ทุกแห่ง มีการสร้างองค์ความรู้จากการ
ขับเคลื่อนโครงการนี้ จำ�นวน ๑๖๕ เรื่อง (เป้ าหมาย ๑๐๐ เรื่อง) และได้รบ
ั การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานแล้ว จำ�นวน
่
๗๒ เรือง
๓) ตำ�บลน่าอยู่-ตำ�บลเข้มแข็ง มีตำ�บลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินว่ามีความเข้มแข็งในระดับมาก จำ�นวน  
๗๘๔ ตำ�บล (หรือร้อยละ ๖๕.๓๓ ของจำ�นวนตำ�บลเป้ าหมาย) ซึ่งสูงกว่าเป้ าหมายโครงการที่กำ�หนดไว้ (๗๘๐
ตำ�บลหรือร้อยละ ๖๕) เล็กน้อย และมีตำ�บลที่มีความเข้มแข็งระดับปานกลาง จำ�นวน ๓๗๘ ตำ�บล (ร้อยละ
๓๑.๕๐)  มีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพระดับพอใช้ จำ�นวน ๑๒๒ ตำ�บล (ร้อยละ ๑๐.๑๖)

สรุ ปได้ว่า ทั้งสองโครงการฯ มีผลงานที่สูงกว่าเป้ าหมาย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกพื้นที่ (ศปจ.) การจัดตั้งกองทุนจิตอาสาประชารัฐ การเฝ้ าระวังและเตรียมความพร้อม
่ ดจากการดำ�เนินงาน
รับมือด้านพิบต
ั ภ
ิ ย
ั ธรรมชาติ การจัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ องค์ความรูช
้ ม
ุ ชนเข้มแข็งทีเกิ
และการสร้างตำ�บลน่าอยู่-ตำ�บลเข้มแข็ง ส่วนผลงานด้านการรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธค
ี ิดและค่านิยมไทย รวมถึง
่
่
้
้
การช่วยเหลือผู้ยากลำ�บากนัน มีแนวโน้มทีจะบรรลุเป้ าหมายเมือสินสุดโครงการ    
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ผลสืืบเนื่่�อง

•  คุณค่า/สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น
๑) โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้าง
สังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ก่อให้เกิดคุณค่า/สิ่งดีๆ ที่สำ�คัญหลายประการ อาทิ คุณค่าด้าน
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อการ ทำ�งานอาสาสมัคร/จิตสำ�นึกความเป็ นพลเมือง
แก่ประชาชนทั่วไป ส่วนคนทำ�งานเองเกิดความภาคภูมใิ จและมีความสุขที่ได้ทำ�งานเพื่อส่วนรวม และ
มีการสืบทอดการทำ�งานในลักษณะจิตอาสาสูเ่ ยาวชนคนรุน
่ ใหม่ การสนับสนุนให้ผย
ู้ ากไร้ได้รบ
ั การฝึ ก
่
่
้
้
ทักษะอาชีพ การสร้างทีอยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ทำ�ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน รวมทังคุณค่าด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๒) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างตำ�บลน่าอยู-่ ตำ�บลสุขภาวะทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ เกิดคุณค่าด้านการพัฒนาสังคมสุขภาวะจัดการตนเอง ในประเด็นต่างๆ ซึ่งนำ�
ไปสูก
่ ารสร้างจิตสำ�นึก สร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อการพัฒนา

ระบบการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนไปสูก
่ ารจัดการตนเองและสังคมสุขภาวะ คุณค่าด้านการพัฒนา
่
กระบวนการเรียนรู  ้ จากการแลกเปลียนเรียนรูร้ ะหว่างประชาชน การเสริมสร้างการเรียนรูแ
้ ละความ
เข้าใจในหน้าที่ความเป็ นพลเมือง การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์ยุทธวิธโี ครงการ
สุ ข ภาวะระดั บ ตำ � บล และเกิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ สุ ข ภาวะแบบองค์ ร วม คุ ณ ค่ า ด้ า นองค์ ค วามรู้

เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพ คุณค่าด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่าย และคุณค่าด้านนวัตกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะชุมชนที่เป็ นการสร้างสิ่งใหม่หรือฟื้ นฟูส่ิงเก่ามา ประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน

•  บทเรียนจากการขับเคลื่อนโครงการฯ
การดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการ
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
สร้างตำ�บลน่าอยู่-ตำ�บลสุขภาวะทั่วประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ พบบทเรียนที่สำ�คัญๆ หลายประการ ได้แก่

บทเรียนด้านหลักคิก/แนวคิดของโครงการ บทเรียนด้านการสร้างการรับรู้ เข้าใจต่อแนวคิดหลักของโครงการ
และเป้ าหมายร่วม บทเรียนด้านการบริหารจัดการโครงการทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ และบทเรียนด้าน
ผลลัพธ์เฉพาะของแต่ละโครงการ ซึ่งจะเป็ นต้ นทุนองค์ ความรู้ที่สำ�คั ญสำ�หรับการต่ อยอดและขยายผลงาน
ของโครงการนี้หรือโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในระยะต่อไป
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วิิสััยทััศน์์
ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปั ญญา
Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW

พัั นธกิิจ
สานพลังความรู้ (Knowledge : K) นโยบาย (Policy : P) และสังคม (Social : C) เพื่อนำ�ไปสู่นโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปั ญญา พันธกิจย่อ : สานพลัง KPS เพื่อนำ�ไปสู่ 4PW

K
Knowledge
ความรู้้�
P
Policy
นโยบาย

S
Social
สัังคม

ยุุทธศาสตร์์
ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปั ญญา
Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW

ยุทธศาสตร์ที่

๑

ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม

ยุทธศาสตร์ที่

๒

สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปั ญญา

ยุทธศาสตร์ที่

๓

ยกระดับรูปธรรมความสำ�เร็จของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม

ยุทธศาสตร์ที่

๔

สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม

ยุทธศาสตร์ที่

๕

สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
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ภาคผนวก

เกี่่�ยวกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน ประจำำ�ปีง
ี บประมาณ ๒๕๖๒
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมศักยภาพและเงื่อนไขแวดล้อมให้ สช.
และภาคีเครือข่ายมีความพร้อมที่จะแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงต่อไป สช. จะลงทุนลงแรงกับ
ภารกิจธงนำ� ๓ เรื่อง ซึ่งถือเป็ นทิศทางและจังหวะก้าวของ สช. ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ได้แก่

๑) ขับเคลื่อน 4PW ร่วมแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศ 
สช. จะเลือกประเด็นที่ยากและท้าทายที่สุด ได้แก่เรื่องอุบต
ั ิภัยบนท้องถนน ซึ่งกำ�ลังเป็ นปั ญหาที่คร่าชีวิต
คนไทย เฉลี่ย 65 คนต่อวันอยู่ในขณะนี้ โดย สช. จะจับมือกับ สสส. องค์กรตระกูล ส. และองค์กรภาคีระดับชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ภายใต้โครงการ “รวมพลังคนไทยทั่วประเทศ เอาชนะภัยท้องถนน”

๒) สร้างกลไก 4PW ระดับพื้นที่
สช. จะเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และ กขป. ภายใต้
โครงการ”ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภาคประชาชน”

๓) เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในมิติใหม่ (Rebranding)
เพื่อสะสมฐานทุนความเชื่อถือไว้วางใจจากสังคม สช. จะขับเคลื่อนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
มิติใหม่ ภายใต้กิจกรรมและความเคลื่อนไหว “สช. ที่ภูมิใจ ทันสมัย-มีผลงาน”
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

เกี่่�ยวกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
โครงสร้้างการบริิหาร สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ครม.
นายกรััฐมนตรีี

หน่่วยงาน องค์์กร
และภาคีีอื่่�นๆ

กระทรวงสาธารณสุุข
และกระทรวงอื่่�นๆ

คสช.

คบ.
สช.
เลขาธิิการ

ที่่�ปรึึกษา
รองเลขาธิิการ
ตรวจสอบ
ภายใน

หน่่วยงานภายใน

หน่่วยงานภายใน

หน่่วยงานภายใน
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รายนามคณะกรรมการ
และบุุคลากร
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ภาคผนวก

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)

๑.

๒.

๓.

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

(๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ปั จจุบัน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รองประธานกรรมการ
๕.

๗.

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ปั จจุบัน)

พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ปั จจุบัน)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

๘.

นายสาธิต  ปิ ตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ

ศ.คลินก
ิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตยาทร

รองประธาน

๔.

๖.

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

นายเฉลิมชัย ศรีออ
่ น รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

๙.

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ปั จจุบัน)
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๐. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้
อม
กรรมการ

(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - ปั จจุบัน)
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๑๑. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-ปั จจุบัน)

๑๒. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ

๑๖. ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปั ญญาเลิศ 
ผู้แทนทันตแพทยสภา

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๒๐ สิงหาคม

๒๕๖๒)

กระทรวงอุตสาหกรรม

๑๗. นางศิรริ ต
ั น์ รัศมีโสรัจ ผู้แทนทันตแพทยสภา

๒๕๖๒)

๑๘. เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๒๙ มกราคม

๑๓. นายสุรย
ิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒-ปั จจุบัน)

๑๔. นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
ผู้แทนแพทยสภา

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๑๙ เมษายน

๒๕๖๒)

๑๕. นายพินิจ หิรญ
ั โชติ ผู้แทนแพทยสภา

กรรมการ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒-ปั จจุบัน)

กรรมการ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒-ปั จจุบัน)

ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ มกราคม

๒๕๖๒)

๑๙. รศ.เภสัชกรหญิงจิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

กรรมการ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒-ปั จจุบัน)

๒๐. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง

ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
กรรมการ
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ภาคผนวก

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๒๑. เภสัชกรหญิงสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
ผู้แทนสภากายภาพบำ�บัด

กรรมการ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๐-ปั จจุบัน)

๒๒. รศ.สมชาย วิรย
ิ ะยุทธกร

ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ

๒๓. นายแพทย์พเิ ชฐ บัญญัติ

ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ มกราคม

๒๕๖๒)

๒๔. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย

กรรมการ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒-ปั จจุบัน)

๒๕. รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย

ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ

๒๖. นางสุภาวดี นวลมณี ผู้แทนคณะกรรมการ
วิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ
กรรมการ

๒๗. ศาสตราจารย์สุรช
ิ ัย หวันแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มนโยบายสาธารณะ
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์

กรรมการ  
๒๘. ศ. ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มการบริหาร

เศรษฐศาสตร์ และการต่างประเทศ)
กรรมการ

๒๙. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มธุรกิจ
กรรมการ

๓๐. นายมานิจ สุขสมจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
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รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๓๑. นางปรีดา คงแป้ น ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มพัฒนาประชาชน กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
กรรมการ

๓๒. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
กรรมการ

๓๓. พลตำ�รวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๙ พฤศจิกายน

๒๕๖๒)

๓๔. นายแพทย์กิตติศก
ั ดิ์ คณาสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มกราคม

๒๕๖๒)

๓๕. ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำ�บล

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ปั จจุบัน)

๓๖. นายกิติเมศวร์ รุง่ ธนิเกียรติ

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรรมการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ปั จจุบัน)

๓๗. ศ.สยมพร ศิรน
ิ าวิน

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๑
กรรมการ

๓๘. ร้อยตำ�รวจตรี สุขสัณห์ ภิชัย

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๒
กรรมการ

๓๙. นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๓
กรรมการ

๔๐. ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๔
กรรมการ
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ภาคผนวก

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คสช.)

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๔๖. นายนพภา พันธุ์เพ็ง

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๑๐
กรรมการ

๔๗. นายสุชพ
ี พัฒน์ทอง

๕๑

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๑๑

๔๑. นางสุกัญญา ทรัพย์แตง

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๕
กรรมการ

๔๒. นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๖
กรรมการ

๔๓. นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๗
กรรมการ

๔๔. จ่าเอก วีระพล เจริญธรรม

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๘

กรรมการ

๔๘. นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๑๒
กรรมการ

๔๙. นายแพทย์ณรงค์ศก
ั ดิ์ อังคะสุวพลา
ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๑๓
กรรมการ

๕๐. นายแพทย์ พลเดช ปิ่ นประทีป กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)  

๕๑. นางทิพย์รต
ั น์ นพลดารมย์
กรรมการบริหาร

กรรมการ

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน เขต ๙

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๔๕. นายสมคิด สิรว
ิ ัฒนากุล
กรรมการ

รักษาการเลขาธิการ

(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามคณะกรรมการบริิหาร

สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ (คบ.)
๑.

นายแพทย์ ณรงค์ศก
ั ดิ์ อังคะสุวพลา

๒.

นายแพทย์ศภ
ุ กิจ ศิรล
ิ ักษณ์
่
กรรมการบริหาร ทีมาจากกระทรวงสาธารณสุข

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ประธานกรรมการบริหาร

นางทิพย์รต
ั น์ นุพลดารมย์
กรรมการบริหาร ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ศาสตราจารย์ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการบริหาร ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
กรรมการบริหาร ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน

่
นายเจษฎา มิงสมร
กรรมการบริหาร ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
กรรมการบริหาร ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
นายแพทย์ พลเดช ปิ่ นประทีป

กรรมการบริหาร และเลขานุการ

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ผู้้�บริิหาร
๑.

นายแพทย์ พลเดช ปิ่ นประทีป

เลขาธิการ

๓.

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์

รองเลขาธิการ

๕.

นายสุรพงษ์ พรมเท้า

รองเลขาธิการ

๒.

๔.

ผศ.วีระศักดิ์  พุทธาศรี

รองเลขาธิการ

รองเลขาธิการ
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

สำำ�นัักงานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ
ที่่�ปรึึกษา
๑.
๒.

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ

นายแพทย์ศริ ว
ิ ัฒน์ ทิพย์ธราดล

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

สำำ�นัักพัั ฒนาและขัับเคลื่่�อนนโยบายสาธารณะระดัับชาติิ (สสช.)
๑.

นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

๖.

นางสาววันวิสา แสงทิม

นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ

๘.

นางสาวรัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์

๒.

นางสาวฐิติพร คหัฏฐา

๔.

นางสาววิไลวรรณ สิรส
ิ ุทธิ์

๓.
๕.

นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล

๗.
๙.

นางสาวแคทรียา การาม

นางสาวศิรเิ พ็ญ ก่องแก้วรัศมี

๑๐. นางสาวธัญญาภรณ์ บุญแสน

สำำ�นัักนโยบายยุุทธศาสตร์์และประเมิินผล (สย.)
๑.

นายอนุศก
ั ดิ์ สุภาพร

๕

นางสาวกชพร นิลปั กษ์

๗.

๒.

นายจารึก ไชยรักษ์

๔.

นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ

๓.

๖.

นางสาวช่อฉัตร สุนทรพะลิน
นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิง้

๘.

นายภัทรพงศ์ ไชยโชค

นางสาวเกศริน ยศภัทรไพศาล
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

สำำ�นัักวิิชาการและนวััตกรรม (สวน.)
๑.

นางสาวทิพช
ิ า โปษยานนท์

๖.

นายพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

นางสาวนภินทร ศิรไิ ทย

๘.

นางภัคคนันทน์ ทองเหลืองสุข

๒.

นางจุฑามาศ โมฬี

๔.

นางสาวกนกวรรณ รับพรดี
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง

๓.
๕.

๗.
๙.

นางสาวชลาลัย จันทวดี

นางสาวศรัญญา เรืองขจร

สำำ�นัักสนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์สัังคมเข้้มแข็็ง (สยส.)
๑.

๒.

๓.

นางนาตยา พรหมทอง

นายทรงพล ตุละทา

นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล

๔.
๕.

นางสาวสุวิชา ทวีสุข

นางสาวชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ

รายงานประจำำ�ปีี

สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

กลุ่่�มงานสื่่�อสารสัังคม (กส.)
๑.

๒.

๓.
๔.

นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

๕.

นางสาวนันญณัฏฐ ถุงปั ญญา
นายสุรชัย กลั่นวารี

๗.

นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล

๖.

นายวิสิฐ อัศวขจรสกุล
นายพรมประสิทธิ์ ธรรมกรณ์
นางสาวธนวรรณ กรินทร์

กลุ่่�มงานความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ (กป.)
๑.

๒.

๓.

นางสาวณนุต มธุรพจน์
นางสาวขนิษฐา แซ่เอี้ยว
นางสาวอรนิต อรไชย
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

กลุ่่�มงานทรััพยากรบุุคคล (กบ.)
๑. นายสัณหกิจ รัตนกุล

๒. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย
๓. นางสาวรัตติกาล มหาชล

ศููนย์์สารสนเทศและข้้อมููลข่่าวสาร (ศสข.)
๑.

๒.

๓.

นางนิรชา อัศวธีรากุล

นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
นางสาวชนัญชิดา จันทร์หมื่น  

กลุ่่�มงานตรวจสอบภายใน
๑.

๒.

นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด

นางณภัทร  คูหาพัฒนกุล
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

สำำ�นัักขัับเคลื่่�อนนโยบายระดัับพื้้� นที่่� (สนพ.)
๑. นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร

๑๘. นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม

๓. นางสาวศิรธ
ิ ร อรไชย
๔. นายบัณฑิต มั่นคง

๒๐. นางสาวฐปพร เกษกำ�จร

๒. นางสาวสิรก
ิ ร เค้าภูไทย

๕. นางสาวชญาดา เธียรวิบูล
๖. นายกรฤทธิ ชุมนุรก
ั ษ์

๗. นายเตชิต ชาวบางพรหม
๘. นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม
๙. นายจักรรินทร์ สีมา

๑๐. นางสาวปรานอม โอสาร

๑๑. นางสาวรัมภาพรรษ์ จังจริง

๑๒. นางสาวพฤกษา สินลือนาม
๑๓. นางสาวฐิติมา สุวัตถิ

๑๔. นางสาวสุนันทา ปิ นะทาโน
๑๕. นางนันทิยา ลิ่วลักษณ์

๑๖. นางสาวบุณยวรีย์ หงษ์ทอง

๑๗. นางสาวสุภาภรณ์ ดำ�รงพันธ์

๑๙. นางสาวสายใจ  ปั สตัน

๒๑. นางสาวจินต์จุฑา พุม
่ พวง

๒๒. นางสาวกาญจนา บุญมาก

๒๓. นางสาวจิราภรณ์ กองอรรถ
๒๔. นางสาววัลภา แย้มวรรณ์
๒๕. นางณัฐสิณี ออมสิริ

๒๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ มังคละแสน
๒๗. นางสาวณัฎฐาภรณ์ สีทองอ่อน
๒๘. นางสาววาสนา นามไพร
๒๙. นายวินัย วงศ์อาสา

๓๐. นางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ
๓๑. นางสางปิ ยาภรณ์  ใจแก้ว

๓๒. นางสาวกัญนภัส  จันทร์ทอง

๓๓. นางสาวณัชฎาภรณ์  สุรย
ิ ะพรหม
๓๔. นางสาวอภิลภัสร์  เดชกมล
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

สำำ�นัักอำำ�นวยการ (สอ.)
๑. นายอนิรุทธิ์ เตชะอุบล

๑๔. นางสาวพัฒน์จิศว
ุ า จงธนสุขศรี

๓. นายชัชวาลย์ สำ�เภาเจริญ

๑๖. นางสาวจุฑาทิพ เดชผดุง

๒. นางสาวชลิดา มีสมวัฒน์

๔. นางสาวอัญชลี  เกตุกราย

๕. นายเรวัตร การธนะศาษฐ์
๖. นางสาวผุสดี อำ�นวยชัย

๗. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๘. นางสาวเพ็ญทิพย์ ธนวิจิตร์
๙. นางสาวสนทยา ทิมเรือง
๑๐. นางสาวกรรณิกา ดีใจ
๑๑. นางสุกัลยา พุม
่ ระย้า

๑๒. นางสาวภาวิณี คำ�เมืองลือ
๑๓. นางสาวภาณุจรัส  ชื่นจิตต์

๑๕. นางสาวปุณณภา กองวิสัยสุข
๑๗. นายนพพร แย้มพร้อม

๑๘. นางสาววันวิสา มะลิเงิน

๑๙. นางสาวเนตรวิลัย  สัมฤทธิ์ล้วน
๒๐. นางสาวนิสา เนียมสำ�ราญ
๒๑. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๒๒. นางวันเพ็ญ  ทินนา

๒๓. นางสาวกรกนก  ตันตระกูล

๒๔. นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์
๒๕. นางสาววราภรณ์ วงศ์สวัสดิ์กุล  
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายนามบุุคลากร

สำำ�นัักงานโครงการจิิตอาสาประชารััฐเพื่่� อสัังคมสุุขภาวะ (สอปร.)
๑. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์

๒. นางสาวนนทพร เล็กทรงเจริญ
๓. นางสาวปาริชาติ มากแก้ว

๔. นางสาวมณฑลกาญจน์ คำ�ผิว

๕. นางสาวปั ญญา พวงประเสริฐกุล
๖. นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์

๗. นางสาวเบญจพร ขันธวิชัย

๘. นางสาวปาริชาติ พิมพ์สุภาพร
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สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการสุุขภาพแห่่งชาติิ

ภาคผนวก

รายการสื่่�อที่่�ผลิิต
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ภาคผนวก

รายการสื่่�อที่่�ผลิิต
หนัังสืือ

• เจริญวัย แข็งแรง
• หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
• คู่มือสำ�หรับประชาชน “การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง” (Palliative Care) (ฉบับปรับปรุง)
• บทเรียนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
• เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

• ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

• สูจิบัตรการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ธรรมนูญคนศรีสะเกษ ๖ ตำ�บล

• สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา: ๙ ปี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๙)
• แผนที่ชุมชน เส้นทางขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (แบบมีส่วนร่วม) ระดับพื้นที่
• สตาร์ทอัพ ตั้งหลักก่อนเริ่มต้น

• หนังสือหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารประเมินผลกระทบ ฉบับที่ ๒ (ภาษาอังกฤษ)
• สานใจ สานพลัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

• สานใจ สานพลัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ชุมชนเข้มแข็งกับการรองรับสังคมสูงวัย
• สานใจ สานพลัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้มแข็ง
• สานใจ สานพลัง ครั้งที่ ๔ การจัดการขยะโดยชุมชน
• ธรรมนูญสุขภาพ “ฝายมีชีวิตห้วยน้ำ�คลุ้ง”
• ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับภาษาอังกฤษ
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หนัังสืือ

• สรุปการสัมมนาวิชาการ “ไม่ใส่เครื่องถอด เครื่องช่วยหายใจ ทำ�ได้เพียงระยะท้ายของขีวิต”
• มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

• ก้าวกระโดดของภาคประชาสังคมในกระแสยุทธศาสตร์ชาติ
• รายงานสุขภาพคนไทย ปี ๒๕๖๒
• ธรรมนูญสุขภาพ “หนองพวงอุดมสุข” อ.จักราช จ.นครราชสีมา
• รายงานการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” ปี ที่ 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
• รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๑

• เรียนรู้จากญี่ปุ่น ระบบดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
• ธรรมนูญผีมอญ พุทธศักราช ๒๕๖๑
• ความเหลื่อมล้�ำด้านสาธารณสุข

• มติสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
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สื่่�อสิ่่�งพิิ มพ์์

• สานพลัง ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

• Factsheet ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
• Factsheet การพัฒนาระบบคุ้มรองผู้บริโภคทางทันตกรรม
• สานพลัง ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
• สานพลัง ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
• สานพลัง ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๒
• สานพลัง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 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
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ข่่าวสารเผยแพร่่

• กรณีแอบถ่ายและเผยแพร่รูปคุณครูสุเทพ วงศ์กำ�แหง ในโรงพยาบาล, มกราคม ๒๕๖๒
• เปิ ดแนวทางแก้วิกฤตฝุ่ น PM ๒.๕ สช. เล็งจัดเวทีพลิกวิกฤตเป็ นโอกาส สร้าง กทม. โฉมใหม่, มกราคม ๒๕๖๒
• “ลูกฉี่รดที่นอน” สัญญาณเตือนที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

• สช. Kick off ขับเคลื่อน “ธรรมนูญสุชน” แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
• เห็นชอบ “แผน ๑๐ ปีพฒ
ั นาก�ำลังคนสุขภาพ” ปฏิรูปทั้งระบบ ผลิต กระจาย จัดการ มุง่ ลดเหลื่อมล้�ำ,
กุุมภาพัันธ์์ ๒๕๖๒

• สช.-สวรส.-สรพ. รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
• สั่งห้ามขึ้นทะเบียนสารเคมี ๓ ชนิด, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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

• คมส. เตรียมเชื่อมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ-พชอ. ยกระดับ-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกอำ�เภอ
ทั่วประเทศ, มีนาคม ๒๕๖๒
• คอลัมน์ พินิจการเมือง : ภาคีการพัฒนา จ.จันทบุรี, มีนาคม ๒๕๖๒
• แนะปรับพฤติกรรมเสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”, เมษายน ๒๕๖๒

• ถอดบทเรียน รพ.สต.นาดอกไม้ หนุน อสม. ส่งข้อมูลเฝ้ าระวังโรคผ่านออนไลน์ได้ ๑๐๐%, เมษายน ๒๕๖๒
• เปิ ดตัวรายการ “รอลูกเลิกเรียน” พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ส่ อสารกั
ื
บลูกหลานวัยทีน, เมษายน ๒๕๖๒
• คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ : ตรวจตาสกัด “ต้อหิน”, พฤษภาคม ๒๕๖๒
• แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี ๖๔ “แค่ สธ. เสนอแผนระยะแรก” หมอมงคลยันต้องบรรจุอีก ๑๐ ปี
จึงสมดุล, พฤษภาคม ๒๕๖๒

• กรมควบคุมโรคแนะวิธจ
ี ัดการภาวะเมื่อยล้าหมดไฟ หลัง WHO ระบุเป็ นภาวะที่ต้องได้รับรักษา, มิถุนายน
๒๕๖๒

• วิกฤตความหมายในความตาย เร่งสร้างความรู้-การสื่อสารเรื่อง “ความตาย” ในสังคม, มิถุนายน ๒๕๖๒
• รายงานสุขภาพคนไทย ปี ๖๒ ชี้ สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ดีข้ึน แต่ติดปั ญหาถูกเลือกปฏิบัติสูงลิ่ว,
กรกฎาคม ๒๕๖๒

• สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ชื่นชม “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ขับเคลื่อนด้วยดี ช่วย “บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข”
ทั้งต่อพระและ ชาวบ้านในพื้นที่, สิงหาคม ๒๕๖๒

• รองนายกรัฐมนตรี อนุทิน ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการฯ เห็นชอบแต่งตั้งหมอประทีป
นั่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายขยายธรรมนูญสุขภาพดูแลพระสงฆ์,
สิงหาคม ๒๕๖๒

• สถานการณ์วัณโรคของไทยยังรุนแรง พบผู้ป่วยรายใหม่-กลับเป็นซ้�ำปีละกว่า ๗ หมื่นราย, กันยายน ๒๕๖๒
• เตือนเที่ยวทะเล อันตรายใกล้ตัว แมงกะพรุนพิษฤทธิรุ์ นแรงถึงตาย, กันยายน ๒๕๖๒
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อิินโฟกราฟิิก (Infographic)
• พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำ�นวน ๓๖ ชิ้น

• งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ จำ�นวน ๑๙ ชิ้น
• สุขภาพทางปั ญญา จำ�นวน ๓ ชิ้น

• มอร์ฟีนกับการดูแลแบบประคับประคอง

• สารจากผู้บริหาร เรื่องการขับเคลื่อนพลังพลเมืองแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
• ๙ รู้สู่เข้าใจ ร่วมแก้ไขปั ญหาฝุ่ น PM ๒.๕

• ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่คลองเปรมประชากร
• ๔ มิติทางออก รับมือสังคมสูงวัย
• นับถอยหลัง ๗ ปี ๗ ชนิด ยกเลิกใช้พลาสติก

• ๔ ขั้นตอน ๙ กระบวนการจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

วีีดิิทััศน์์
• คลิปพิธป
ี ิ ดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ จำ�นวน ๑ ชิ้น

• ไวรัลคลิปงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ จำ�นวน ๖ ชิ้น
• คลิป พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำ�นวน ๑๔ ชิ้น
• วีดิทัศน์ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์”
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• บันทึกภาพ เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ว่าด้วย
“เกษตรอินทรีย์ สู่ชุมชนเข้มแข็ง”, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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

• การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
• บันทึกภาพเสวนา เรื่อง สุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต, ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

• บันทึกภาพงานวิชาการรำ�ลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ ๒๔ สิทธิปฏิเสธการรักษา
ในระยะท้ายของชีวิตกับปั ญหาในทางปฏิบัติ, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

• ถ่ายทอดสด เวที สช. เจาะประเด็น “เร่งตาย VS เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกำ�หนด”,
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  

• บันทึกภาพ เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนการปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ว่าด้วยเรื่อง “ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง”
• การจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒,
๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

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

• การประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ๑๓ เขตพื้นที่, ๑ สิงหาคม, ภาคีร่วมจัด กระทรวงสาธารณสุข,
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด

• สื่อมวลชนสัญจรจังหวัดกระบี่, ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม, ภาคีร่วมจัด อบต.อ่าวนาง
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รายการสื่่�อที่่�ผลิิต
รายการโทรทััศน์์

• รายการโทรทัศน์ เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำ�นวน ๔ ชิ้น
• สารคดีโทรทัศน์ “ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส ๒

รายการวิิทยุุ
• รายการวิทยุ เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำ�นวน ๒๐ ชิ้น
• สปอตวิทยุ เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จำ�นวน ๑ ชิ้น

• เหยื่อเมาแล้วขับ หนุน สธ. ตรวจเลือดวัดแอลกอฮอล์ในอุบต
ั ิเหตุทก
ุ ราย โดย นายวิชต
ิ ชนม์ ทองชน  
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๒.๙ การแก้ไขปั ญหาอุบต
ั เิ หตุทางถนน, ๑ มกราคม ๒๕๖

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

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

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

• เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงดูแลตนเองช่วงมีฝนขนาดเล็
ุ่
กโดย นางจารุณี กฐินหอม สอดคล้องกับ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๕.๔ การจัดการปั ญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และ
มติ ๙.๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

• พิธป
ี ระกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนบ้านปางหมูอยู่ดี มีสุข โดย นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๑.๑ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ,
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

• อบรมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดย น.ส.สุนี บุญอนันต์ สอดคล้องกับ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๕.๓ การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับ
ความจำ�เป็ นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย, ๙ เมษายน ๒๕๖๒
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• สานพลังเปลี่ยนเมืองป่ วย ปั จจัยสำ�คัญยกระดับคุณภาพเมือง โดย นายชัยวุฒิ เกิดชื่น สอดคล้องกับ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๑๑.๒ การร่วมสร้างสรรค์พ้ นที
ื ่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable

Development), ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

• พัฒนาศักยภาพนักสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการในชุมชน โดย นายวิสท
ุ ธิ์ เหล็กสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
มติมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๒.๑๐ การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน
และครอบครัว, ๔ เมษายน ๒๕๖๒

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

• ๒๒ ปี แห่งการรอคอย…กฎหมายการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค โดย น.ส.สุนี บุญอนันต์
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๗.๑ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการ
กลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวจากปั จจัยเสี่ยง, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

• เตือน ๖ กลุ่มเสี่ยง โรคที่เกิดจากคลื่นความร้อน โดย นายวิชิตชนม์ ทองชน สอดคล้องกับมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๑๑.๓ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไม่ติดต่อ,
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

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

• การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดเชียงราย น.ส.สุนี บุญอนันต์ สอดคล้องกับ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๒.๒ แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ 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 นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำ�เป็ นและเหมาะสมสำ�หรับประชาชน,
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

