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บทสรุปสำ�หรับ
ผู้บริหาร
รายงานสาธารณะ เรื่อง “เจริญวัย แข็งแรง : ผลงาน พัฒนาการ และสถานภาพ สช.”
ฉบับนี้ เป็นบันทึกรายงานส่วนตัวของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์พลเดช
ปิน่ ประทีป) ทีน่ �ำ เสนอต่อสาธารณะ เมือ่ ครบปีท่ี 2 ของการรับหน้าทีบ่ ริหารสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช. )
สาระสำ�คัญของรายงาน ได้นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานของ สช. ในภาพรวมว่า เป็นความ
ต่อเนื่องมาจากการบริหารงานในปีแรก โดยมีความก้าวหน้าไปจากเดิมมาก ภารกิจหลักของ สช.
ได้รบั การดำ�เนินการจนบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ และองค์กรได้ฝา่ ข้ามภาวะคุกคามและบททดสอบ
มาในหลายด่าน
ขณะเดียวกัน ในรอบปีที่ผ่านมา ในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองยุครัฐบาล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช. ) การแสดงบทบาทขององค์กรภายใต้การนำ�พาของเลขาธิการ
มีสว่ นช่วยทำ�ให้สงั คมภายนอกได้รจู้ กั สช. กันในวงทีก่ ว้างมากขึน้ ทัง้ ยังช่วยทำ�ให้มหี น่วยงานภาคี
พันธมิตรแสดงท่าทีสนใจเข้าร่วมงานกับ สช. เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
นอกจากนั้น สช. ยังได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐบาล และการร้องขอจากหน่วยงานอื่น
ให้ชว่ ยดำ�เนินโครงการบุกเบิกใหม่ ๆ รวมทัง้ ภารกิจเฉพาะที่ สช. มีสมรรถนะบางอย่างทีห่ น่วยงาน
เหล่านั้นต้องการ อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
สำ�นักงานกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(พศ.) เป็นต้น
ในด้านผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชน
(กพม.) ในรายงานฉบับนีร้ ะบุวา่ สช. สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณอย่างครบถ้วนโดยพืน้ ฐาน
ทัง้ ในด้านผลงานตามภารกิจหลักขององค์กร ผลงานด้านการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาล ผลงานด้านการสร้างความเข้มแข็งเชิงพืน้ ที่ ผลงานในเชิงการแสดงศักยภาพพิเศษของ
องค์กร ผลงานด้านการสร้างนวัตกรรม และผลงานในเชิงการนำ�พาการเปลี่ยนแปลง
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ส่วนผลงานในเชิงคุณภาพ สช. มีผลงานรูปธรรมตามภารกิจหลักขององค์กร (Function)
ที่นับว่าเป็นงานเด่นอยู่หลายประการ ซึ่งในรายงานฉบับนี้ได้นำ�เสนอไว้ 10 เรื่อง ได้แก่ 1) งาน
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แบบครบวงจร 2) งานสร้างสรรค์รูปแบบธรรมนูญชุมชน
ท้องถิ่นและกลุ่มเฉพาะ 3) งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ สู่เวทีระดับโลกและภูมิภาค 4) งานจัดตั้ง
ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน 5) งานขับเคลื่อนการสื่อสารสังคมเชิงรุก
6) งานหนุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด ขับเคลื่อนสังคมภูมิภาค 7) งานขยายเครือข่าย HIA เชิง
สร้างสรรค์ 8) งานตอบสนองรัฐบาล บูรณาการภาคีเครือข่าย 9) งานพัฒนาผูน้ �ำ เสริมพลังพลเมือง
อาสา 10) งานสมัชชาสุขภาพไทย องค์การอนามัยโลกขยายบทเรียน
นอกจากนัน้ รายงานฯ ยังระบุวา่ สช. มีผลงานเด่นทีเ่ กิดขึน้ ตามเข็มมุง่ ปี 2561 ขององค์กร
(Flagship) อีก 10 เรือ่ ง คือ 1) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 2) ธรรมนูญผีมอญ 3) การจัดการ
อาหารในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ 4) แนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ 5) เว็บไซต์
รองรับอุปกรณ์พกพา 6) นโยบายอาหารปลอดภัย-มั่นคง แห่งภาคอีสาน 7) ภาวะตายดีและการ
ดูแลแบบประคับประคอง 8) ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง 9) GNHiAP-เครือข่าย
นโยบายสุขภาพระดับโลก 10) คุณภาพชีวิตในวิถีมุสลิมภาคใต้
ในด้านผลงานที่สะท้อนสมรรถนะหลักขององค์กร สช. (Core Competency) มีอีก 10
เรื่อง ได้แก่ 1) นำ�ทีมวิจัยรางวัลระดับโลก เข้าพบนายกรัฐมนตรี 2) หนุนพลเมืองอาสา ผนึกกำ�ลัง
พันธมิตร 3) รวมพลังแสงเลเซอร์ สร้างตำ�บลเข้มแข็งทั่วประเทศ 4) ความร่วมมือ สมัชชาสุขภาพ
ไทย-อิหร่าน 5) ฟังความเห็นแผนปฏิรูปสาธารณสุข 6) ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปภาค
ประชาชน 7) ยกหมอภูมิปัญญา เป็นผู้มีผลงานเด่นด้านวัฒนธรรม 8) ขับเคลื่อน Blueprint for
change 9) บุกเบิกงานมหกรรม สานพลังสร้างสุขภาวะ 10) เสริมพลังกองทุนหมูบ่ า้ น สร้างชุมชน
เข้มแข็ง-อำ�เภอบูรณาการ
สช. ยังมีผลงานในเชิงนำ�พาการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) ที่เป็นรูปธรรม
อีก 10 เรื่อง ได้แก่ 1) สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 2) สร้างต้นแบบธรรมาภิบาล 3) เปลี่ยนผ่านสู่
สำ�นักงานยุคดิจิทัล 4) รังสรรค์สมัชชาทางอากาศ 5) บูรณาการ 4PW - ศปจ. - กขป. 6) กระชับ
ทีม 4ส. 1ก. สร้างเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7) เพิ่มบทบาท อบจ. ใน NHA 8) ขยายพันธมิตร
ยุทธศาสตร์ 9) บุกเบิกเครือข่ายสถาบันวิชาการ 10) ตั้ง สยส. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ภาคประชาชน
สำ�หรับในด้านการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินการและสถานการณ์แนวโน้มทีเ่ กีย่ วข้องในรอบปี
รายงานฯ ฉบับนี้ได้เสนอมุมมอง ทั้งด้านปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน โดยเฉพาะประเด็นสำ�คัญ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านผลงานขององค์กร อันประกอบด้วยงานตามภารกิจขององค์กร
งานสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล งานสร้างภาคีเครือข่าย งานเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กร และการรักษาตัวตนและตำ�แหน่งแห่งที่ขององค์กร
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

6

ส่วนสถานการณ์ด้านภาพลักษณ์ สช. ที่มีต่อสังคมภายนอก รายงานฯ ได้ชี้ให้เห็นว่า
ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สช. มีการทบทวนและปรับปรุงภาพลักษณ์ หรือ Rebranding อย่างน้อย
ใน 10 ประการ ซึ่งผลจากความพยายามดังกล่าว ทำ�ให้ สช. สามารถเสริมสร้างตัวตนขององค์กร
ให้มอี ตั ลักษณ์ทแี่ ตกต่างและเป็นทีจ่ ดจำ�ของสังคม (Identity) ได้มากขึน้ รวมทัง้ ยังได้วางตำ�แหน่ง
แห่งทีข่ ององค์กรท่ามกลางความหลากหลายภายในขบวนขับเคลือ่ นใหญ่ของประเทศ (positioning)
ทั้งนี้เป็นไปเพื่อให้องค์กรสามารถแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะที่มีอยู่
สำ�หรับสถานการณ์ด้านปัจจัยภายในองค์กร รายงานฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวกับ
งบประมาณประจำ�ปีที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนวิกฤติ และปัญหาโครงสร้างอัตรากำ�ลัง
ที่มีอยู่อย่างจำ�กัด ในขณะที่วัฒนธรรมองค์กรก็กำ�ลังตกผลึกและเข้าที่เข้าทาง
ท้ายที่สุด รายงานฯ ได้นำ�เสนอแนวคิดและแนวทางที่เป็นจังหวะก้าวของ สช. สำ�หรับ
ปีต่อไป โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่
1. ประสิทธิภาพสูง ธรรมาภิบาลสูง
2. เครือข่ายเข้มแข็ง องค์กรมั่นคง
3. งานได้ผล คนเป็นสุข
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คำ�นำ�
“เจริญวัย แข็งแรง”
เมื่อเข้ามารับตำ�แหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในเงื่อนระยะเวลาทำ�งาน
4 ปี ข้าพเจ้ามีความตัง้ ใจทีจ่ ะจัดทำ�รายงานส่วนตัวเสนอต่อสาธารณะ ปีละครัง้ เพือ่ สือ่ สารให้สงั คม
รับรู้รับทราบสถานการณ์ขององค์กรและผลงานการปฏิบัติภารกิจในแต่ละปี
ด้านหนึ่ง รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของการบันทึกเหตุการณ์ขององค์กร อีกด้านหนึ่ง
ถือเป็นการสรุปบทเรียนรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริหาร อันน่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นคว้าอ้างอิงและใช้ในการตรวจสอบหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสิ้นปีที่ 2 สถานการณ์โดยทั่วไปของ สช. และสภาวะแวดล้อมในการทำ�งานในองค์กร
เปลี่ยนไปในทางบวก บทบาทของ สช. ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ดา้ นกระบวนการมีสว่ นร่วม อีกทัง้ สช. ยังมีเครือ่ งมือ เทคนิคและเครือข่ายทางสังคม
ที่กว้างขวาง พร้อมที่จะร่วมทำ�งานกับภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ในขณะเดียวกัน จากการประเมินดัชนีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานรัฐ
ในรอบปี ทีด่ �ำ เนินการโดย ป.ป.ช. พบว่า สช. มีผลการประเมินทีป่ รับตัวขึน้ มาอยูใ่ นระดับคุณภาพ
“สูงมาก” โดยมีคะแนนและการจัดลำ�ดับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคที่เคยมี
และภาระทีต่ อ้ งจัดการตามทีห่ น่วยตรวจสอบตัง้ ข้อสังเกต ก็ได้รบั การคลีค่ ลายไปด้วยความเรียบร้อย
โดยพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม ผลการดำ�เนินงานที่ปรากฏอยู่ในรายงานสาธารณะปีท่ี 2 ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่
สืบต่อมาจากการปฏิรูปวิธีคิดวิธีทำ�งานและการปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบใหม่ ซึ่งได้
ริเริ่มมาตั้งแต่ช่วง 100 วันแรกของการทำ�หน้าที่ของเลขาธิการ ปัจจุบันการปรับตัวของเจ้าหน้าที่
สช. เพื่อเข้ากับระบบและโครงสร้างการทำ�งานแบบใหม่ มีแนวโน้มลงตัวมากขึ้น
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ส่วนผลงานรูปธรรมที่ผุดขึ้นมาจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานในภาคสนาม ทั้งแนวหน้า-แนวหลัง ทั้งในระดับ
พื้นที่และส่วนกลาง ต่างได้รบั การเก็บเกีย่ วอย่างเป็นระบบ
โดยสำ�นักนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) และ
ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.) จึงช่วยให้การ
จัดทำ�รายงานปีนี้ง่ายขึ้นมาก
ในสภาพของระบบงานภายใน สช. ที่มีความพร้อม
มากขึ้น ภาคีเครือข่ายมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา และ
ผลงานเริ่ ม เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สาธารณชนในวงกว้ า ง
เมื่อประกอบด้วยอายุขององค์กรที่ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 11 จึง
กลายเป็นทีม่ าของคำ�ว่า “เจริญวัย แข็งแรง” อันเป็นชือ่ ของ
หนังสือรายงานฉบับนี้
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า รายงานสาธารณะปีท่ี 2
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ท่านทีส่ นใจบ้างตามควรแก่กรณี
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สช. และภาคีเครือข่ายทุกท่าน
ทีม่ สี ว่ นร่วมปฏิรปู องค์กรและสร้างสรรค์ผลงานทีท่ รงคุณค่า
ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา และหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะมี โ อกาส
ได้ร่วมเดินทางไกลไปในเส้นทางการปฏิรปู ประเทศ ปฏิรปู
สังคมไทยด้วยกันต่อไป
พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
28 กรกฎาคม 2561
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1

เกริ่นนำ�

อาจกล่าวได้ว่า สช. ในวันนี้ สามารถบรรลุเป้าหมายของเลขาธิการ
ที่ว่าด้วย “การอยู่รอด ปลอดภัย” ได้บางระดับแล้ว และกำ�ลังมุ่งหน้า
เข้าสู่ปริมณฑลของการเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งมั่นคง อย่างที่
เรียกว่า “เจริญวัย แข็งแรง” ต่อไป
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ปีพุทธศักราช 2561 นับเป็นปีแรกที่ สช. ได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สอง ซึ่งหมายความว่า
เมื่อนับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ในปีนี้ สช. มีอายุย่างเข้าสู่วัย
11 ขวบแล้ว
เมื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการตามช่วงวัยของมนุษย์ เด็กที่มีอายุ 11 ขวบ เป็นช่วงวัยได้
ผ่านพ้นจากวัยเตาะแตะ (Toddlerhood) และวัยอนุบาล (Preschool age) โดยเข้ามาอยู่ในช่วง
ของวัยเรียน (School age) และเป็นวัยในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (10-12 ปี)
ในวัยประถมศึกษาตอนปลายเช่นนี้ เด็กกำ�ลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในทุกด้าน
ทางด้านร่างกายซึง่ จะเปลีย่ นแปลงรวดเร็วมาก โดยเฉพาะผูห้ ญิงเร็วกว่าผูช้ าย เป็นช่วงเตรียมเข้าสู่
วัยรุน่ ทางด้านอารมณ์ เด็กจะมีความวิตกกังวลจากการต้องเรียนรู้ ปรับตัวและควบคุมอารมณ์ให้
สามารถอยู่ร่วมกับสังคม เริ่มแบ่งกลุ่มระหว่างเพศหญิงเพศชาย เพื่อนจะมีอิทธิพลมาก ส่วนด้าน
สติปัญญา ก็กำ�ลังเป็นวัยที่มีจินตนาการกว้างไกล

เปรียบเทียบกับการก่อเกิดองค์การมหาชน แบบ สช. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐแบบใหม่ที่จัดตั้ง
ขึ้นโดย พ.ร.บ.เฉพาะ อันเป็นผลิตผลเชิงนโยบายชิ้นหนึ่งของสังคมและประเทศชาติ เกิดจาก
สถานการณ์ด้านรัฐที่กำ�ลังเผชิญกับปัญหาอุปสรรคและประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนและ
จัดการปัญหาสาธารณะ โดยสรุป ณ เวลานั้นว่า หน่วยงานในระบบราชการมีข้อจำ�กัดมากจน
ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ตามลำ�พังแบบเดิม จึงมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ ให้มีการจัดตั้ง
องค์กรรัฐแบบใหม่ขึ้นมาเสริม ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมเชิงการบริหารจัดการที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของ
ประเทศ
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อย่างไรก็ตาม องค์กรมหาชนแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงมากจาก
องค์อ�ำนาจรัฐ จากสังคมผู้เสียภาษีทั่วไปและจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จนไม่อาจรอคอยให้องค์กร
ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาการไปช้า ๆ แบบเด็กเล็กได้ หมายความว่า ในสถานการณ์จริงนั้น ผู้คน
ในสังคมต่างต้องการเห็นผลงานขององค์กรรัฐแบบใหม่นี้โดยทันที นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเสียด้วยซ�้ำ
ในแง่มมุ นี้ จึงควรทีอ่ งค์กรสาธารณะและองค์การมหาชนแบบ สช. ทุกองค์กร ต้องตระหนัก
ถึงประวัติศาสตร์ ที่มา และความคาดหวังเหล่านี้ และต้องจัดสมดุลให้ดี ระหว่างการก่อร่างสร้าง
องค์กร การเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลิกภาพขององค์กร กับ การเร่งผลิตผลงานให้สังคมได้สัมผัส
ถึงคุณค่าการมีอยู่ขององค์กร เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนชี้ขาดต่อสภาวะ “การอยู่รอด ปลอดภัย”
และ “การเจริญวัย แข็งแรง” ของหน่วยงานด้วย

สถานการณ์ในภาวะกดดัน
ในช่วง 4 ปี คือ นับตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ประเทศอยู่ในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านทางการเมือง ภายใต้อำ�นาจการบริหารจัดการบ้านเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช. ) อาจกล่าวได้วา่ เป็นช่วงทีอ่ งค์การมหาชนและหน่วยงานรัฐแบบใหม่เกือบทัง้ หมด ถูกกระแส
โต้กลับอย่างหนักหน่วงจากระบบราชการและกลุม่ แนวคิดอนุรกั ษ์นยิ ม ซึง่ มักถูกมองแต่ในทางลบ
ว่า องค์กรมหาชนที่เกิดใหม่ในยุคปฏิรูประบบราชการ ล้วนเป็นองค์กรคู่แข่งที่เข้ามาคุกคามต่อ
ระบบราชการแบบเก่า
ได้มีการใส่ความ กล่าวหาและใช้ข้อมูลเท็จ หรือให้ข้อมูลด้านเดียวต่อ คสช. อย่างกระหน�่ำ
จนน�ำมาซึ่งกระบวนการตรวจสอบ-ตรวจตราอย่างเข้มข้น จากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) และกลไกเฉพาะกิจ แบบคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่ คสช. ในฐานะรัฏฐาธิปัตย์แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อท�ำงานตรวจสอบเป็น
กรณีพิเศษ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างมากมาย ท�ำให้หลายองค์กรถูกยุบไป และ
บางองค์กรก็รอดพ้นมาได้แบบหวุดหวิดและสาหัสสากรรจ์
องค์กร “ตระกูล ส.” เป็นกลุ่มองค์การมหาชนที่มี พ.ร.บ.เฉพาะในการจัดตั้งเป็นส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน (สพฉ.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
ดูเหมือนว่า กลุม่ นีจ้ ะเป็นองค์กรทีต่ กเป็นเป้าหมายในการโจมตีทหี่ นักหน่วงทีส่ ดุ ด้านหนึง่
อาจเป็นเพราะองค์กรเหล่านีเ้ กิดขึน้ จากแนวคิดการปฏิรปู เปลีย่ นแปลง จึงมีแรง “ต้านการปฏิรปู ”
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ที่สะสมตัวอยู่และคอยหาจังหวะโต้ตอบ อีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นเพราะองค์กรเหล่านี้ สามารถสร้าง
ผลงานที่โดดเด่นมาก จนเป็นที่เขม่น

ผ่านบททดสอบที่ท้าทาย
สช. เป็นองค์กรหนึ่งที่ถูกสังคมจัดไว้ในกลุ่มนี้ด้วย จึงพลอยโดนกระแสการตรวจสอบเข้ม
“ตระกูล ส.” ซัดกระหน�่ำเข้าเต็ม ๆ แต่เป็นที่น่าดีใจที่องค์กรทั้ง 6 สามารถผ่านการทดสอบครั้งนี้
มาได้ด้วยความเรียบร้อยและสง่างามตามสมควร แม้บางองค์กรจะมีผลกระทบต่อเนื่องอยู่บ้าง
ก็ไม่เหลือวิสัยในการฟื้นตัวและแก้ไขปรับปรุง
ในขณะเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่า ผลการประเมินและจัดอันดับคะแนนความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลในแต่ละปี ของ ป.ป.ช. กลับปรากฏว่า องค์กรตระกูล ส. ทั้ง 6 องค์กร ต่างได้รับการ
ประเมินความโปร่งใสและธรรมาภิบาล (ITA) จาก ป.ป.ช. ว่าเป็นองค์กรที่มีคะแนนความโปร่งใส
และธรรมาภิบาลอยู่ในระดับคุณภาพที่ “สูงมาก” ติดต่อกันทุกปี
นอกจากนัน้ บางองค์กรยังได้รบั รางวัลจากนายกรัฐมนตรีหลายครัง้ ติดต่อกัน และรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงต่างทราบดีว่า องค์กรตระกูล ส. ทุกองค์กร ล้วนได้รับความชื่นชมยกย่อง
จากองค์การระหว่างประเทศ สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกตลอดมา
ตารางแสดงผล ITA องค์กร ส.
ITA เปรียบเทียบในกลุ่มองค์กรมหาชนข้างเคียง

2558

2560

คะแนนรวม

ลำ�ดับที่

คะแนนรวม

ลำ�ดับที่

79.16

75/112

91.62

12/52

-

-

85.43

28/52

3. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

87.23

18/112

96.12

3/52

4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

87.06

20/112

92.54

9/52

5. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

83.96

34/112

92.77

8/52

6. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)

75.90

93/112

83.93

35/52

7. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

72.41

106/112

81.21

39/52

8. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

82.00

51/112

88.83

28/52

9. สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้าน (สทบ.)

81.88

54/112

75.98

43/52

10. ศูนย์คุณธรรม (ศคธ.)

76.83

87/112

88.35

30/52

1. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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องค์การมหาชนทั้งหลาย ล้วนเป็นองค์กรรัฐแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ซึ่งกฎหมายที่จัดตั้งองค์กรต่างก็มีเจตนารมณ์ให้เป็นหน่วยงานที่มี “ประสิทธิภาพสูงและมี
ธรรมภิบาลสูง” อันแตกต่างจากหน่วยราชการทั่วไป
ในด้านหนึ่งสะท้อนถึงความต้องการของประเทศชาติ ในยุคที่หน่วยราชการไม่สามารถ
ปรับตัวเพื่อสนองตอบปัญหาหลายด้านของสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน จึงต้องการองค์กรแบบใหม่มาช่วยแก้ปัญหาเชิงคุณภาพ อีกด้านหนึ่งของเรื่องเดียวกันนี้
ก็เป็นความคาดหวังหรือข้อเรียกร้องต่อการดำ�รงอยู่ขององค์กรด้วย
กล่าวสำ�หรับ สช. บัดนี้องค์กรได้ผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงและท้าทายพอประมาณ
ซึ่งโชคดีที่สามารถผ่านด่านอุปสรรคมาได้ พร้อมกับการสั่งสมประสบการณ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า สช. ในวันนี้ สามารถบรรลุเป้าหมายของเลขาธิการที่ว่าด้วย “การอยู่รอด
ปลอดภัย” ได้บางระดับแล้ว และกำ�ลังมุ่งหน้าเข้าสูป่ ริมณฑลของการเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
มั่นคง อย่างที่เรียกว่า “เจริญวัย แข็งแรง” ต่อไป
รายงานปีทส่ี องของเลขาธิการ (พลเดช ปิน่ ประทีป) ฉบับนี้ จึงนับเป็นบันทึกรายงานผลงาน
รูปธรรมขององค์กร ที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเคลื่อนตัวของ สช. จากสภาวะแรก
(อยู่รอดปลอดภัย) สู่สภาวะที่สอง (เจริญวัยแข็งแรง)
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2

ภารกิจและเป้าหมาย
ของเลขาธิการ

เราอยากเห็นทุกนโยบายสาธารณะล้วนห่วงใยต่อสุขภาพ
หมายความว่า นโยบายของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ทุกระดับและ
ทุกท้องถิ่น รวมถึงทุกชุมชน เป็นนโยบายส่วนรวมที่ห่วงใยต่อสุขภาพ
และเกิดขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
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เป้าหมายตามแผนงานหลัก 5 ปี
ตามแผนงานหลัก 5 ปี ฉบับที่ 3 ระหว่างปี 2560-2564 สช. ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
“ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”
ในความหมายอย่างแคบ คือ นโยบายของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เกิดจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ส่วนความหมายอย่างกว้าง คือ เราอยากเห็นทุกนโยบายสาธารณะล้วนห่วงใยต่อสุขภาพ
(Health in All Policies-HiAP) หมายความว่า นโยบายของทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
และทุกท้องถิ่น รวมถึงทุกชุมชน เป็นนโยบายส่วนรวมที่ห่วงใยต่อสุขภาพและเกิดขึ้นด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
Healthy Public Policy

••แสดงความห่วงใยอย่างชัดเจนในเรื่องสุขภาพ
••พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพ
ที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายนั้น
••มุ่งสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมทั้งทางสังคมและกายภาพ
ที่เอื้อต่อการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
••มุง
่ ให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถเข้าถึงทางเลือก
ที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีได้

Health in
All Policies

ภารกิจและเป้าหมายของ สช. ในเชิงรูปธรรม คือการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะโดยสังคม (Public policy by social) โดยมีปญ
ั หาและความต้องการของสังคม
เป็นโจทย์ตั้งต้น มีนโยบายรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศ เป็นกรอบ ทิศทาง และ
เครื่องมือ

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
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ภารกิจและเป้าหมายของ สช. = “สร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยสังคม”
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานรัฐ

นโยบายสาธารณะโดยรัฐ(ของรัฐ)
Public Policies by State
(กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/
แผนงาน/โครงการ)

-

-

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 2
Sustainable Development Goals (SDG) 17 เป้าหมาย

กระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทาง
ปัญญา

ปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนจริง
ในระดับพื้นที่/ประเด็น

(ภายใต้เครื่องมือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ)
สมัชชาสุขภาพ (ระดับชาติ/พื้นที่/ประเด็น)
มติสมัชชาสุขภาพ (77 มติ)
ธรรมนูญสุภาพ (ระดับชาติ/พื้นที่/ประเด็น)
ประกาศใช้ธรรมนูญ (607 ฉบับ)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (โครงการ/ประเด็น)
รายงานการประเมินผลกระทบ ฯ
สิทธิด้านสุขภาพ
นโยบายสาธารณะโดยสังคม
Public Policies by Social

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เชิงปริมาณ = จำนวน
- เชิงคุณภาพ = แก้ปัญหาประชาชนได้/เป็นที่พึงพอใจ
ของสังคม

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ข้างต้น สช. มีภารกิจหลักคือการสานพลัง เพื่อสร้างสรรค์
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานทางปัญญา (4PW- Participatory Public
Policy Process based on Wisdom) ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทุกระดับ ทุกวงการ
มีเป้าหมายและตัวชี้วัดรูปธรรมที่กำ�หนดไว้ 5 ประการ ได้แก่
1. จำ�นวนนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการ 4PW และสอดคล้องกับธรรมนูญ
สุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน 500 เรื่อง
2. จำ�นวนนโยบายสาธารณะ ตามข้อ 1. ได้รับการนำ�ไปขับเคลื่อนดำ�เนินการ อย่างน้อย
ร้อยละ 25
3. จำ � นวนนโยบายสาธารณะ ตามข้ อ 1. เป็ น นโยบายที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ว่ า ผ่ า น
กระบวนการ 4PW ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75
4. จำ�นวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการ 4PW กับ สช. ได้รับการประเมินว่า
มีมาตรฐาน 5 คุณลักษณะสำ�คัญ อย่างน้อยร้อยละ 75
5. จำ�นวนองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรม ที่เกิดขึ้น อย่างน้อย 30 เรื่อง
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
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ภาพรวมองค์ประกอบหลักของแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3

Vision
Mission

(ของสำ�นักงาน)

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจาก กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา
วิสัยทัศน์ย่อ “ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการ 4PW”
(Participatory Public Policy Process based on Wisdom)
สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

เป้าประสงค์

1. เกิดนโยบายสุขภาพ
ที่เกิดจาก 4P-W

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จำ�นวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่
สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

จำ�นวนนโยบาย
500 เรื่อง

จำ�นวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่
ถูกนำ�ไปขับเคลื่อน  (1. มีหน่วยงาน/กลไกรับผิดชอบ
นโยบายฯ 2. ได้แผนยุทธศาสตร์/นโยบาย/กฎหมาย
3. นำ�ไปสู่การปฏิบัติ)

ร้อยละ 25 ของนโยบาย
ที่นำ�ไปขับเคลื่อนถูกนำ�
ไปสู่การปฏิบัติ

2. เกิดกระบวนการที่ดี
ที่สนับสนุน 4P-W

จำ�นวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ที่ผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ (1. การมีส่วนร่วม
ร้อยละ 75 ของ
2. การมีข้อมูลที่สมดุลกัน 3. ความเหมาะสมกับเวลา/
นโยบายฯ ที่ถูกประเมิน
ถูกกาลเทศะ 4. การแบ่งปันข้อเท็จจริง 5.การดำ�เนินการ
เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์)

3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนา 4P-W

จำ�นวนภาคีเครือข่ายที่มีคุณลักษณะสำ�คัญในการ
จัดกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม (1. นักประสานงาน 2. นักวิชาการ
3. นักยุทธศาสตร์ 4. นักสื่อสาร 5. นักจัดการ)

ร้อยละ 75 ของภาคี
เครือข่ายที่ได้รับการ
ประเมิน

4. เกิดองค์ความรู้ที่
เพียงพอต่อการ
สนับสนุน 4P-W

มีองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วม

จำ�นวนองค์ความรู้
หรือนวัตกรรม 30 เรื่อง

เป้าหมายตามเข็มมุ่งสำ�หรับปี 2561
นอกจากเป้าหมายตามแผนงานหลักฉบับที่ 3 แล้ว ในแต่ละปี เลขาธิการยังได้กำ�หนด
เข็มมุง่ หรือเป้าหมายการบรรลุความสำ�เร็จในระยะสัน้ บางประการ เพือ่ เป็นส่วนเสริมการดำ�เนินงาน
ตามแผนหลัก 5 ปี และแผนปฏิบัติการตามงบประมาณประจำ�ปี ซึ่งโดยทั่วไปเลขาธิการจะ
ประกาศเป็นนโยบายหรือเข็มมุ่งประจำ�ปีให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ โดยผ่านสาส์นและ
คำ�อวยพรในช่วงขึ้นปีใหม่

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
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เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

19

สำ�หรับปี 2561 เลขาธิการได้สื่อสารไว้อย่างชัดเจนว่า
“เพื่ อ ให้ สช. สามารถดำ � เนิ น งานรั บ ใช้ พี่ น้ อ งภาคี เ ครื อ ข่ า ยได้ อ ย่ า งเป็ น ขบวนและ
ทรงพลานุภาพ สช. ได้กำ�หนดเป้าหมายและเข็มมุ่ง เพื่อส่งสัญญาณให้จังหวะการก้าวเดิน สำ�หรับ
การขับเคลื่อนขบวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม มี 4 ประการ” ดังนี้
1. สช. จักผนึกพลัง “ศปจ. - กขป. - ศูนย์ภาค” และกลไกพันธมิตรในพื้นที่ทุกภาคี
- เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ สร้างผลงานรูปธรรม และพัฒนาพลังอำ�นาจแบบอ่อน
ให้กับภาคพลเมือง
2. สช. จักบูรณาการ “พลัง 4ส. 1ก.”
- เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คสช. และ กขป. เป็นช่องทางและเป็นฐานส่ง
3. สช. จักชูประเด็น “สังคมเข้มแข็ง-ปฏิรูปยั่งยืน”
- เพือ่ เข้าร่วมขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์สงั คมเข้มแข็งและกระบวนการ
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
4. สช. จักนำ�พาองค์กรไปให้ถึงจุดหมาย “สช. อบอุ่น องค์กรทันสมัย”
- เพื่อสร้างเสริมบรรยากาศงานได้ผล-คนเป็นสุข

เป้าหมายตามจังหวะก้าวสำ�คัญในปีที่ 2
ของเลขาธิการ
เมื่อได้วิเคราะห์สถานการณ์และผลการดำ�เนินงานในปีที่ 1 แล้ว เลขาธิการในฐานะ
ผู้นำ�องค์กร ได้ระบุแนวทางและจังหวะก้าวในการทำ�งานปีที่ 2 ไว้ในรายงานสาธารณะประจำ�ปี
เพื่อให้ทีมผู้บริหาร สช. เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายได้รับรู้รับทราบทั่วกัน
สำ�หรับปี 2561 ประกอบด้วยเข็มมุ่งใหญ่ 4 ประการ ดังนี้
1. สร้างผลงานธงแดง
2. แสดงสมรรถนะองค์กร
3. หนุนนำ�ภาคีเครือข่าย
4. ขยายพลังข้อมูลข่าวสาร
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เป้าหมายอื่น ๆ
ด้วยกระบวนการ “นำ�งาน” ของเลขาธิการ และกระบวนการเรียนรู้ ปรับตัวตลอดเวลา
สช. จึงมีเป้าหมายการดำ�เนินงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ
“มุ่งยกระดับสมัชชาสุขภาพให้เป็นเครื่องมือแห่งชาติ”

เรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่พบว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ได้ดำ�เนินงานมาสิบปี เป็นที่รู้จักจาก
สังคมกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ก็จริงอยู่ แต่ในแง่ของการยอมรับ เห็นคุณค่าและนำ�ไปใช้ประโยชน์นั้น
ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่า สมัชชาสุขภาพยังคงเป็นที่นิยมชมชอบใช้กันในหมู่กลุ่มองค์กร
ภาคีและเครือข่ายทางสังคมส่วนหนึ่งที่ใกล้ชิด สช. เท่านั้น
ดังนัน้ เลขาธิการจึงได้ตงั้ เป้าหมายทีม่ งุ่ ยกระดับความรับรูแ้ ละการยอมรับต่อกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากสภาพปัจจุบันที่มีสถานะเป็นเพียงเครื่องมือขององค์กรและภาคี
เครือข่ายของ สช. ให้มีสถานภาพกลายเป็น “เครื่องมือของชาติ” ที่รัฐบาลและหน่วยงานทุก
กระทรวงสามารถเลือกใช้ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ได้อย่างหลากหลาย
“มุ่งปฏิรูประบบสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”

การออกแบบระบบการจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่กำ�หนดวิธีการทำ�งาน กระบวนการและผลลัพธ์ของสมัชชาสุขภาพ
รูปแบบของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย เป็นรูปแบบเฉพาะของเราเอง ที่เกิด
จากการปรับประยุกต์องค์ความรู้และประสบการณ์ของสมัชชาองค์การอนามัยโลก (WHA) ซึ่ง
สามารถกล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำ�หรับยุค
เริ่มต้น
แต่เมื่อระยะเวลาได้ผ่านมาแล้ว 1 ทศวรรษ สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนไปมาก เลขาธิการ
จึงเล็งเห็นว่าถึงเวลาต้องทบทวนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยบางส่วนอาจต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยน
เพื่อการก้าวกระโดดใหญ่
เรื่องนี้ เลขาธิการมีจุดมุ่งหมายสร้างสำ�นึกความเป็นเจ้าของและเจ้าภาพร่วมกันในเวที
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของบรรดาภาคีเครือข่าย โดยจะต้องมีการทบทวน ปรับปรุงโครงสร้าง
และองค์ประกอบสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้งระบบ
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3

ภาพรวมผลการ
ปฏิบัติงาน ปีที่ 2

ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สามารถบรรลุเป้าหมายได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งส่วนที่เป็นงานตาม
ภารกิจหลักขององค์กร งานตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล งานเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่ งานแสดงศักยภาพพิเศษ
ขององค์กร งานเชิงนวัตกรรม และงานในเชิงนำ�พาการเปลี่ยนแปลง
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ในภาพรวมการปฏิบัติงาน ปีที่ 2 ของเลขาธิการ เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณ
ของแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 และกรอบการประเมินผลงานตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาองค์ ก ารมหาชน (กพม.) กำ�หนด อาจกล่าวได้ว่า ผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สามารถบรรลุเป้าหมายได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งส่วนที่เป็น
งานตามภารกิจหลักขององค์กร งานตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล งานเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเชิงพืน้ ที่ งานแสดงศักยภาพพิเศษขององค์กร งานเชิงนวัตกรรม และงานในเชิงนำ�พา
การเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ

ผลงานตามภารกิจหลักขององค์กร
สช. ได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับนโยบายระดับชาติและกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน 5 รายการ 11 ชิ้นงาน, ได้ส่งเสริมการ
พัฒนานโยบายสาธารณะโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพทุกระดับ สร้างข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะ 180 เรือ่ ง สร้างนโยบายสาธารณะ 98 เรือ่ ง และกำ�หนดประเด็นร่วมระดับเขต 58 เรือ่ ง,
สร้างสรรค์ธรรมนูญสุขภาพในหลากหลายประเภทและหลากหลายระดับ จำ�นวน 641 ชิ้นงาน,
สร้างเครือข่ายนักวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 23 สถาบันใน 4 ภูมิภาค และ
เครือข่ายชุมชนผู้รับผลกระทบด้านสุขภาพ 20 เครือข่าย, สร้างองค์ความรู้และคู่มือในด้านสิทธิ
หน้าที่ด้านสุขภาพ 2 รายการ, เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในเวทีอาเซียน 10 เรื่อง และจัดพิมพ์
หนังสือวิชาการเผยแพร่จำ�นวน 20 เรื่อง
สำ�หรับคุณภาพของผลงานด้านนโยบายสาธารณะ ปี 2561 สช. ได้ทำ�การวิจัยประเมิน
คุณภาพของนโยบายฯ จำ�นวน 83 นโยบาย พบว่ามีคุณภาพในระดับสูง-สูงมาก ร้อยละ 89.16
ส่วนการประเมินระดับขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายจำ�นวน 310 องค์กร พบว่ามีคุณภาพ
ระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 61.29

ผลงานตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ประชาชนทีเ่ ข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบบริการข้อมูลข่าวสารใน “เว็บไซต์หลักของ สช.”
จำ�นวน 515,953 ราย, เข้าถึงรายการข่าวของ “สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพ” 44,534 ราย, เข้าถึง
รายการถ่ายทอดสดของ “สถานีวทิ ยุโทรทัศน์สขุ ภาพ Health Station” 12 ครัง้ รวม 719,972 ราย,
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ท�ำ การเผยแพร่ขอ้ มูลของทางราชการ
จำ�นวน 579 รายการ, ข้อมูลความรู้ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน 6,165 รายการ และ
มีการเข้าถึง 5,005 ครั้ง และ 19,719 ครั้ง ตามลำ�ดับ, สช. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม
แสดงจุดยืนและความมุง่ มัน่ ต่อต้านการทุจริต “เดินหน้าสร้างองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาล” ในนามองค์กร 5 ครั้ง
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ผลงานเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงพื้นที่
สช. สนับสนุนกลไกคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) 13 เขต จำ�นวน
กรรมการ 580 คน เกิดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย 58 เรื่อง และมีการประสานงานให้
เกิดการแก้ไขปัญหาประชาชน 10 เรื่อง สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะผ่านเครือข่าย
4PWจังหวัด จำ�นวน 82 พื้นที่ และผ่านศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) จำ�นวน
76 พื้นที่ มีเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐ 8,557 เครือข่าย จำ�นวน 81,392 คน มีกองทุน
ประชารัฐอำ�เภอ-จังหวัด จำ�นวน 236 กองทุน มีเงินกองทุนที่เกิดจากการระดมทุนบริจาคของ
ประชาชนในพื้นที่ รวม 10,133,719 บาท (มิ.ย. 2561)

ผลงานเชิงนวัตกรรมและการบริหารจัดการ
ในรอบปีที่ผ่านมา สช. ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เปลี่ยนแปลงหน่วยงานย่อยและระบบ
บริหารงาน 8 จุด เพื่อให้สามารถทำ�งานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่, ทบทวนปรับปรุงกลไก
คณะกรรมการระดับชาติจ�ำ นวน 2 คณะ, ปรับโครงสร้างองค์ประกอบของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปแล้วในระดับหนึง่ , ปฏิรปู งานพัสดุ ปรับปรุงกลไกตรวจสอบภายในและแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
ภายใน, และริเริม่ ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้คา่ นิยมร่วม S O C I A L

ผลงานเชิงแสดงศักยภาพพิเศษขององค์กร
ในรอบปี สช. ได้รบั มอบหมายภารกิจพิเศษเพิม่ เติมจากรัฐบาล 3 โครงการ และจากองค์กร
ภายนอกอื่น ๆ อีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ, โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่ สร้างตำ�บลน่าอยู่ ตำ�บล
สุขภาวะทั่วประเทศ, โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐ สานต่อ
ภารกิจเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ, โครงการบูรณาการเครือข่ายเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง,
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล กขป., โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ กขป. และโครงการ
เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ผลงานในเชิงนำ�พาการเปลี่ยนแปลง
สช. สร้างผู้นำ�รุ่นใหม่ วิทยากรนักสานพลังและแกนนำ�ระดับพื้นที่ 431 คน สช. มีวิทยากร
ชุมชนในเครือข่าย 4PW ทั่วประเทศ 10,184 คน จัดทำ�ฐานทะเบียนนักสานพลัง (นนส.) 589 คน
และในรอบปีมเี จ้าหน้าที่ สช. ทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 245 ราย ดังรายละเอียด
ในตาราง
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ตารางแสดงภาพรวมผลงาน ปีที่ 2 ของ สช. ภายใต้การนำ�ของ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นพ.พลเดช ปิ่นประทีป)
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
ผลงาน

ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงประจักษ์

หน่วย
นับ

จำ�นวน

หมายเหตุ

1) เรื่องที่เสนอ ครม.พิจารณา/
มีข้อสั่งการทางนโยบาย

เรื่อง

2

2) (ร่าง) พ.ร.บ. หรือระเบียบสำ�นัก
นายกรัฐมนตรีฯ ที่เสนอ ครม.

ฉบับ

1

3) เรื่องเสนอ ครม. เพื่อทราบ (อื่น ๆ)

เรื่อง

4

- ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน กรณีศึกษาจังหวัด
สุรินทร์
- ขยายผลโครงการธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
(ร่าง) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
พ.ศ. ... อยู่ในระหว่างกำ�ลัง
ดำ�เนินการ
มติสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
เรื่อง ขยะชุมชน, ที่เล่นสร้างสรรค์
เด็ก, การปราบลูกน�้ำยุงลาย และ
แก้ปัญหายาเสพติดโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนฯ
สรรหา แต่งตั้ง กรรมการ 3 คณะ
(คสช., คจ.สช., คบ.)

1. ผลงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Function-based)

1.1 เสนอ “วาระเชิง
นโยบาย” ต่อ ครม.

1.2 ออกประกาศ/
1) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพ
ฉบับ
ระเบียบคณะกรรมการ
แห่งชาติ
สุขภาพแห่งชาติ
2) ระเบียบ/คำ�สั่งคณะกรรมการ
ฉบับ
สุขภาพแห่งชาติ
1.3 สมัชชาสุขภาพ
1) จำ�นวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ
แห่งชาติ (NHA)
ในรอบปี (NHA10/2560)
มติสะสม
2) จำ�นวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ
ที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
%
(NHA1-10)
3) จำ�นวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่
มติ
ขับเคลือ่ นได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้ว
%
4) จำ�นวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ
ที่จะต้องนำ�เข้าทบทวน
%
5) จำ�นวนมติที่สามารถยุติการติดตาม
มติ
ผลักดันได้แล้ว
%
1.4 สมัชชาสุขภาพ
1) จำ�นวนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด
มติ
จังหวัด (PHA)
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1
3

4
77
49
63.6% (49/77)
18
23.4% (18/77)
4
5.2% (4/77)
6
7.8% (6/77)
126
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ผลงาน

ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงประจักษ์

หน่วย
นับ

จำ�นวน

เรื่อง

14

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
ฉบับ

180
98
58
27

แห่ง

607

1) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

ฉบับ

1

2) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับพื้นที่

ฉบับ

4

3) ธรรมนูญผีมอญ

ฉบับ

1

4) ธรรมนูญสุขภาพอำ�เภอ

ฉบับ

3

5) ธรรมนูญลุ่มน�้ำ

ฉบับ

2

6) ธรรมนูญอื่น ๆ

ฉบับ

2

โครงการ

3

2) จำ�นวนโครงการขับเคลื่อนมติสมัชชา จังหวัด
สุขภาพจังหวัดที่โดดเด่น
โครงการ
(ประเด็น)
1.5 สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น (IHA)
1.6 จำ�นวนนโยบาย

1) จำ�นวนมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น (รวมทั่วประเทศ)
1) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
2) นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
3) ประเด็นสาธารณะร่วมในระดับเขต
1.7 ธรรมนูญสุขภาพ 1) จำ�นวนธรรมนูญสุขภาพตำ�บล ที่ สช.
ตำ�บล (Health Statue/ สนับสนุนโดยตรง ในปี 2560/2561
Charter)
2) พื้นที่ที่จัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บล
รวมทั่วประเทศ

1.8 ธรรมนูญสุขภาพ
อื่น ๆ (ระบุประเภท)

1.9 การประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ
(HIA)

1) จำ�นวนโครงการ HIA/CHIA
ที่ สช. ให้การสนับสนุนในปี
2560/2561

14
30

หมายเหตุ

ดูภาคผนวก (3)

กขป. 13 เขต
ดูภาคผนวก (1)
(ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูล : infocenter.nationalhealth.or.th/node/144)
อยู่ระหว่างการพัฒนา 217 พื้นที่,
ประกาศและขับเคลื่อน 388 พื้นที่,
ประเมินผล 2 พื้นที่
กำ�แพงเพชร, สูงเม่น, เชียงของ,
แม่สอด
เครือข่ายคนไทยเชื้อสายมอญ
38 จังหวัด
- อ.สูงเม่น จ.แพร่
- อ.กันตัง จ.ตรัง
- อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
- ลุ่มน�้ำแม่ทากาศ จ.ล�ำพูน
- แม่กาษา จ.ตาก
- ธรรมนูญโรงเรียนผู้สูงอายุหัวฝาย
จ.เชียงราย
- ธรรมนูญตลาดสดน่าซื้อ เทศบาล
เมืองเก่า จ.สุโขทัย
1. โครงการกลุม่ อนุรกั ษ์หว้ ยเสือเต้น
อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
2. โครงการน�้ำปลีก จ.อ�ำนาจเจริญ
3. โครงการเครือข่ายคนรักษ์
คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ผลงาน

1.10 สิทธิหน้าที่ด้าน
สุขภาพ (Right to
Health)
1.11 นวัตกรรมและ
องค์ความรู้

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงประจักษ์

จำ�นวน

หมายเหตุ

2) จำ�นวนสถาบันวิชาการที่เข้าร่วม
เครือข่าย HIA (HIA Consortium)

หน่วย
นับ

สถาบัน

23

3) จำ�นวนผลงาน HIA เชิงสร้างสรรค์
ที่โดดเด่น

แห่ง

2

4) จำ�นวนเครือข่ายHIA กลุ่มผู้รับ
ผลกระทบ
1) จำ�นวนผลงานด้านคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติรูปธรรมสำ�หรับการใช้สิทธิ
และหน้าที่ด้านสุขภาพ
1) งานวิจัยประเมินคุณภาพนโยบาย
4PW (2561)
1.1 นโยบาย 4PW ที่มีคุณภาพ
มาก-มากที่สุด

เครือข่าย

20

- กรุงเทพฯ (5), อีสาน (6),
เหนือ (5), ใต้ (6), ตะวันออก (1)
- กลไกคณะทำ�งาน 80 คน
- กลไกคณะทำ�งานภาคอีสาน
- นักวิจัยท้องถิ่นบ้านหนองนาคำ�
อุดรธานี
อีสาน (3), เหนือ (9), ใต้ (8)

เรื่อง

2

- หลักสูตร/แนวปฏิบัติตายดี
ตามแนวพระพุทธศาสนา
- แนวปฏิบตั สิ ทิ ธิขอ้ มูลด้านสุขภาพ
สย. ทำ�การวิจัยประเมินระดับ
คุณภาพนโยบาย 4PW จำ�นวน
จำ�นวนตัวอย่าง 83
83 ตัวอย่าง และประเมินระดับ
มาก-มากที่สุด 74
ขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย
%
89.16% 4PW จำ�นวน 310 ตัวอย่าง
จำ�นวนตัวอย่าง 310
1.2 ภาคีเครือข่าย 4PW
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 1. น้อยที่สุด
มาก-มากที่สุด 190
ที่มีขีดความสามารถ
2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก
%
มาก-มากที่สุด
61.29% 5. มากที่สุด
2) ผลิตเผยแพร่หนังสือ (ปี 2560/2561) เรื่อง/เล่ม
22 - 14 เล่ม จัดพิมพ์โดยศูนย์
สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
- 8 เล่ม จัดพิมพ์โดยส่วนงานอืน่ ๆ
และร่วมกับภาคีเครือข่าย
3) ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่อง
494 ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
กึ่งวิชาการในรูปแบบ Pocket book
ศูนย์ข้อมูล (infocenter.national
และ e-book (ปี 2560/2561)
health.or.th/node/123)
4) ชุดถอดความรู้จากกระบวนการ
เรื่อง
24 อาทิ 1. สานพลังเขยื้อนขยาย
นโยบายสาธารณะในพื้นที่
กาญจนบุรี 2. ขยะสร้างวินัยคน
3. เมืองธรรมเกษตรอำ�นาจเจริญ
4. อุบลเมืองเกษตรอินทรีย์
5. พื้นที่ชีวิตสูงวัยไม่ไร้ค่า
6. นวัตกรรมอาหารเป็นยา
7. พืชพันธุ์ อาหารมั่นคง ฯลฯ
5) นวัตกรรมจัดสมัชชาทางอากาศ
ครั้ง
4
มีแผนดำ�เนินการจัดสมัชชา
ทางอากาศ ในช่วงก่อน NHA 11
(เริ่ม 1 ส.ค. 61)
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ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงประจักษ์

หน่วย
นับ

จำ�นวน

หมายเหตุ

2. ผลงานตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda based)

2.1 นโยบายด้านการ
สร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ

1) จำ�นวนประชาชนเข้าถึงบริการข้อมูล ราย 515,953 รวมจำ�นวนที่เข้าชมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารใน “เว็บไซต์หลักของ สช.”
ข่าวสาร และเฟซบุ๊กขององค์กร
(www.nationalhealth.or.th)
ผ่านทางเว็บไซต์นี้
2) จำ�นวนประชาชนเข้าถึงรายการข่าว
44,534
ราย
ของ “สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพ
Health Station”
3) จำ�นวนประชาชนเข้าถึงรายการ
ราย 719,972
ถ่ายทอดสดของ “สถานีวิทยุ
โทรทัศน์สุขภาพ Health Station”
4) จำ�นวนผู้นำ�ภาคีเครือข่ายที่ได้รับ
ราย 180,000 จัดรายการ 12 ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารของ สช. เป็นประจำ�
12
ฉบับ
โดยผ่านระบบสมาชิกวารสาร
“สานพลัง” รายเดือน
5) ผลิตและเผยแพร่ความรู้แก่
เรื่อง
49
ประชาชน clip/infographic
6) “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เผยแพร่ข้อมูล รายการ 6,165 ยอดเข้าชม 19,719 ครั้ง
ความรู้ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
ยอดดาวน์โหลด 40,104 ครั้ง
(ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูล : infocenter.
nationalhealth.or.th)
7) เผยแพร่ข้อมูลของทางราชการตาม รายการ
579 ยอดเข้าชม 5,005 ครั้ง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์
ศูนย์ขอ้ มูล : infocenter.
nationalhealth.or.th/node/145)
8) “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.”
รายการ
14 1. ธรรมนูญสุขภาพพืน้ ที่ (607)
2. ประเด็น 4PW (231)
จัดทำ�ระบบข้อมูลกลุ่ม องค์กร
3. กรณีศกึ ษาชุมชนเข้มแข็ง (2,544)
ประเด็นนโยบาย เพื่อการพัฒนา
4. ผูผ้ า่ นหลักสูตร 5 พลัง (431)
ให้บริการในรูปแบบ GIS (แผนที่
5. เครือข่าย CHIA (76)
ชุมชน)
6. เครือข่ายนักวิชาการ HIA (80)
7. วิทยากรกระบวนการ (10,184)
8. นักสานพลัง (589)
9. ผูน้ �ำ ชุมชน (44,593)
10. เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ
(9,469)
11. ผูย้ ากลำ�บาก (133,398)
12. กองทุนจิตอาสา (242)
13. พืน้ ทีพ่ บิ ตั ภิ ยั (374)
14. องค์กรชุมชน (149,965)
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ผลงาน

ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงประจักษ์

2.2 นโยบายด้าน
1) จำ�นวนประเด็นนโยบายสาธารณะ
สาธารณสุขและ
(มติสมัชชาสุขภาพทุกระดับ) ที่ได้
คุณภาพชีวิตประชาชน
รับการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมโดย
เครือข่าย สช.
2.3 ด้านการใช้โอกาส 1) จำ�นวนผลงานวิชาการที่ สช. นำ�เสนอ
จากประชาคมอาเซียน
ในเวทีวิชาการระดับอาเซียน
2.4 ด้านธรรมาภิบาล 1) จำ�นวนกิจกรรมแสดงจุดยืนและ
และการป้องกันทุจริต
ความมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต
“เดินหน้าสร้างองค์กรต้นแบบด้าน
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล”

หน่วย
นับ

จำ�นวน

เรื่อง

51

โดยเครือข่ายเฝ้าระวังของ สช.
และองค์กรภาคี

เรื่อง

10

ครั้ง

5

แผน

1

- Oral presentation 6 เรื่อง
- Poster presentation 4 เรื่อง
- ประกาศ “เดินหน้าองค์กร
ต้นแบบ” (1)
- ร่วมต่อต้านทุจริตกับ ACT (1)
- ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมคนไทย 4.0
กับคณะกรรมการกระบวนทัศน์ฯ
และศูนย์คุณธรรม (3)
พ.ศ. 2561-2564

2) จัดทำ�แผนพัฒนาองค์กร 4.0
ก้าวกระโดด

หมายเหตุ

3. ผลงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ (Area based)

3.1 เครือข่ายขับเคลื่อน 1) จำ�นวนเครือข่ายคณะทำ�งาน 4PW
4PW ในระดับจังหวัด
จังหวัด
2) จำ�นวนเครือข่ายศูนย์ประสานภาคี
การพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ทัว่ ประเทศ
3) จำ�นวนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ
อำ�เภอ
4) จำ�นวนกองทุนจิตอาสาประชารัฐ
จังหวัด/มีเงินกองทุนรวม
3.2 กลไกเขตสุขภาพ 1) จำ�นวน “ศูนย์ประสานงาน
เพื่อประชาชน (กขป.)
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน” (ศขป.)
2) จำ�นวนคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน
3) จำ�นวนประเด็นขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะของ กขป. (รวม)
4) ประเด็นสาธารณะที่ กขป.กำ�หนด
และประสานให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เครือข่าย
82
คน
เครือข่าย
76
คน
เครือข่าย 8,557
คน
81,392
กองทุน
236 จังหวัด (75) อำ�เภอ (161)
บาท 10,133,719 (ณ มิถุนายน 2561)
แห่ง
13
คณะ
คน
เรื่อง

13
580
58

เรื่อง

10

- เขต 3 (5)
- เขต 9 (1)
- เขต 11 (1)
- เขต 13 (3)

29

ผลงาน

ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงประจักษ์

หน่วย
นับ

จำ�นวน

หมายเหตุ

8

สว. สยส. ศสข. สพ. ศน. ศอ. ศต.
ศก.

2

- คมส.
- HIA Commission

4. ผลงานเชิงนวัตกรรมและการบริหารจัดการ (Innovation based)

4.1 ปรับโครงสร้าง
องค์กร

1) จำ�นวนหน่วยงานย่อยที่ได้รับการ
หน่วย
ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร
งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่
2) จำ�นวนกลไกคณะกรรมการระดับ
คณะ
ชาติที่ได้รับการทบทวน/ปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4.2 ปฏิรูปโครงสร้าง 1) จำ�นวนภาคีเครือข่ายและที่นั่ง
เครือข่าย
องค์ประกอบและรูป
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คน
แบบของสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 11
2) จำ�นวนเวทีมหกรรมสานพลัง
เครือข่าย
สร้างสุขภาวะ ซึ่งเป็นเวทีเสริมของ
คน
NHA11
4.3 ปฏิรูปงานพัสดุ
1) จำ�นวนกลไกตรวจสอบภายในและ
คณะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คน
4.4 Core Value และ 1) จำ�นวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมขับเคลื่อน
ทีม
การปฏิรูปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
คน
องค์กร
4.5 ประสิทธิภาพการ 1) สัดส่วนการบริหารงบประมาณของ
%
บริหารงบประมาณ
สช. ในระยะ 3 ไตรมาสแรก

260
1,300

Consistuencies

33
3,000

หน่วยงานร่วม MOU ยุทธศาสตร์
รวมแสงเลเซอร์ 33 องค์กร

2
31
6
102
58.5

ค่านิยม “S-O-C-I-A-L”
ใช้จ่าย 214.7 ล้านบาท (จาก
365.4 ล้านบาท)

5. ผลงานในเชิงแสดงศักยภาพพิเศษขององค์กร (Potential based)

5.1 ได้รับมอบหมาย
1) โครงการสร้างการรับรู้และ
จำ�นวนเวที 120
ภารกิจพิเศษจากรัฐบาล มีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
งบประมาณ 17.9 ล.บ.
ยุทธศาสตร์ชาติ ของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ/ครม.
2) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตำ�บล
7,954
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างตำ�บล งบประมาณ 263 ล.บ.
น่าอยู่ ตำ�บลสุขภาวะทั่วประเทศ
พ.ศ. 2561-2562 โดย ครม.
3) โครงการพัฒนาศักยภาพและ
อำ�เภอ
878
สนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐ งบประมาณ 190.5 ล.บ.
สานต่อภารกิจเสริมสร้างสังคม
สุขภาวะ พ.ศ. 2561 โดย ครม.

(ดำ�เนินการ ก.ค.-ก.ย. 2561)
ผู้เข้าร่วมเวที kick off วันที่
16 พ.ค. 2561 จำ�นวน 234 คน
(อยู่ระหว่างรออนุมัติงบกลางจาก
ครม.)
(อยู่ระหว่างรออนุมัติงบกลางจาก
ครม.)

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ผลงาน

ตัวชี้วัดผลงาน
เชิงประจักษ์

หน่วย
นับ

5.2 ได้รับมอบหมาย
1) โครงการบูรณาการเครือข่าย
อำ�เภอ
ภารกิจพิเศษจากองค์กร เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง งบประมาณ
ภายนอกอื่น ๆ
พ.ศ. 2561-2562 ของสำ�นักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ
2) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
จำ�นวน
กขป. โดย สสส.
ศูนย์ข้อมูล
งบประมาณ
3) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ จำ�นวน
กขป. โดย สสส.
กรรมการ
งบประมาณ
4) โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ จำ�นวนเวที
แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จำ�นวนคน
ของ คปสธ.

จำ�นวน

หมายเหตุ

260 ผ่านหลักการจากบอร์ดแล้ว
380 ล.บ. อยูร่ ะหว่างรอกระบวนการ
บริหารจัดการของ สทบ.
13
11 ล.บ.
580 13 กปข.
15 ล.บ.
8
ดำ�เนินการจัดเวทีรับฟัง 7 เวทีย่อย
539 และ 1 เวทีใหญ่

6. ผลงานในเชิงนำ�พาการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)

6.1 สร้างผู้นำ�รุ่นใหม่

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1) จำ�นวนวิทยากร นักสานพลัง และ
แกนนำ�ระดับพื้นที่ที่ผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรมของ สช. (ปี 2560-2561)

คน

675

2) จำ�นวนวิทยากรธรรมนูญสุขภาพ
เครือข่าย 4PW ทั่วประเทศ
3) จำ�นวนนักสานพลัง (นนส.)
4) จำ�นวนเจ้าหน้าที่ สช. ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

คน

309

คน
หลักสูตร
ราย

589
4
245

- หลักสูตร 5 พลัง จำ�นวน 3 รุ่น
(628 คน)
- หลักสูตรการขับเคลื่อนงาน
สังคมสุขภาวะแบบบูรณาการ
จำ�นวน 1 รุ่น (47 คน)
ทำ�ฐานทะเบียน
โดยมีหลักสูตรดังนี้
1. Public Training 17 คน
2. In house Training ภายใน
และภายนอก 59 คน
3. OD 89 คน
4. KM DAY 80 คน
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4

งานเด่นในภารกิจหลัก
ขององค์กร

ในปีที่ 2 มีผลงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Function) ที่โดดเด่น
และเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจำ�นวนไม่น้อย หลายเรื่องเป็นที่สนใจติดตามของ
สื่อมวลชน สังคม และภาคีเครือข่าย อีกทั้งหน่วยบังคับบัญชาที่อยู่
เหนือขึ้นไปยังได้นำ�ไปใช้สั่งการ ขยายผล และใช้อ้างอิง

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ปี 2560/2561 เป็นปีที่ 2 ของการปฏิบัติงานของเลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) มีผลงาน
ตามภารกิจหลักขององค์กร (Function) ที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจำ�นวนไม่น้อย
หลายเรื่องเป็นที่สนใจติดตามของสื่อมวลชน สังคมและภาคีเครือข่าย อีกทั้งหน่วยบังคับบัญชาที่
อยู่เหนือขึ้นไปยังได้นำ�ไปใช้สั่งการ ขยายผล และใช้อ้างอิง
ในที่นี้จะนำ�มาแสดงไว้จำ�นวน 10 เรื่อง ได้แก่
1. งานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแบบครบวงจร
2. งานสร้างสรรค์รูปแบบธรรมนูญชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเฉพาะ
3. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่เวทีระดับโลกและภูมิภาค
4. งานจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน
5. งานขับเคลื่อนการสื่อสารสังคมเชิงรุก
6. งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขับเคลื่อนสังคมภูมิภาค
7. งานขยายเครือข่าย HIA เชิงสร้างสรรค์
8. งานตอบสนองรัฐบาล บูรณาการภาคีเครือข่าย
9. งานพัฒนาผู้นำ� เสริมพลังพลเมืองอาสา
10. งานสมัชชาสุขภาพไทย องค์การอนามัยโลกขยายบทเรียน

1 งานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
แบบครบวงจร

คื อ การสร้ า งสรรค์ รู ป แบบบริ ห ารการขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
แบบครบวงจรและมีประสิทธิผล

ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพมี
3 ประการสำ�คัญ ได้แก่
1) มติสมัชชาสุขภาพที่เพิ่มจำ�นวนขึ้นทุกปี ทำ�ให้มีปริมาณมติที่สะสมอยู่เป็นจำ�นวนมาก
ภาคีเครือข่ายต่างพากันรู้สึกวิตกกังวลว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวไปในทิศทางปลายปิด ไม่ครบวงจร
และดูเหมือนไร้ทางออก
2) สังคมและภาคีเครือข่ายมีความคาดหวังว่า ทุกมติสมัชชาฯ จะนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ในสถานการณ์จริงกลับพบว่ามีอยู่หลายมติมากที่ขาดแคลนเครือข่าย
ผู้เป็นเจ้าภาพการขับเคลื่อนที่เอาการเอางาน

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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3) การบริหารจัดการกระบวนการขับเคลือ่ นมติสมัชชาฯ ยังไม่มรี ปู แบบและขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน
ในเรื่องนี้ เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) ได้ตระหนักชัดและให้ความสนใจมาตั้งแต่เริ่ม
เข้ามารับหน้าที่ จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าและพัฒนารูปแบบและระบบการบริหารจัดการมา
อย่างต่อเนื่อง มาประกอบกับจังหวะความต้องการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
แม้ในช่วงต้นจะมีปัญหาอุปสรรคจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอยู่บ้าง แต่จากกระบวนการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาหาทางออกร่วมกันมาเป็นระยะ ๆ ในทีส่ ดุ ปัญหาอุปสรรคทีม่ อี ยูบ่ า้ งในช่วงปีที่ 1
ก็ค่อย ๆ ได้รับการคลี่คลาย จนนำ�มาสู่การพัฒนาเป็นรูปแบบบริหารการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพที่ครบวงจร ดังนี้
ขั้นที่ 1 สช. ออกแบบกระบวนการ ระบบ และกำ�หนดคำ�นิยาม
จำ�แนกประเภทของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ทีร่ อการขับเคลือ่ นให้เกิดผลสัมฤทธิท์ เี่ ป็น
รูปธรรม) แบ่งออกเป็น 5 กลุม่ ย่อย ตามระดับความก้าวหน้า ลักษณะเฉพาะ และแนวทางการบริหาร
จัดการแต่ละกลุ่ม ได้แก่
กลุ่ม T : Total หมายความว่า เป็นภาพรวมของมติสมัชชาสุขภาพรวมทั้งหมด ที่สะสมมา
ตั้งแต่สมัชชาครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน
กลุ่ม O : On-going หมายความว่า เป็นกลุ่มมติสมัชชาฯ ที่ภาคีเครือข่ายกำ�ลังดำ�เนินการ
ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ซึ่งทั้งหมดนี้ คมส. และ สช. จะได้
เอาใจใส่ติดตาม ผลักดันกันต่อไป
O1) กลุ่มมติใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
O2) กลุ่มมติที่มีกระบวนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
O3) กลุ่มมติที่มีความเร่งด่วน
กลุ่ม A : Achieved หมายความว่า เป็นกลุ่มมติที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ก้าวหน้ามาก
จนบรรลุผลตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของข้อมติโดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดแล้ว
มีลักษณะสำ�คัญดังนี้ 1) บรรลุเป้าหมายตามข้อเสนอมติแล้ว 2) มีผลลัพธ์สำ�คัญตาม
Road map 3) มีแผนงาน/นโยบายของหน่วยงานหลักเข้ามารองรับ 4) มีพื้นที่รูปธรรมในการ
ดำ�เนินงานให้เห็นเป็นต้นแบบแล้ว 5-10 แห่ง
ในกลุม่ นี้ คมส. และ สช. จะติดตามแบบห่าง ๆ และสามารถหยิบขึน้ มาเป็นประเด็นขับเคลือ่ น
สังคมได้โดยทันที ตามจังหวะสถานการณ์
กลุ่ม R : To be Revisited หมายความว่า เป็นกลุ่มมติที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป แต่มีการ
เคลื่อนไหวก้าวหน้าไปน้อยมาก หรือหยุดนิ่ง หรือพบว่ามีเงื่อนไขบางประการที่ไม่สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ปัจจุบัน โดย คมส. มีมติเห็นสมควรให้นำ�กลับมาปรับปรุง หรือต่อยอด หรือขยายผล
สู่ประเด็นใหม่ที่สอดคล้องหรือครอบคลุมมากกว่าเดิม ซึ่ง คมส. และ สช. จะนำ�เสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของ NHA ครั้งต่อไป
กลุ่ม E : End-up หมายความว่า เป็นกลุ่มมติที่ได้ผ่านกระบวนการ NHA และมีฉันทมติ
ให้ยุติ เนื่องจากพบว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หรือ ได้มีมติใหม่ที่ครอบคลุมหรือ
ทดแทนแล้ว
ขั้นที่ 2 กลไก คมส. ร่วมกันประเมินสถานภาพและสถานการณ์มติสมัชชาสุขภาพ
เป็นรายมติ ตามคำ�นิยาม
ขั้นที่ 3 จัดมติลงกลุ่ม ตามประเภทและคำ�นิยาม
แผนภูมิแสดงโมเดลการบริหารจัดการกระบวนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
อย่างครบวงจรและมีประสิทธิผล
กระบวนการขับเคลื่อนมติ NHA และระบบติดตามเฝ้าระวัง โดย คมส./สช.
20
77

NHA

T
มติสะสม
NHA

O2

ขับเคลื่อน
ต่อเนื่อง

O1

A
บรรลุเป้าหมาย/
ติดตามเฝ้าระวัง

18

มติใหม่

O3

8
21

เร่งด่วน

R
ทบทวน

E
(End-up)
6

4

ผลลัพธ์จากการจัดระบบการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามรูปแบบใหม่ทค่ี รบวงจร
และร่วมกันประเมินสถานภาพและสถานการณ์ความก้าวหน้าเป็นรายมติ ได้นำ�มาสู่การจัดแบ่ง
กลุ่มใหม่ในปี 2561
ซึ่งสถานการณ์ความก้าวหน้าของกระบวนการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ในภาพรวมล่าสุด
เป็นดังนี้
1) มีมติสมัชชาฯ สะสมทั้งหมด 77 มติ ซึ่งแบ่งเป็นมติในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
34 มติ (ร้อยละ 44) และมติด้านสังคม 43 มติ (ร้อยละ 56)
2) มติที่กำ�ลังดำ�เนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จำ�นวน 49 มติ (ร้อยละ 63.6) ในจำ�นวน
นี้เป็นมติใหม่ 8 มติ ที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 20 มติ และมติที่มีความเร่งด่วนและ
ท้าทาย 21 มติ
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3) มีมติที่บรรลุเป้าหมายตามข้อมติและ Road map แล้ว จำ�นวน 18 มติ (ร้อยละ 23.4)
4) มีมติที่เห็นสมควรเสนอให้มีการทบทวน จำ�นวน 4 มติ (ร้อยละ 5.2)
5) มีมติที่สามารถยุติได้ จำ�นวน 6 มติ (ร้อยละ 7.8)
ตารางแสดงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
แบ่งกลุ่มตามขั้นตอนต่าง ๆ (กรกฎาคม 2561)
มติ NHA

รวม

บรรลุ
มรรคผล

ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

34

ด้านสังคม
รวม

On-going (O) ระหว่างขับเคลื่อน

ควรทบทวน
ยุติการ
(To be
ขับเคลื่อน
revisited-R) (End-up-E)

มติใหม่
(O1)

ขับเคลื่อน
ต่อเนื่อง (O2)

เร่งด่วน
(O3)

8

4

7

13 (กลุ่มมติ)

-

2

43

10

4

13

8

4

4

77

18

8

20

21

4

6

2 งานสร้างสรรค์รูปแบบธรรมนูญ
ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเฉพาะ

เป็นการปรับประยุกต์รป
ู แบบธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ สร้างสรรค์ธรรมนูญชุมชน
ท้องถิน
่ และธรรมนูญสังคมเฉพาะกลุม
่ โดยเฉพาะอย่างยิง
่ กลุม
่ เปราะบางทางสังคม

ธรรมนูญสุขภาพ เป็นเครื่องมือหลักของ สช. อีกชิ้นหนึ่ง ที่ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการสานพลัง สร้างการมีส่วนร่วมในการกำ�หนดใจ
ตนเองของพลเมือง ชุมชนและภาคประชาสังคม ในด้าน
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาพืน้ ทีห่ รือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มประชากรเป้าหมาย
จากกรอบแนวคิด หลักการ และทิศทางของธรรมนูญ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของสังคมมากยิ่งขึ้นนั้น
ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สช. และภาคีเครือข่ายได้นำ�ไปใช้เป็น
เครือ่ งมือในการพัฒนาชุมชน สังคมและกลุม่ เครือข่ายเฉพาะ
กลายเป็นรูปแบบธรรมนูญสุขภาพที่แปลกใหม่ หลากหลายมีสีสัน
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เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

36

ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้น คือกระแสการรับรู้และน�ำไปใช้งานได้ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธรรมนูญสุขภาพต�ำบล ธรรมนูญสุขภาพอ�ำเภอ ธรรมนูญลุม่ น�ำ้ ธรรมนูญผีมอญ
และหัวข้อที่ก�ำลังฮือฮาเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและรัฐบาลเป็นพิเศษก็คือ ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ
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3 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ สูเ่ วทีระดับโลก
และภูมิภาค

เป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 4PW สูเ่ วทีวช
ิ าการและเวทีนโยบายสุขภาพ ในระดับ
โลกและภูมิภาค

งานวิชาการและการสร้างพันธมิตรในระดับโลก ระดับภูมภิ าคและนานาชาติรปู แบบต่าง ๆ
นับเป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญอีกประการหนึ่งที่เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) ได้สนับสนุนให้มีการ
บุกเบิกพัฒนามาตัง้ แต่เริม่ งานในเดือนแรก ด้วยเล็งเห็นว่าจะเป็นเวทีทท่ี �ำ ให้ผลงานของ สช. เป็นทีร่ จู้ กั
และได้รับการยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล
นอกจากนัน้ เวทีระดับนานาชาติยงั เป็นพืน้ ทีส่ �ำ หรับการสานพลัง สร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ด้านหนึ่งช่วยสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับประเทศไทย อีกด้านหนึ่งเป็นภูมิคุ้มกัน และ
เป็นช่องทาง-โอกาส ในการสร้างบุคลากรของ สช. และภาคีเครือข่าย ให้มีขีดความสามารถที่มี
คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมของเรา ไปพร้อม ๆ กัน
ในรอบปีทผี่ า่ นมา สช. ได้ผลิตผลงานทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ 4PW อันเป็น
ภารกิจหลักขององค์กร โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำ�เสนอในวงการวิชาการเชิงนโยบาย
ในระดับโลก ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ จำ�นวน 14 รายการ แบ่งเป็น การตีพิมพ์ เผยแพร่
จำ�นวน 4 เรื่อง (Paper 2 เรื่อง Publication
2 เรื่อง) และการนำ�เสนอในเวทีวิชาการระดับ
อาเซียน จำ�นวน 10 เรื่อง (Oral presentation
6 เรื่อง Poster presentation 4 เรื่อง) ดังตาราง
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ตารางแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ 4PW ของ สช. ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่สู่เวทีนโยบายสุขภาพในระดับโลกและภูมิภาค ปี 2560-2561
Article
Journal
Year
Main Author
1. Population Engagement and Consultation World Health and
2016 Weerasak Putthasri
at the Local Level: Thailand Experience
Population, Vol 17, No.2,
(Nanoot, Orapan)
2. Multisectoral Actions for Health: Challenges
and Opportunities in Complex Policy
Environments
3. Book chapter : Thailand’s National Health
Assembly - a means to Health in All Policies

Int J Health Policy Manag, 2017 Viroj Tangcharoensathien
6 (7), 359-363
(Orapan, Poldej, Tipicha,
Walaiporn)
Progressing Sustainable 2017 Nanoot Mathurapote
Development Goals
(Weerasak, Tipicha,
through Health in All
Somkiat, Khanitta,
Policies: Case Studies
Wanvisa)
from Around the World,
WHO
4. The triangle that moves the mountain: nine (WHO, NHCO, SciencesPO) 2017 Dheepa Rajan (Nanoot,
years of Thailand’s National Health
Weerasak, Tipicha and
Assembly (2008-2016)
French authors)

1.

2.

3.

4.

5.

ตารางแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ 4PW ของ สช. ที่ได้นำ�เสนอ
สู่เวทีวิชาการสุขภาพ ในระดับโลกและภูมิภาค ปี 2560-2561
Oral / Poster Presentation
Conference
Year
Authors
Community Health Charter: an
The 9th International
2017 Panjadach Singtho
Innovative Tool to Reduce Social
Conference on Public Health
(presenter),
Determinants of NCDs
Among Greater Mekong
Pisit Sriakkpokin and
Sub-region Countries (PHGMS 9)
Songpon Tulata
Development of Thailand National
PHGMS 9
2017 Narong Kridkajornkornkul
Health Charter for Buddhist Monks: a
(presenter), Nonglak
case study of participatory public policy
Yodmongkol and Saijai
process
Pastan
National Strategic Plan for Reduction of PHGMS 9
2017 Wilaiwan Sirisut
Salt and Sodium Consumption to halt
(presenter), Wanwimol
NCDs: A participatory and multisectoral
Kwunyajai and Wanvisa
actions through Thailand National
Sangtim
Health Assembly
Local Wisdom for Health Promotion to PHGMS 9
2017 Warittha Kaewket
the Elderly NCDs: a case study of Wat
(presenter), Bundit
Hua Fai Senior School, Chiang Rai
Munkong and Jakkarin
Thailand
Seema
How to Translate Voluntary Global
PHGMS 9
2017 Nanoot Mathurapote
Targets on NCD into Action: Thailand’s
(presenter), Oranit
case study
Orachai, Wanwisa
Saengtim and Jareuk
Chairak
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6. Reduction Sedentary Habit and Games PHGMS 9
Online Addiction: Multi Sectoral Actions
through the National Health Assembly
Process
7. School Dietary Program: A Case Study of Poster Presentation
Participatory Policy in Surin Province
PHGMS 9
8. Community Strategy to Reduce NCDs: A
case study of Nong Sarai Sub-district,
Karnchanaburi Province
9. Participatory Policy for Agricultural and
Food Safety: A Case Study of Sam-Ngem
District, Phichit Province
10. Development of Quality Palliative Care
for NCDs Patients in Thailand

Poster Presentation
PHGMS 9
Poster Presentation
PHGMS 9
Poster Presentation
PHGMS 9

2017 Khanitta Sae-iew
(presenter), Somkiat
Pitakkamolporn and
Rattawan Hengsrihapan
2017 Rattawan Hengsrihapan
(presenter), Khanitta
Sae-iew and Somkiat
Pitakkamolporn
2017 Suwicha Thaweesook
(presenter), Siwarot
Jitniyom
2017 Phontip Chuangam
(presenter), Pranom
Aosan
2017 Pisit Sriakkpokin
(presenter) and
Panjadach Singtho
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4 งานจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อบริการประชาชน

เป็นการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการประชาชนและภาคี
เครือข่าย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น

ภารกิจและหน้าทีโ่ ดยตรงประการหนึง่ ของหน่วยงานรัฐ ทีม่ กั จะถูกละเลย ไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ
หรือพัฒนา ก็คือเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานบริหารกิจการบ้านเมือง งานพัฒนาและงานสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้รู้เท่าทัน
แต่วนั นีส้ ถานการณ์บา้ นเมืองเปลีย่ นไปมาก ประชาชนโดยเฉลีย่
มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ทั้ ง ยั ง สามารถรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ เ องใน
หลากหลายช่องทาง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีส่วนตัว ที่สำ�คัญ
ประชาชนมีการเติบโตทางความคิดในระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก
ในระยะหลัง พร้อมจะเรียกร้องสิทธิ์ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ไม่สื่อสารให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
ก็อาจถูกร้องเรียนและตรวจสอบได้
นอกจากนัน้ ประชาชนในทุกวันนีย้ งั มีอปุ กรณ์ เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
และเทคโนโลยีของตนเอง ที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยน
ส่งต่อกันได้เองอย่างสะดวกง่ายดาย จนทำ�ให้เกิดการไหลทะลักของข้อมูล
ทั้งที่เป็นข่าวเท็จ ข่าวปล่อย ข่าวปลอม และในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ก่อเกิดผลกระทบความเสียหายต่อบุคคล องค์กร กลุ่ม สถาบันทางสังคม และทางราชการ จนอาจ
เกิดบานปลายเป็นความขัดแย้งแตกแยกที่ไม่อาจควบคุมได้
ดังนั้น ในระยะหลัง รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมา โดยมี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกรอบกติกา มีการตั้งหน่วยงานและกลไกคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
เป็นการเฉพาะ รวมทัง้ ได้สงั่ การให้ทกุ หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
เพื่อทำ�หน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบ และสามารถเข้าถึงได้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างโปร่งใส
ในปีที่สองของการบริหารงาน (ปี 2561) เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) ได้ตัดสินใจ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.) ขึ้นเป็นหน่วยงานย่อยภายใน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่
อยากเห็นการพัฒนาของกลไกนีไ้ ปสูก่ ารเป็นคลังสมองขององค์กร เป็นศูนย์ขา่ วกรอง และเป็นศูนย์
บริการข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ด้วยความสะดวก
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
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ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.) เป็นศูนย์ทไี่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของสั ง คมในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น อินเทอร์เน็ตเคลือ่ นที่ และเทคโนโลยีคลาวด์ รวมทัง้ การสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศ
ที่รวดเร็วและไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน
การจัดตั้ง ศสข. เป็นการดำ�เนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยศูนย์นี้
มีบทบาทหน้าทีส่ นับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การจัดทำ�และพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม พัฒนา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และระบบแอปพลิเคชัน ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านขององค์กร
และภาคีเครือข่าย รวมทั้งร่วมดำ�เนินการในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อการพัฒนากำ�ลังคนสู่ยุคดิจิทัล
ภายหลังจากการเปิดตัวศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม
2560 แล้ว มีการจัดตั้งระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดทำ�
เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร (infocenter.nationalhealth.or.th)
ซึ่งเป็นการพัฒนาจากเว็บไซต์เดิม (http://kbphpp.nationalhealth.or.th/)
มีการบรรจุขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ไว้ และได้ จั ด หมวดหมู่ ข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นที่สะดวกมากขึ้น โดยสามารถเชื่อมโยง
กับระบบ GIS (Geographic Information System) และระบบ
e-office ขององค์กร และสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์แบบพกพา
นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ซึง่ เป็นการดำ�เนินงานตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายดังกล่าว ที่กำ�หนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อการปกปัก
รักษาประโยชน์ของตน และได้รับการคุม้ ครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไปพร้อมกัน รวมทั้งมีเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานด้วย
นอกจากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมทีอ่ ยู่บนเว็บไซต์แล้ว ยังมีการจัดทำ�เฟซบุ๊กและไลน์แอดเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่จัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งส่วนของภารกิจตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
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ผลการดำ�เนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร (Function-based) มีดังนี้
• มีการผลิตและเผยแพร่หนังสือจำ�นวน 14 เล่ม
• มีการเผยแพร่บทความและสื่อที่เกี่ยวข้องกับภารกิจจำ�นวน 6,165 รายการ
• มีการจัดทำ�และเผยแพร่ E book จำ�นวน 494 รายการ
• มีการนำ�เสนอจำ�นวนและพิกัดของภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ GIS ประกอบด้วย
หน่วยงาน 167 หน่วยงาน บุคคล 334 คน และประเด็นนโยบาย 444 ประเด็น
• มีการนำ�เสนอจำ�นวนและพิกัดของเครื่องมือนโยบาย ในรูปแบบ GIS ประกอบด้วย
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 122 แห่ง, 4PW 247 ประเด็น และ CHIA 75 กรณี
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ผลงานตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda based) ได้แก่
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จำ�นวน 579 รายการ มีการเข้าถึง 5,005 ราย
2. เผยแพร่ขอ้ มูลตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำ�นวน 6,165 รายการ
3. ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มียอดการเข้าชม 4,961 ครั้ง (สำ�หรับยอด
การดาวน์โหลดอยู่ระหว่างการสร้างโมดูลนับสถิติและเก็บข้อมูลผู้ดาวน์โหลด)
4. ข้อมูลความรูต้ าม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมยี อดการเข้าชม 19,719 ครัง้ และดาวน์โหลด
40,104 ครั้ง
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5 งานขับเคลื่อนการสื่อสารสังคมเชิงรุก

เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสื่อสารสังคมขององค์กรในลักษณะเชิงรุก

ผลพวงจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อสารสังคม ตามแผนงานหลักฉบับที่ 3 ของ สช.
โดยต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2560 กลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.) ได้เดินหน้ายุทธศาสตร์สื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความคึกคัก เข้มข้นและเป็นไปในลักษณ์เชิงรุกตลอดทั้งปี ซึ่งพบว่า
ส่งผลต่อการหนุนเสริมการดำ�เนินภารกิจและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ สช. ทำ�ให้สังคมรู้จักและ
จดจำ�องค์กรได้กว้างขวางมากขึ้นอย่างชัดเจน จึงนับเป็นงานเด่นอีกชิ้นหนึ่ง สำ�หรับการทำ�งานใน
ปีที่ 2 ของเลขาธิการ
ปี 2561 สช. (โดย กส.) ได้สานพลัง สร้างภาคีเครือข่ายการสือ่ สารในแนวทางนโยบาย 4PW
และ HiAP ขององค์กร ร่วมกับหน่วยงานด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคียทุ ธศาสตร์
ด้านการสื่อสาร ได้แก่ สารนิเทศ กท.สธ., ห้องนักข่าว กท.สธ., ห้องนักข่าวทำ�เนียบรัฐบาล, สำ�นัก
โฆษก สำ�นักนายกรัฐมนตรี, และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงองค์กรสือ่ อีกจำ�นวน 44 แห่ง ประกอบ
ด้วย สื่อโทรทัศน์ 19 แห่ง สื่อสิ่งพิมพ์ 10 แห่ง สื่อวิทยุ 2 แห่ง สื่อออนไลน์ 7 แห่ง สำ�นักข่าว
3 แห่ง และชมรม/องค์กรวิชาชีพสื่อ 3 แห่ง
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ตารางแสดงกิจกรรมและผลงานของกลุ่มสื่อสารสังคม สช. ในปี 2561
รายการกิจกรรม/ผลงาน

1. ผลิตเนื้อหาประเภทข่าวและบทความ
2. จัดทำ�บทความผ่านคอลัมน์ “พื้นที่สร้างสุข
(ภาวะ)” ทางหนังสือพิมพ์รายปักษ์ อปท. นิวส์
3. จัดทำ�หนังสือพิมพ์รายเดือน “สานพลัง”
4. ผลิตจดหมายข่าวออนไลน์ เกาะติด 4PW
จำ�นวน 30 ฉบับ ฉบับละ 2 ข่าว
5. ประสานการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์
“ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส 2
6.ผลิตเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง
สื่อกระแสหลัก
7. ผลิตคลิปวิดีโอนำ�เสนอในการประชุม ครม.

จำ�นวน
ครั้ง

จำ�นวน
เรื่อง

15. เผยแพร่ชิ้นงานสื่อเกี่ยวกับการจัดงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
16. หนุนช่วยการสื่อสารในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 10
17. วีดทิ ศั น์รายการ “จับกระแสนโยบายสุขภาวะ”
18. รายงานข่าว สานใจ สานพลัง (รายการเสียง)
จากภาคีเครือข่ายสื่อ รายงานโดย นักข่าวสุขภาวะ
ทั่วประเทศ

จำ�นวนผู้รับ
ประโยชน์

13

108
13 1,300,000

12
30

12
60

12

12

ช่องทางการเผยแพร่

180,000
ช่อง NOW 26

7
2

8. จัดทำ�เนื้อหา ม.12 ที่เข้าใจง่าย
ผลิตเป็นแผ่นพับแจก
9. จัดทำ�ภาพประกอบวาทะคำ�คมเชิงนโยบาย
ของบุคคลสำ�คัญ ผู้นำ�สังคม
10. ทำ�อินโฟกราฟิก ประเด็นธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ และ พ.ร.บ.สุขภาพฯ
เกี่ยวพันชีวิตตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้าย
11. ทำ�หนังสั้น เรื่อง “ความสุขครั้งสุดท้าย”
12. เผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
และช่องทางสื่อหลัก (Backbone) ของ สช.
13. เผยแพร่รายการวิทยุ “ชุมชนสร้างสุข” ทาง
สถานีวทิ ยุ สวท. ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-19.55 น.
14. เผยแพร่จดหมายข่าวออนไลน์ เกาะติด 4PW
จำ�นวน 32 ฉบับ ทางเว็บไซต์ สช.

จำ�นวน
ชิ้นงาน

1
10
5

100,000

ธรรมนูญพระสงฆ์,
อาหารกลางวันโรงเรียน
www.nationalhealth.or.th
และ Fanpage : สช. สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1
799
15
32
78

www.nationalhealth.or.th
และ Fanpage : เครือข่าย
สมัชชาสุขภาพ

13
15
5

15
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ตารางแสดงกิจกรรมและผลงานด้านการถ่ายทอดสดทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ของกลุ่มสื่อสารสังคม สช. ในปี 2561
รายการถ่ายทอดสด
@Health Station

สถานที่

1. ถ่ายทอดสด “ข้อเท็จจริงทาง ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์
วิชาการในการควบคุมสารเคมี อาคารประชาธิปก-รำ�ไพพรรณี
อันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ คลอร์ไพริฟอส”
2. ถ่ายทอดสดเวทีเสวนา “การมี โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
ส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ทางผลประโยชน์ในการพิจารณา
(ไม่) แบนสารพิษอันตราย”
3. ถ่ายทอดสดการประชุมคณะ 21 ธันวาคม 2560
อนุกรรมการดำ�เนินการพัฒนา อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม
พื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของ เมืองทองธานี
เด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
และประเด็นชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด
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ผู้ได้รับประโยชน์

website

- ผู้เข้าถึง 60,271 www.healthstation.in.th
- รับชมวิดีโอ 13,444 และ www.facebook.com/
- มีการแชร์ 458 ครั้ง healthstation
- มีผู้เข้าถึง 22,270 www.healthstation.in.th
- รับชมวิดีโอ 5,074 และ www.facebook.com/
- มีการแชร์ 204 ครั้ง healthstation
- มีผู้เข้าถึง 10,034 www.healthstation.in.th
- รับชมวิดีโอ 2,048 และ www.facebook.com/
healthstation
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6 งานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ขับเคลื่อน
สังคมภูมิภาค

เป็นการขับเคลือ
่ นสมัชชาสุขภาพจังหวัดและกระบวนการ 4PW สร้างการเคลือ
่ นไหว
ทางสังคม และความสำ�เร็จที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค

จากการประเมินของศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะระดับภาคของ สช. 4 ภาค พบว่า
ในรอบปี 2561 มีสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมได้อย่างโดดเด่น
จำ�นวน 14 จังหวัด รวม 30 ประเด็น ดังตาราง :
ตารางแสดงรายละเอียดจังหวัดที่มีผลงานการขับเคลื่อนประเด็น
นโยบายสาธารณะที่โดดเด่น สรุปประเมินโดยศูนย์สนับสนุนการพัฒนา
นโยบายสาธารณระดับภาค (กรกฎาคม 2561)
ภาค/จังหวัด

ภาคเหนือ
1. จ.ลำ�ปาง
2. จ.ลำ�พูน
3. จ.แพร่
4. จ.เชียงราย

5. จ.สุโขทัย

ประเด็น

คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
พระสงฆ์กับสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
อาหารปลอดภัยในเด็ก

สุขภาพพระสงฆ์
ตลาดสดน่าซื้อ

6. จ.ตาก

สุขภาพพระสงฆ์
ลุ่มแม่น�้ำขนาดเล็ก

7. ชัยนาท

น�้ำประปาปลอดภัย
ชุมชนผู้สูงอายุ
เศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายสาธารณะ

นำ�สู่การปฏิบัติ

- ธรรมนูญสุขภาพ 11 ต�ำบล
- ธรรมนูญสุขภาพลุ่มแม่น�้ำ อ.แม่ทา
- ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ อ.สูงเม่น ทั้งอำ�เภอ
- ธรรมนูญโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชน
หัวฝาย
- ธรรมนูญความปลอดภัยเด็ก
ต.ป่าติ้ว อ.แม่จัน
- ธรรมนูญพระสงฆ์ ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ
- แผนขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์
ทั้งจังหวัด
- ธรรมนูญตลาดสดน่าซื้อเทศบาล
เมืองเก่า อ.เมือง
- ธรรมนูญพระสงฆ์ ต.แม่กาษา
9 วัด
อ.แม่สอด
- ธรรมนูญจัดการลุ่มน�้ำแม่กาษา
- ธรรมนูญชุมชน, มติสมัชชา, CHIA

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
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ภาค/จังหวัด

ประเด็น

นโยบายสาธารณะ

8. จ.นครสวรรค์ ความมั่นคงอาหาร
ภาคอีสาน
1. จ.เลย
อาหาร
ผู้สูงอายุ
ท่องเที่ยวชุมชน
2. จ.ยโสธร
อาหาร
สุขภาพเด็กปฐมวัย

- โรงเรียนชาวนา ฟาร์มฝันปันสุข
มติสมัชชา 3 ประเด็น
ธรรมนูญสุขภาพ 3 ตำ�บล
ธรรมนูญสุขภาพ ต.โนนเปือย
ธรรมนูญสุขภาพ ต.แคนน้อย

ภาคกลาง
1. จ.ฉะเชิงเทรา อุบัติเหตุทางถนน
อาหารปลอดภัย
ขยะทิ้งในชุมชน
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- มาตรฐาน LSF (Loei Safety
Food)
- ท่องเที่ยวชุมชนตำ�บลเอราวัณ
- จังหวัดบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย
- ปลูกฝังการรักการอ่าน
เล่านิทาน
- ตำ�บลบางพระขับขี่ปลอดภัย
- โรงพยาบาลพนมสารคาม
อาหารปลอดภัย-ตลาดสีเขียว
- เทศบาลเมือง และ อบต.
9 แห่ง, การจัดการขยะ

2. จ.ปราจีนบุรี ขยะชุมชน
เกษตรอินทรีย์
คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่ม
เปราะบาง
ภาคใต้
1. จ.ตรัง
นาข้าว
คุณภาพชีวิตเด็ก
ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
2. จ.พังงา

นำ�สู่การปฏิบัติ

เกษตรปลอดสารพิษ
ความปลอดภัยทางถนน
ลดใช้โฟม-ถุงพลาสติก

Home Zone Zero Website
2 อบต., 1 โรงเรียน 1, หมู่บ้าน

มติสมัชชากลุ่มเปราะบาง

- มติสมัชชาสุขภาพลดใช้โฟม
ถุงพลาสติก
- ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางวัน
อ.คุระบุรี
รวม 4 ภาค 14 จังหวัด 30 ประเด็น

- สวัสดิการคนพิการ,
โปรแกรมข้อมูล
- ศูนย์บริการคนพิการระดับ
อำ�เภอ 4 แห่ง, ตำ�บล 99 แห่ง
- 9 หมู่บ้านจัดการขยะ
ตั้งแต่ต้นทาง
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7 งานขยายเครือข่าย HIA เชิงสร้างสรรค์

เป็นการถักทอ-เชื่อมโยงนักวิชาการและสถาบันวิชาการภูมิภาค ขยายเครือข่าย
ปฏิบัติการ HIA เชิงสร้างสรรค์

HIA และ CHIA เป็นเครื่องมือสำ�คัญอีกชิ้นหนึ่งของ สช. ใช้สำ�หรับการส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และจัดการตนเองของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่
นับเป็นเครื่องมือที่กำ�ลังได้รับการกล่าวขานกันมากในสังคม ทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ทีผ่ า่ นมา ประชาชนและชุมชนท้องถิน่ ทีร่ สู้ กึ ว่าตนได้รบั ผลกระทบ
จากโครงการการลงทุนของภาครัฐและเอกชนทีเ่ ข้าไปทำ�โรงงานอุตสาหกรรม
ทำ�เหมือง หรือก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในพืน้ ทีท่ ชี่ มุ ชนอยูอ่ าศัยและ
ทำ�มาหากิน โดยชาวบ้านมักจะรู้สึกว่า HIA เป็นที่พึ่งพาของเขาในการ
ช่วยศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อเท็จจริงเอาไว้สำ�หรับการรู้เท่าทันและ
ใช้ตรวจสอบข้อมูลจากกลุม่ ผูม้ อี �ำ นาจรัฐและอำ�นาจทุนทีม่ าจากภายนอก
ส่วนกลุ่มข้าราชการและเอกชนเจ้าของโครงการ ก็มักจะไม่ค่อย
ชอบใจ HIA กันนัก เพราะทำ�ให้พวกเขาไม่สามารถทำ�อะไรแบบลวก ๆ
ง่าย ๆ ได้อย่างแต่ก่อน บ่อยครั้งจึงเกิดความขัดแย้งแตกแยกทางสังคม
อันเนื่องมาจากความคิดเห็น ผลประโยชน์ส่วนตัว และข้อมูลที่ใช้ในการ
ถกเถียงโต้แย้งมีตรรกะและเจตนาที่แตกต่าง จนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเกิดอาการ “ขยาด” ต่อพลังของชาวบ้าน และ
หลายส่วนก็พลอยออกอาการ “เขม่น” ต่อ สช. ไปด้วย
ทันทีเมือ่ เลขาธิการเข้ามารับผิดชอบงานที่ สช. ในเดือนแรก ก็ได้รบั
สัญญาณความห่วงใยในเรื่องนี้มาจากหลายฝ่าย รวมทั้งจากหน่วยเหนือ
จึงได้เร่งทำ�การศึกษาข้อเท็จจริงของกระบวนการทำ�งาน HIA และบทบาท
ของ สช. ในเรือ่ งนี้ โดยประมวลสาเหตุจากข้อเท็จจริงและปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เวลานั้น
ต่อเมือ่ ได้ศกึ ษาเชิงลึกมากขึน้ ก็ยงิ่ มีความมัน่ ใจว่า HIA เป็นเครือ่ งมือทีด่ มี ากอีกชิน้ หนึง่ ของ
สช. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าทุกฝ่ายได้มีการศึกษาหลักคิดทฤษฎีให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำ�ไปใช้
อย่างถูกวิธี เพราะจะช่วยป้องกันความขัดแย้งและความรุนแรงได้ สามารถทำ�ให้ปญ
ั หาความขัดแย้ง
ลดอุณหภูมิลง และจะช่วยทำ�ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด
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จึงไม่น่าแปลกใจ ที่ล่าสุด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำ�หนดให้มี
การบูรณาการกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (EIA) เข้าด้วยกัน เป็น EHIA
ในรอบสิบปีที่ผ่านมา สช. ได้สนับสนุนกระบวนการประเมิน HIA ไปทั้งสิ้น 33 โครงการ
อาทิ กรณีศึกษามาบตาพุด กรณีจัดการน�้ำแม่แจ่ม กรณีโรงงานอุตสาหกรรมบางสะพาน กรณีพิษ
ตะกัว่ คลิต้ี กรณีลอบทิง้ ขยะพิษทีห่ นองแหน กรณีเรือขนส่งน�ำ้ มันรัว่ ทีอ่ า่ วพร้าว กรณีเหมืองทองค�ำ
ทีร่ อยต่อพิจติ ร-พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหินทีปะทิว
กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลทีเ่ ชียงราย กรณีเหมืองแร่โปแตซทีอ่ ดุ รธานี กรณีเหมืองแร่สงั กะสี-แคดเมียม
ที่แม่สอด กรณีท่าเทียบเรือพาณิชย์ที่ฉะเชิงเทรา กรณีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะยาว
กรณีทา่ เรือปากบาราทีส่ ตูล กรณีเขตนิคมอุตสาหกรรมทุง่ ค่ายจังหวัดตรัง กรณีเขตนิคมอุตสาหกรรม
ฮาลาลปัตตานี ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีกระแสความโน้มเอียงใน
การนำ�เครื่องมือ HIA ไปใช้ในทางการต่อสู้คัดค้านแบบหัวชนฝา มองเป็นขาว-ดำ� และหาวิธี
โค่นล้มหักล้างความคิดความเชือ่ ของอีกฝ่ายหนึง่ เพราะต่างฝ่ายต่างมองแบบด้านเดียวและสุดโต่ง
หวาดระแวง จึงนำ�ไปสู่ความขัดแย้ง หาทางออกไม่ได้ นับเป็นทุกขภาวะอย่างยิ่ง
ดังนั้น เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) จึงได้ยืนยันคุณค่าและคุณประโยชน์ของเครื่องมือ
HIA และกำ�หนดเป็นแนวนโยบายในการทำ�งานส่งเสริมกระบวนการ HIA ต่อไปในทิศทางใหม่
อย่างที่เรียกว่า Constructive HIA หรือ HIA เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่
• Positive Approach (แนวทางเชิงบวก)
• Engaging (ร่วมผูกพันรับผิดชอบ)
• Pro-active/Preventive (เชิงรุก/เชิงป้องกัน)
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อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับกันว่า กระบวนการ HIA ที่ปรากฏตัวขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับนี้ ได้กระตุ้นความตื่นตัวของหน่วยงาน โดยเฉพาะกระทรวงที่มี
โครงการก่อสร้างหรือสัมปทานที่รอการอนุมัติ อนุญาต เพราะ HIA เป็นเครื่องมือช่วยทำ�ให้สังคม
รู้เท่าทันสถานการณ์ปัญหาและสามารถใช้ตรวจตราการทำ�หน้าที่ของภาครัฐ ทำ�ให้ต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบมากขึ้น
ในคู่มือการจัดทำ� HIA ฉบับที่ 2 สช. ได้นำ�เสนอกระบวนการเป็น 4 รูปแบบ สำ�หรับเลือก
ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) Proactive HIA ใช้ดำ�เนินการในเชิงป้องกัน ก่อนที่จะ
เกิดความขัดแย้ง 2) On-going HIA ใช้ส�ำ หรับกรณีด�ำ เนินการไปแล้ว 3) Conflict and resolution
ทำ�เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว 4) Sustainable HIA ใช้เมื่อต้องการให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน
ในรอบปีที่ผ่านมา สช. ได้ทำ�หน้าที่เชื่อมโยงและถักทอ กลุ่ม เครือข่ายนักวิชาการที่ได้ร่วม
บุกเบิก พัฒนาและขับเคลือ่ นงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพมาด้วยกันกับ สช. จำ�นวน 80 คน
จาก 23 สถาบันการศึกษาที่อยู่ต่างภูมิภาคกัน สช. เรียกคณะทำ�งานวงนี้ว่า HIA Consortium
หรือ คณะทำ�งานสนับสนุนกลไกกระบวนการความร่วมมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ระดับภาค
คณะทำ�งานชุดนี้ ต่างเห็นร่วมกันว่า preventive HIA เป็นรูปแบบที่น่าสนใจและเป็น
แนวทางหลักในการทำ�งานร่วมกัน หลายแห่งมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสถาบันของตนขึ้นเป็น
หน่วยบริการทางวิชาการในเรือ่ งนี้ ด้านหนึง่ เพือ่ ให้บริการแก่ประชาชน ชุมชนท้องถิน่ อีกด้านหนึง่
เพือ่ สร้างองค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญของสถาบัน จึงนับเป็นการก่อตัวของพันธมิตรทางวิชาการ
4 ภาค ที่กำ�ลังเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการ HIA ในเชิงสร้างสรรค์
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8 งานตอบสนองรัฐบาล บูรณาการ
ภาคีเครือข่าย

คือการตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ใช้ภารกิจและทรัพยากร
จากภาครัฐมาเป็นประโยชน์ต่อการถักทอเชื่อมโยงงานขององค์กรภาคีเครือข่าย
ทางสังคม

เนือ่ งจากสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานรัฐทีม่ ภี ารกิจในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานรัฐทุกประเภท
สช. มีแนวทางในการทำ�งานแบบสานพลัง ตามทฤษฎีสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา จึงต้องเชือ่ มโยง
ภาควิชาการ ภาคสังคมและภาครัฐ ซึ่งบังเอิญไปสอดคล้องกับนโยบายการทำ�งานแบบประชารัฐ
ของรัฐบาล สช. จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล
อย่างแข็งขันมาตั้งแต่ต้น ทั้งในกลไกคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (E3) และ
คณะกรรมการประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
สช. จึงเล็งเห็นความสำ�คัญของงานจิตอาสาและแนวทางการทำ�งานสาธารณะ หรืองาน
ช่วยเหลือสังคมแบบรวมพลัง อย่างที่เรียกกันว่า “เป็นประชารัฐ” โดยถือว่าเป็นงานรูปธรรมที่ดี
ที่สุดประการหนึ่ง ที่จะสามารถใช้ในการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น นำ�ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้
ทั้งนี้เพราะประเด็นจิตอาสาประชารัฐ สามารถสะท้อนคุณลักษณะของสังคมสุขภาวะ 4.0
ได้อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประการ อันประกอบด้วย 1. สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 2. สังคมเข้มแข็งและ
3. สังคมคุณธรรม ทัง้ ยังสามารถเชือ่ มโยงการทำ�งานระหว่างภาคีเครือข่ายและหน่วยงานส่วนต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ-วิชาชีพ ในทุกระดับได้อีกด้วย
ในปีงบประมาณ 2560 สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให้ดำ�เนิน “โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-2562” (โครงการจิตอาสาประชารัฐฯ) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำ�หรับปีแรกจากงบกลาง
รายการค่าใช้จา่ ยส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ จำ�นวน 161.4 ล้านบาท
มีระยะเวลาในการดำ�เนินงาน 4 เดือน ในระหว่าง 1 มิถนุ ายน - 30 กันยายน 2560 ซึง่ กระบวนการ
ทำ�งานจริงของ สช. และการขับเคลือ่ นของเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐทัว่ ประเทศมีการดำ�เนินงาน
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561 จนถึงปัจจุบัน
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นอกจากนัน้ กรอบแนวคิดของโครงการจิตอาสาประชารัฐ ทีไ่ ม่ได้มงุ่ เน้นการช่วยเหลือแบบ
“ประชาสงเคราะห์” หากแต่มีลักษณะที่เป็นการลงทุนทางสังคม ตามแนวทาง “ประชาสังคม”
อย่างชัดเจน (social investment) ดังนัน้ ผลทีไ่ ด้จากการส่งเสริมกลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสา
ประชารัฐระดับจังหวัดโดยมีโจทย์การช่วยเหลือผูย้ ากลำ�บากและการเฝ้าระวัง-รับมือพิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ
โดยชุมชนตามโครงการฯ เป็นตัวตั้ง จึงทำ�ให้เกิดผลลัพธ์เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่สำ�คัญ
(social infrastructure) สำ�หรับการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในทุก
ภูมภิ าคในระยะยาว ซึง่ ย่อมจะนำ�ไปสูส่ งั คมสุขภาวะหรือสังคมทีเ่ ข้มแข็งตามเป้าหมายภารกิจของ
สช. ด้วยเช่นกัน

9 งานพัฒนาผู้นำ� เสริมพลังพลเมืองอาสา

คือการขยายบทบาทและพัฒนาศักยภาพผูน
้ �ำ ชุมชนท้องถิน
่ และประชาสังคม
สร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาครอบคลุมทุกอำ�เภอ-ตำ�บลทั่วประเทศ

โครงการจิตอาสาประชารัฐฯ ที่ สช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล นอกจากจะช่วยให้ สช. มี
โอกาสในการบูรณาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และการปฏิบัติภารกิจร่วมกับองค์กรภาคีพันธมิตร
ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแล้ว โครงการฯ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
กลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ
และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
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โครงการฯ ได้ดำ�เนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด ประกอบด้วย แผนงานสนับสนุนเครือข่าย
จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดและถักทอเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐอำ�เภอ แผนงานการ
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะยากลำ�บากและการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพิบัติภัยชุมชน แผนงาน
การพัฒนาระบบกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัด แผนงานการสื่อสารสังคมและการจัดการ
ความรู้ และแผนงานบริหารจัดการ โดยมีระยะเวลาดำ�เนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน
พ.ศ. 2560
ผลลัพธ์จากการดำ�เนินงานของโครงการฯ ได้ท�ำ ให้ สช. มีฐานทุนทางสังคมและทุนทางปัญญา
สะสมเพิ่มพูนตลอดกระบวนการ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำ�คัญของ สช. สำ�หรับการทำ�งานขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงสังคมและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ผลการดำ�เนินงานของโครงการฯ ในปีที่ 1 (2560) มีทั้งส่วนที่
เป็นฐานทุนทางสังคมในการขับเคลือ่ น ส่วนทีเ่ ป็นโจทย์ปญ
ั หาหรือเป็น
ภาระที่รอการแก้ไข สำ�หรับการดำ�เนินงานในช่วงต่อไป สามารถสรุป
ฐานทุนในการทำ�งาน ไว้ดังนี้
1) เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับพื้นที่
- มีแกนนำ�จิตอาสาประชารัฐในพื้นที่ 76 จังหวัด 878
อำ�เภอ รวม 81,329 คน เฉลี่ย 1,070 คนต่อจังหวัดหรือ
92 คนต่ออำ�เภอ
- เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัดมีการจัดตั้งรวมกลุ่ม
เป็นทีมปฏิบตั งิ านในอำ�เภอต่าง ๆ รวม 878 พืน้ ที่ (อำ�เภอ)
จำ�นวน 8,557 เครือข่าย เฉลี่ย 112 เครือข่ายต่อจังหวัด
หรือ 10 เครือข่ายต่ออำ�เภอ
2) เครื อ ข่ า ยศู น ย์ ป ระสานงานจิ ต อาสาประชารั ฐ ระดั บ
จังหวัด
- มีศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด
เกิ ด ขึ้ น จำ � นวน 76 แห่ ง มีคณะกรรมการสนับสนุน
เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัด จำ�นวน
76 คณะ รวม 2,935 คน หรือเฉลี่ย 39 คนต่อจังหวัด
ซึง่ ในคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย กรรมการจาก
ภาครัฐ 642 คน (21.9%) ภาคเอกชน 430 คน (14.7%)
ภาคประชาสังคม 1,326 คน (45.1%) และจากภาค
วิชาการ 537 คน (18.3%)
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

55

3) เครือข่ายกองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมระดับจังหวัด
- มีการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมของจังหวัดขึ้นจำ�นวน 75 แห่ง (97.4% ของ
จังหวัดทั้งหมด) และกองทุนระดับอำ�เภอ 161 แห่ง (18.3% ของอำ�เภอทั้งหมด)
- มีจำ�นวนเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนประชารัฐฯ จังหวัด รวม 10,133,719
บาท (เฉลี่ย 133,338 บาท ต่อจังหวัด)
- กองทุนที่มีเงินบริจาคสูงสุด คือ 1.5 ล้านบาท
4) เครือข่ายจิตอาสาอื่น ๆ
1. เครือข่ายอาสาสมัครราชประชาสมาสัย จำ�นวน 82 ชมรม 1,212 คน
2. เครือข่ายจิตอาสา โดยมูลนิธิมิตรภาพบำ�บัด จำ�นวน 1,259 คน
3. เครือข่ายนักสื่อสารชุมชน โดย สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำ�นวน
162 คน มีสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน 164 สถานี ทีวีออนไลน์ 10 สถานี
4. เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำ�เภอ (District Health Board)
จำ�นวน 200 อำ�เภอ
5. เครือข่ายอาสาสมัครผู้ปกครอง โดย มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จำ�นวน 319 คน 26
โรงเรียน
6. เครือข่ายชมรมอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย โดย มูลนิธกิ องทุนไท จำ�นวน 30 มหาวิทยาลัย
มี 215 ชมรม
5) ผู้ยากลำ�บากที่ถูกทอดทิ้ง
- ผูย้ ากลำ�บากทีถ่ กู ทอดทิง้ ซึง่ เครือข่ายจิตอาสาได้คน้ พบ เข้าถึงตัว และจัดทำ�ระบบข้อมูล
และฐานทะเบียนประกอบ GIS มีจำ�นวนทั้งสิ้น 69,238 คน คิดเป็นคนต่ออำ�เภอ
หรือ 78 คนต่อจังหวัด (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 60)
ตารางสรุป รายละเอียดกองทุนจิตอาสาประชารัฐ ที่เกิดขึ้นและดำ�เนินงาน
ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการจิตอาสาประชารัฐ 2560/2561
ภูมิภาค

รายละเอียดการจัดตั้งกองทุน
จำ�นวนกองทุน
(ระดับจังหวัด)

เหนือ 18 จว.
17
อีสาน 20 จว.
20
กลาง 24 จว.
24
ใต้ 14 จว.
14
รวม 76 จว.
75
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

จำ�นวนกองทุน
(ระดับอำ�เภอ)

จำ�นวนรวม
(กองทุน)

จำ�นวนเงิน
รวม (บาท)

39
78
17
27
161

56
98
41
41
236

2,053417.72
4,332,610
2,819,102.00
928,590.00
10,133719.72
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10 งานสมัชชาสุขภาพไทย องค์การอนามัยโลก

ขยายบทเรียน

องค์การอนามัยโลกเห็นคุณค่า จึงเข้ามาประเมินบทเรียนรู้ 9 ปี สมัชชาสุขภาพ
ประเทศไทย และได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ประเทศสมาชิกทั่วโลก

ในปีที่ผ่านมา สช. ได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ทำ�การถอดบทเรียนงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย โดยจัดทำ�และเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ ชื่อ The triangle that
moves the mountain : nine years of Thailand’s National Health Assembly

สช. และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกได้ร่วมกันเปิดตัวหนังสือครั้งแรกที่งานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 และตามมาด้วยการเผยแพร่ในเวทีงานสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71
ที่เจนีวา ในการประชุมคูข่ นาน (Side Event) เรือ่ ง People’s voice and social participation:
key roles and contribution to UHC
ถึงแม้ สช. จะมีหนังสือเกีย่ วกับแนวคิดและผลงานเป็นภาษาอังกฤษอยูห่ ลายเล่ม ส่วนใหญ่
เป็นการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แต่หนังสือเล่มนี้นับเป็นเล่มแรกที่เขียนโดยองค์การ
อนามัยโลก การทีอ่ งค์การระหว่างประเทศเข้ามาทำ�การศึกษากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จนนำ�มาสูก่ ารเขียนหนังสือนัน้ เปรียบเสมือนการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการ
ว่ารูปแบบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ประเทศอื่นควรมาเรียนรู้
หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นจุดคานงัดขององค์กร ทีจ่ ะเปิดประตูให้นานาชาติรจู้ กั สช. และสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติมากขึ้น และจะนำ�ไปสู่การรวมตัวของประเทศที่สนใจเรื่องการมีส่วนร่วม ในการ
ทำ�งานร่วมกันต่อไป
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5

งานเด่นตาม
เข็มมุ่งองค์กร

เพื่อตอบสนองต่อเข็มมุ่ง ปี 2561 สำ�นักและหน่วยปฏิบัติงานได้
พากันกำ�หนดเป็นเป้าหมายในการสร้างผลงานเชิงรูปธรรม
บนฐานการขับเคลื่อนภารกิจปกติขององค์กร เรียกกันเป็นชื่อเล่นๆ ว่า 
“งานธงแดง” หรือ Flagship
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เพื่อตอบสนองต่อเข็มมุ่ง ปี 2561 ขององค์กรตามที่เลขาธิการได้วิเคราะห์ผลงานพร้อมกับ
เสนอจังหวะก้าวในการขับเคลือ่ นภารกิจของ สช. เอาไว้ สำ�นักและหน่วยปฏิบตั งิ านได้พากันกำ�หนด
เป็นเป้าหมายในการสร้างผลงานเชิงรูปธรรม บนฐานการขับเคลือ่ นภารกิจปกติขององค์กร เรียกกัน
เป็นชื่อเล่น ๆ ว่า “งานธงแดง” หรือ Flagship
ในรอบปีที่ผ่านมา มีผลงานรูปธรรมของ Flagship เกิดขึ้นมากมาย ในที่นี้จะขอหยิบยกมา
แสดงไว้เพียง 10 กรณี ได้แก่
1. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
2. ธรรมนูญผีมอญ
3. การจัดการอาหารในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์
4. แนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
5. เว็บไซต์รองรับอุปกรณ์พกพา
6. นโยบายอาหารปลอดภัย-มั่นคงแห่งภาคอีสาน
7. ภาวะตายดีและการดูแลแบบประคับประคอง
8. ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
9. GNHiAP- เครือข่ายนโยบายสุขภาพระดับโลก
10. คุณภาพชีวิตในวิถีมุสลิมภาคใต้
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1 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” เป็นงาน Flagship ของสำ�นักขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ (สข.)

เริม่ ต้นจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5/2555 ว่าด้วยพระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ
ต่อมาได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและจัดทำ�เป็น “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” ขึ้น
ภายใต้การสนับสนุนของมหาเถรสมาคม สำ�นักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
และ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
คณะทำ�งานจัดทำ� ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีพระพรหมวชิรญาณ พระพรหมบัณฑิต
และพระราชวรเมธี เป็นทีป่ รึกษา มีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนิสติ จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นประธาน มีพระสงฆ์และอาจารย์จาก มจร. และเจ้าหน้าที่
สช. เป็นฝ่ายเลขานุการ
เมื่อผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากพระสงฆ์ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต รวมถึง
องค์ ก รภาคี ท่ีเ กี่ย วข้ อ งทั้ง ภาครั ฐ ภาควิ ช าการ และภาคประชาสั ง คม แล้ ว จึ ง นำ �เสนอต่ อ
มหาเถรสมาคมเพื่อทราบและประกาศใช้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 เป็นธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางสำ�คัญที่
สะท้อนถึงภาพพึงประสงค์และแนวทางการปฏิบตั ิ รวมถึงการร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
สร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ โดยมีหลักการสำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) พระสงฆ์กับการสร้างเสริม
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และดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย (2) ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์
ตามหลักพระธรรมวินัย (3) บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำ�ด้านสุขภาวะ
หลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคมได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” โดยมี
ประธานและฝ่ายเลขานุการร่วมกันทัง้ ฝ่ายสงฆ์และฆราวาส ให้องค์กรปกครองสงฆ์เป็น “ผูน้ �ำ หลัก”
ในการขับเคลื่อน ส่วนหน่วยงานฆราวาสจะเป็น “ฝ่ายสนับสนุน”
ในการจัดทำ�แผนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ มีงานสำ�คัญ 5 ประเด็น ดังนี้
1) การจัดการระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ สำ�นักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ประสาน
กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สปสช. จัดระบบการลงทะเบียนจัดเก็บข้อมูล
พระสงฆ์ทั่วประเทศ มุ่งให้ข้อมูลทะเบียนวัดและทะเบียนพระสงฆ์มีความเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยง
ข้อมูลพระสงฆ์กบั ระบบทะเบียนราษฎร์ ทำ�ให้สถานภาพพระสงฆ์เชือ่ มโยงกับระบบเลขประจำ�ตัว
ประชาชน เชือ่ มโยงฐานข้อมูลพระสงฆ์กบั สิทธิประโยชน์ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ซึง่ จะสนับสนุน
ให้พระสงฆ์สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวัตรปฏิบัติ
2) การจัดให้มีพระคิลานุปัฏฐากประจำ�วัด
กรมอนามัยและกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์
กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนจัดอบรมพัฒนาความ
รู้ทักษะด้านการดูแลสุขภาพแก่พระสงฆ์ที่จะเป็น
พระคิลานุปัฏฐาก และพระอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�วัด (อสว.) มีเป้าหมายสนับสนุนการฝึกอบรม
ให้มีพระคิลานุปัฏฐากครอบคลุมทั่วประเทศ
3) การดำ�เนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�ำ เนินงานนี้
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลวัดกับผลการ
ดำ�เนินการวัดส่งเสริมสุขภาพ การมีจุดประสานงานเรื่องสุขภาพพระสงฆ์ การจัดระบบคัดกรอง
สุขภาพพระสงฆ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของวัดที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เช่น พื้นที่
สำ�หรับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธในวัด มีกุฏิสงฆ์อาพาธ การดูแลพระสงฆ์ที่อยู่ในภาวะติด
เตียง
4) การถวายความรู้พระสงฆ์และการสื่อสารสนับสนุนการขับเคลื่อน จะมีการถวาย
ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพ และสร้างหลักประกันการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของพระสงฆ์
การสือ่ สารความรูเ้ กีย่ วกับการอุปฏั ฐากพระสงฆ์ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และการสือ่ สารการขับเคลือ่ น
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ต่อคณะสงฆ์ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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5) การดำ�เนินงานระดับพื้นที่ ภายหลังการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
ภาคีเครือข่าย เช่น มจร. มมร. มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม เครือข่ายพระสงฆ์ในระดับจังหวัด ได้มีการ
ดำ�เนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น
- สปสช. ทุกเขต มีการดำ�เนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ
การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ การจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์ ฯลฯ
- มจร. ดำ�เนินโครงการขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยการสนับสนุน
ของ สสส. ในพื้นที่ระดับตำ�บล/อำ�เภอ/จังหวัด ใน 20 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย
แพร่ น่าน กำ�แพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บุรรี มั ย์ ปัตตานี สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช นครราชสีมา นครปฐม
แขวงกัลยา แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำ�ให้เกิดรูปธรรมการดำ�เนินงาน
หลายลักษณะ เช่น การส่งเสริมความรูแ้ ด่พระสงฆ์ การจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับจังหวัด การจัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับ
ตำ�บล การจัดตั้งกองทุนสุขภาพสำ�หรับดูแลพระสงฆ์ การให้พระสงฆ์มีบทบาทใน
กองทุนสุขภาพตำ�บล การอบรมพระสงฆ์แกนนำ�ในการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย
ติดเตียง (ธรรมะข้างเตียง)
ตัวอย่างรูปธรรมดังกล่าว จะถูกถอดบทเรียนเพื่อสรุปเป็นความรู้ และพัฒนา ขยายผลสู่
พื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป
นอกจากนัน้ เมือ่ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ได้รบั ทราบ
กรณีตัวอย่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จากการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพิจิตรและกำ�แพงเพชร
จึงได้เสนอรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ 26 มิถนุ ายน 2561 จนกระทัง่ มีมติรบั ทราบและ
มีข้อสั่งการให้ สช. พศ. และกรมการศาสนาหาแนวทางในการขยายรูปแบบไปสู่ศาสนาอื่นอย่าง
เหมาะสม
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2   ธรรมนูญผีมอญ
“ธรรมนูญผีมอญ” เป็นงาน Flagship ของศูนย์สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะภาคกลาง (ศก.)

ที่ผ่านมา “ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” มักเป็นธรรมนูญสุขภาพในระดับตำ�บล ที่ยึดโยงพื้นที่
ชุมชนเป็นหลัก แต่สำ�หรับชนชาติพันธุ์มอญที่มีกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน 38
จังหวัด เมื่อมีความสนใจที่จะใช้เครื่องมือธรรมนูญระบบสุขภาพเพื่อสร้างกติการ่วมของชุมชนใน
การจัดการสุขภาวะของชนชาติ จึงเป็นตัวอย่างใหม่ของการที่กลุ่มเฉพาะทางสังคม ที่ไม่ได้ยึดโยง
ด้วยพื้นที่ตั้ง จะสามารถใช้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ เพื่อจัดการสร้างภาพอนาคต
ของระบบสุขภาพที่เป็นกติการ่วมกัน โดยคำ�นึงถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามจารีตประเพณี
ของกลุ่ม
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความของคำ�ว่า “สมัชชาสุขภาพ”
ไว้ว่า หมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรูแ้ ละเรียนรูอ้ ย่างสมานฉันท์ ทีน่ �ำ ไปสูข่ อ้ เสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพหรือ
ความมีสุขภาวะของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

63

ในเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์มอญ เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ�) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จังหวัดเพชรบุรี มีเครือข่าย
พี่น้องชาติพันธุ์มอญจำ�นวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัด
ลำ�พูน และกรุงเทพมหานคร ได้ถ่ายทอดถึงสถานการณ์ปัญหาทางวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาวะ
ทีป่ ระชุมเห็นว่าวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ถือเป็นทุนทางสังคมอันเข้มแข็งของกลุม่ ชนชาติมอญ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตตามแบบฉบับของตนเองที่ชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นเรือ่ งแต่งกายหรือประเพณีตา่ ง ๆ โดยเฉพาะการเลีย้ งผีมอญประจำ�ตระกูลซึง่ ถือว่าเป็นทุนทาง
สังคมที่มีคุณค่าทางจิตใจของคนมอญมากที่สุด แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมดังกล่าวเริ่มเลือนหายไป
เพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สนใจวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นสิ่งดีที่ควรแก่การ
อนุรักษ์ไว้
ที่ประชุมจึงมีมติ
1. ให้มีการพัฒนาและประกาศใช้ “ธรรมนูญผีมอญ” ในราชอาณาจักร โดยยึดมั่นตาม
ระบอบการปกครองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ขับเคลื่อนธรรมนูญผีมอญสู่พื้นที่เรียนรู้ ขยายการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
3. การประเมินและติดตามมติพหุวฒ
ั นธรรม การอยูร่ ว่ มกันของชนชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ ในพืน้ ที่
ชุมชนมอญ
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ได้มีพิธีประกาศใช้และเฉลิมฉลอง “ธรรมนูญผีมอญ”
ในงานมหาสงกรานต์รามัญสราญรมย์ ทีพ่ ทุ ธมณฑล โดยมีทา่ นผูห้ ญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติ และ
สักขีพยาน
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3   การจัดการอาหารในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์
“การจัดการอาหารในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์” เป็นงาน Flagship ของสำ�นัก
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (สข.) เป็นการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ “ประเด็นการจัดการอาหารในโรงเรียน” ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ทั้งจังหวัด เป็นการนำ�ร่อง

นโยบายสาธารณะเรือ่ งระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน เป็นฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีหน่วยงานหลักที่สำ�คัญในการขับเคลื่อน
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

การขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 - 2560

สช. ร่วมกับ กรมอนามัย และ IHPP กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายเด็กไทยไม่กิน
หวาน ได้รว่ มกันผลักดันให้เกิดการขับเคลือ่ นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์เป็นพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง ซึง่ มีกลไกคณะ
ทำ�งานขับเคลือ่ นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรนิ ทร์ มีการลงนาม บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสนับสนุนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและ
ชุมชนจังหวัดสุรนิ ทร์ ระหว่าง คณะผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และผูน้ �ำ ชุมชน จำ�นวน 12 ตำ�บล โดย สช. ได้สนับสนุนให้มกี ารสรุปบทเรียน
และจัดทำ�หนังสือบทเรียนการจัดการระบบอาหารในโรงเรียน
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กันยายน 2560 สช. และภาคีความร่วมมือ ได้รว่ มจัดเวทีตลาดนัดวิชาการ เรือ่ ง การขับเคลือ่ น
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชนจังหวัดสุรนิ ทร์”
ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�เสนอรูปธรรมของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน จังหวัดสุรนิ ทร์ ทำ�ให้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่แสดงความจำ�นงร่วมดำ�เนินงานต่อเพื่อให้ครอบคลุมทุกอำ�เภอ มีข้อเสนอให้ยกระดับเรื่อง
การจัดการอาหารในโรงเรียนให้เกิดเป็นนโยบายระดับจังหวัดของสุรินทร์ และขยายผลการพัฒนา
และบูรณาการวางแผนร่วมกันระหว่างพืน้ ทีน่ �ำ ร่องและพืน้ ทีใ่ หม่ เพือ่ ให้เกิดพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ น
ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน ที่ขยายผลครอบคลุมทุกอำ�เภอในจังหวัดสุรินทร์
อย่างน้อยอำ�เภอละ 1 ตำ�บล รวมทั้งเกิดกลไกการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
และชุมชนในระดับจังหวัด อำ�เภอ และตำ�บล อย่างเชื่อมโยงกัน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีการนำ�เสนอรูปธรรมการขับเคลือ่ นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 - 2562

มีนาคม 2561 สช. ร่วมกับ หน่วยงานภาคีและเครือข่าย
จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนนโยบาย
“ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน” ในพื้นที่จังหวัด
สุรนิ ทร์ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้
1. เสนอให้จดั ตัง้ กลไกขับเคลือ่ นนโยบายระบบการจัดการ
อาหารในโรงเรี ย นและชุ ม ชนจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โดยมี สำ � นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ และสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. การขยายพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชนให้
ครอบคลุมทุกอำ�เภอในจังหวัดสุรินทร์ (32 ตำ�บล ใน 17 อำ�เภอ) โดย
2.1 เชื่อมประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ�แผนงานและสนับสนุนระบบ
การผลิตวัตถุดบิ อาหารปลอดภัยทีส่ อดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในพืน้ ที่
32 ตำ�บล
2.2 การพัฒนาศักยภาพ กลไกในระดับจังหวัด แกนนำ�ภาคีเครือข่ายอำ�เภอและพื้นที่
ตำ�บล ให้มีความรู้ในบทบาทที่ตนเองเกี่ยวข้อง ทั้ง โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ เครือข่าย
เกษตรกรในชุมชน
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2.3 หนุนเสริมให้เกิดการจัดทำ� พัฒนาข้อมูล รูปแบบระบบการจัดการอาหารโรงเรียน
ในพืน้ ที่ ทีส่ ามารถยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรูร้ ะบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
และชุมชน
2.4 สรุปบทเรียน และการจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการ
อาหารในโรงเรียนและชุมชน นำ�ไปสู่การสร้างการเรียนรู้ขยายผลบทเรียน และ
จัดทำ�ข้อเสนอในทางนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาและขับเคลื่อนในระดับนโยบาย

สช. จัดเวทีบรู ณาการเชิงนโยบายเพือ่ หารือแนวทางการขับเคลือ่ นกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมกัน เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน ได้แก่ 1) พัฒนา
ระบบกำ�กับ ติดตาม และประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น โรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) พัฒนากฎระเบียบหรือแนวทางที่เอื้อต่อ
การดำ�เนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนทีเ่ ชือ่ มโยง
กับชุมชน 3) สนับสนุน ส่งเสริม การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ในพืน้ ที่ และพัฒนามาตรฐาน
การจัดการให้ผลผลิตปลอดภัย
นอกจากนั้น สช. มีโอกาสได้นำ�เสนอการขับเคลื่อน ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
จังหวัดสุรินทร์ ต่อที่ประชุมในการปฏิบัติราชการพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ของรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) จนนำ�ไปสู่การ
นำ�เสนอวีดิทัศน์ ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในที่ประชุม ครม. ในที่สุดจึงมีข้อสั่งการ
คณะรัฐมนตรี เพือ่ ขยายการขับเคลือ่ นระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนเพิม่ ขึน้ ทัง้ จังหวัดสุรนิ ทร์
และทั่วประเทศ

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

67

ั เิ รือ
่ งข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
4 แนวปฏิบต
“แนวปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ” เป็นงาน Flagship ของสำ�นัก
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (สข.)

คือ การจัดทำ�ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ว่าด้วยแนวปฏิบตั เิ รือ่ งข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านสุขภาพ ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ มีผลกระทบสูงต่อหน่วยงาน องค์กร สมาคม
วิชาชีพด้านสุขภาพ รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยและประชาชนทัว่ ไป และเป็นประเด็นปัญหาช่องว่างในทางปฏิบตั ิ
จึงนับเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 มาตรา 32 ซึ่งได้รับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับความ
คุ้มครองมิให้มีการนำ�ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่จะมีกฎหมายให้อำ�นาจไว้
ซึ่งจะต้องกระทำ�เท่าที่จำ�เป็น และเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ถึงแม้จะมีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพอยู่แล้วหลายฉบับ เช่น พระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 7 ได้บัญญัติเรื่องสิทธิและหน้าที่ของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
แต่เนือ่ งจากยังไม่มกี ฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะทีก่ �ำ หนดรายละเอียด
สช. จึงจำ�เป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมกัน
พัฒนาแนวปฏิบตั ฯิ และอาศัยอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แยกเป็นประกาศฯ
ไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
ต่อมา เมื่อเล็งเห็นความสำ�คัญในเรื่องนี้ และด้วยความห่วงใยการปฏิบัติของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ทั้งภายใน และภายนอก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นำ�เรื่องนี้ไปขยายผล ต่อยอด
โดยออกเป็นระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของ
บุคคล พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
และล่าสุด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำ� (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. .... เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2561 โดยให้เสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป
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5 เว็บไซต์รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา
“เว็บไซต์รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา” เป็นงาน Flagship ของกลุ่มงาน
สื่อสารสังคม (กส.) เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th รองรับ
การใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ในรูปแบบ Responsive เพื่อ
สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ขององค์ ก ร ภาคี เ ครื อ ข่ า ย บุ ค คลทั่ ว ไป
ให้สะดวกขึ้น

จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี 2559 ยุค 4G ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่า
นักท่องเน็ตผ่านมือถือมีอัตราเติบโตขึ้น ตัวเลขที่เห็นได้ชัด คือ คนไทยใช้งานโทรศัพท์มือถือใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และ
คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) ตามลำ�ดับ
สถิตินี้ มีทิศทางชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์
จำ�เป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน
การพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบเดิม เว็บไซต์กย็ งั สามารถเปิดเข้าชมได้ดว้ ยมือถือ หรือแท็บเล็ต
แต่การแสดงผลไม่สามารถตอบโจทย์ผใู้ ช้งานผ่านมือถือ หรือแท็บเล็ตได้จริง เนือ่ งจากเมือ่ ผูใ้ ช้เปิด
เว็บไซต์ผา่ นมือถือ การเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์รปู แบบเดิมจะค่อนข้างยาก ตัวหนังสือในเว็บไซต์จะ
เล็กลง เนื่องจากหน้าจอที่เปิดใช้งานมีขนาดเล็กลง ทั้งรูปภาพ ข้อความตัวอักษรทุกอย่างในเว็บ
ก็จะมีขนาดเล็กลงตามไปด้วย
ด้วยเหตุผลนี้เอง เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive Design จึงถูก
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถเปิดแสดงผลได้ดี เห็นข้อมูลชัดเจน ในหน้าจอการแสดงผลต่าง ๆ ทั้ง
มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ในปัจจุบัน Mobile Internet Users มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะได้
รับความนิยมมากกว่าการใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ซึง่ อุปกรณ์เคลือ่ นทีน่ นั้ มีความหลากหลายมาก
ไม่วา่ จะเป็น ขนาดและความละเอียดของหน้าจอแสดงผล (Screen Size and Resolution) แนว
ของการแสดงผล (Orientation) หรือแม้แต่ระบบปฏิบัติการ (OS)
ถ้าเป็นสมัยก่อน เราต้องทำ�เว็บไซต์ออกมาหลาย Version เช่น Desktop Version กับ
Mobile Version เพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับ Device นั้น ๆ ซึ่งวิธีนี้จะ
ทำ�ให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านเวลาและค่าจ้างในการพัฒนา
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กลุ่มงานสื่อสารสังคมของ สช. จึงวางแนวทางที่จะปรับหน้าเว็บไซต์หลักของ สช. ให้
แสดงผลในรูปแบบของ Responsive Web Design ในปีงบประมาณ 2561 ซึง่ ก็คอื การออกแบบ
เว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ที่จะทำ�ให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่
แตกต่างกัน โดยใช้โค้ด URL เดียวกัน
การดำ�เนินงานพัฒนารูปแบบ Responsive Mobile Site คือ เว็บไซต์ที่ทำ�ขึ้นเพื่อรองรับ
หน้าจอมือถือโดยเฉพาะ แยกออกมาก่อน เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานได้รับผลกระทบ ระหว่างนี้คนที่เข้า
เว็บไซต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ยังคงใช้เว็บเก่าได้ปกติ
ส่วนคนที่เข้าจากมือถือก็จะเจอเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่พัฒนารองรับ Responsive Mobile
Site เมื่อระบบใหม่เสถียรแล้ว จะค่อย ๆ ทำ�การพัฒนา Mobile Site ตัวนี้ให้สามารถดูใน Tablet
และ Desktop ได้สวยงาม เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้งานจากคอมพิวเตอร์และ Mobile Site
ก็จะเจอเว็บไซต์จากระบบเดียวกัน
ข้อดีของ Responsive Mobile Site
• ไม่ต้องกลัวว่าเว็บแบบ Responsive จะทำ�ให้เกิดปัญหากับผู้ใช้เก่าที่เข้าทาง
คอมพิวเตอร์ เพราะเว็บเก่ายังใช้ได้อยู่
• มีเวลาให้ทีม Designer ค่อย ๆ เรียนรู้ในการดีไซน์เว็บไซต์ที่เหมาะกับ Responsive
โดยใช้เว็บ Mobile site เป็นที่ทดสอบ
• สำ�หรับทีมอื่น ๆ เช่น ฝ่าย Content ก็มีเวลาเรียนรู้ในการปรับ Content ให้เหมาะ
กับการอ่านบนหน้าจอหลายรูปแบบเช่นกัน
• ช่วยลดขนาดเว็บให้เล็กลงกว่าเดิมได้ โดยการตัดทอน Element เก่าใน Desktop
Site ที่ไม่จำ�เป็นออก
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6 นโยบายอาหารปลอดภัย-มั่นคงแห่ง

ภาคอีสาน

“นโยบายอาหารปลอดภัย-มั่นคงแห่งภาคอีสาน” เป็นงาน Flagship ของศูนย์
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคอีสาน (ศอ.) เป็นการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ประเด็นร่วม เรื่องอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร
สำ�หรับภาคอีสานทั้งภาค

เนื่องจากสถานการณ์ของภาคอีสานขณะนี้ประสบกับปัญหาการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรที่ผิดวิธี ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะเกษตรกรและผู้บริโภค เช่น โรคเนื้อเน่า เป็นต้น
เครือข่ายภาคอีสานจึงตระหนักถึงปัญหาสำ�คัญดังกล่าว จนกระทัง่ เกิดเป็นประเด็นคานงัดในหลาย
จังหวัด รวมจำ�นวน 15 จังหวัด (จากทั้งหมด 20 จังหวัด) ได้แก่
• ชัยภูมิ :
• นครราชสีมา :
• บุรีรัมย์ :
• อำ�นาจเจริญ :
• มุกดาหาร :
• ยโสธร :
• นครพนม :
• หนองบัวลำ�ภู :
		
• เลย :
• สกลนคร :
• ขอนแก่น :
• มหาสารคาม :
• กาฬสินธุ์ :
• หนองคาย :
• สุรินทร์ :
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เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย
เกษตรปลอดภัย
ความปลอดภัยทางอาหาร
เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคนเมืองธรรมเกษตร
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย
ระบบอาหารปลอดภัย
การใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร
ลดการปนเปื้อนจากสารเคมีการเกษตรในอาหารและสิ่งแวดล้อม
ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำ�ภู
ความมั่นคงทางอาหาร
การลดสารเคมีต่อชีวีคนสกล
การจัดการทรัพยากร และความมั่นคงทางอาหารจังหวัดขอนแก่น
การสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย
อาหารปลอดภัย
คนหนองคายลดเค็ม ลดนัว ลดโรค
การจัดการน�ำ้ และความมัน่ คงทางด้านอาหารในภูมนิ เิ วศลุม่ นำ�้ ห้วยเสนง
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จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่าสถานการณ์ปัญหาของภาคอีสานจะเป็นไปในแนวเดียวกัน
ดังนั้น ศูนย์ฯ อีสานจึงให้ความสำ�คัญและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้เครื่องมือตาม
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ นัน้ ก็คอื สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นต้น

7 การตายดีและการดูแลแบบประคับประคอง
“การตายดีและการดูแลแบบประคับประคอง” เป็นงาน Flagship ของสำ�นักขับเคลือ
่ น
นโยบายสาธารณะ (สข.)

เป็นการบุกเบิกงานสิทธิและหน้าทีด่ า้ นสุขภาพ ตามมาตรา 12 คือ การบุกเบิกงานสุขภาวะ
ในระยะท้ายและระบบการดูแลแบบประคับประคอง เน้น การขับเคลือ่ นเรือ่ ง “การตายดี” ในกลุม่
ศาสนา มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สอดคล้องกับแนวทางการ
เตรียมตัวตายตามหลักศาสนาพุทธ
จากอดีตยังไม่เคยปรากฏนโยบายทางศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ ในเรื่องการตายดี
ตามแนวทางของศาสนา ปัจจุบันมีเครือข่ายวัดทางพุทธศาสนาที่ทำ�งานในเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคองและการดูแลระยะท้ายของชีวิตอยู่ แต่กิจกรรมดังกล่าวทำ�ในแง่ความสนใจ
ส่วนบุคคลเป็นหลัก ดังนัน้ จึงควรพัฒนาเรือ่ งดังกล่าวเพือ่ เสนอเป็นนโยบายระดับชาติในแต่ละศาสนา
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเจตนาให้ผู้ป่วยที่อยู่ใน
วาระสุดท้ายของชีวิต สามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่รับบริการทางการแพทย์ที่เป็นไปเพื่อ
ยืดความเจ็บป่วยทรมานโดยไม่จำ�เป็น หากแต่ผู้ป่วยยังคงได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาลตาม
ความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและอาการต่าง ๆ และเพื่อให้บุคคลหรือผู้ป่วยที่มี
สติสัมปชัญญะดีสามารถทำ�หนังสือแสดงเจตนาตามมาตรา 12 ได้ด้วยตนเอง ซึ่งหลักการดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับแนวทางการเตรียมตัวตายตามหลักศาสนาพุทธ
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ปั จ จุ บั น ความเชื่ อ และแนวปฏิ บั ติ เรื่ อ งการตายตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนาและตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้มีการกล่าวถึงกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวทาง
การเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อการตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ และทางการแพทย์ ยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลายลงไปในระดับชุมชน วัด ภาคประชาสังคม
เครือข่ายพระสงฆ์ในสถาบันการศึกษา ตัง้ แต่ระดับโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม มหาวิทยาลัยสงฆ์
และองค์ ก รสงฆ์ ใ นระดั บ สู ง ก็ ยั ง ขาดความรู้ ประสบการณ์ แ ละแนวนโยบายที่ จ ะขั บ เคลื่ อ น
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติดังกล่าวไปสู่ภาคประชาชนในสังคมไทย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นองค์ ค วามรู้ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ การตายดี ต ามแนว
พระพุทธศาสนา ตามกฎหมายและทางการแพทย์ทเี่ กีย่ วข้องไปสูพ่ ระสงฆ์รนุ่ ใหม่หรือพระวิทยากร
ที่สนใจงานภาคประชาสังคมว่าด้วยสุขภาพและการตายดี รวมทั้งการสร้างเครือข่ายคณะสงฆ์
จังหวัดต้นแบบเพื่อใช้สำ�หรับการพัฒนาพระสงฆ์วิทยากรต้นแบบที่มีความรู้ด้านการตายดีระดับ
จังหวัด สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้สนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาวิจัยเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพื่อ
การตายดีตามหลักพระพุทธศาสนา
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สช. ได้ทำ�การศึกษาแนวปฏิบัติ และขยายผลการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการตายดี ในองค์กร
เครือข่ายพระสงฆ์ที่เป็นชุมชนต้นแบบ จำ�นวน 12 พื้นที่ ได้แก่
1. กลุ่ ม คิ ล านธรรมกั บ กิ จ กรรมธรรมะเพื่ อ ผู้ ป่ ว ยของหลั ก สู ต รชี วิ ต และความตาย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ตำ�บลดอนชมพู อำ�เภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา
3. โรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลหัวง้ม อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
4. โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
5. โรงพยาบาลน่านกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
6. มูลนิธิธรรมรักษ์วัดพระบาทน�้ำพุ
7. เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาตาวิเศษ เทศบาลตำ�บลอุโมงค์ จังหวัดลำ�พูน
8. เครือข่ายธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
10. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
11. โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
12. โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สช. ได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการตายดีในทางการแพทย์ ทางกฎหมาย และทาง
พระพุทธศาสนา ที่ได้จากการศึกษาเชิงเอกสารและการศึกษาองค์กรต้นแบบ
สช. ได้พฒ
ั นาหลักสูตรการพัฒนาพระสงฆ์วทิ ยากรเพือ่ การตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา
เพือ่ นำ�ไปอบรมพัฒนาพระสงฆ์วทิ ยากรต้นแบบเพือ่ เสริมสร้างแนวปฏิบตั เิ พือ่ การตายดีทสี่ อดคล้อง
กับการแพทย์ กฎหมาย และหลักพุทธธรรม จำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรจิตอาสาคิลานธรรมเพื่อการตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา
2) หลักสูตรนวัตกรรมวิจัยการสร้างองค์ความรู้เพื่อการตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา
สช. ได้จัดให้มีการอบรมพระสงฆ์วิทยากรต้นแบบให้มีความรู้ในแนวปฏิบัติฯ จำ�นวน 79
รูป ในพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่
1) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมี
ผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 37 รูป
2) ศูนย์การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 42 รูป
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แนวทางการดำ�เนินงานในระยะต่อไป
ขยายผลการพัฒนาเครือข่ายพระสงฆ์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นผู้นำ�การเผยแพร่
และดำ�เนินกิจกรรมการตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา ให้ครอบคลุมทั้ง 18 ภาคการปกครอง
คณะสงฆ์ รวมถึงผลักดันในระดับนโยบายให้ก�ำ หนดเป็นแผนยุทธศาสตร์งานด้านสาธารณสงเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม และให้มกี ารขยายต่อเครือข่ายต้นแบบการดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมแนวปฏิบตั ิ
ด้านการตายดีทางการแพทย์ ทางกฎหมาย และทางพระพุทธศาสนาสู่คณะสงฆ์ทั่วประเทศต่อไป

่ ง
8 ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย
1. สช. ไม่มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน
2. สช. มุ่งสู่องค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริหารจัดการของ สช. ให้สอดคล้องและรองรับแผน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564
4. เพื่อรองรับการประเมินผลและตัวชี้วัดที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม.)
1. บริหารความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
เมื่อพบว่าระบบบริหาร เป็นระบบที่ที่มีความสำ�คัญต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของ สช.
และส่งผลกระทบถึงระบบบริหารจัดการอื่น ๆ เช่น การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การวางแผน
ยุทธศาสตร์มปี ระสิทธิภาพ สช. ได้ให้ความสำ�คัญต่อ การควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management) โดยถือเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีต่ อ้ งนำ�เข้ามาช่วยในการ
บริหารความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ของ สช.
แม้ว่าการวางแผนยุทธศาสตร์จะเป็นสิ่งที่สำ�คัญของ สช. แต่สิ่งที่ยากกว่าการวางแผน
ยุทธศาสตร์ คือการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ ทุกสำ�นักและกลุม่ งานจึงต้องมีการพัฒนาตนเองใน
สองด้านหลัก ๆ คือ การปรับปรุงกระบวนงาน (Process Improvement) และการบริหารโครงการ
(Project Management) เพราะจะช่วยให้การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ของ สช. มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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2. ปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการและงบประมาณ
สำ�หรับการบริหารโครงการและงบประมาณ (Project Management) ในอดีตที่ผ่านมา
พบว่าเป็นการทำ�กิจกรรมตามโครงการทีแ่ ต่ละสำ�นักและกลุม่ งานอยากจะดำ�เนินการ แม้วา่ จะไม่ได้
ส่งผลถึงความสำ�เร็จของยุทธศาสตร์ฯ เนือ่ งจากการติดตามและประเมินผลโครงการ ให้ความสำ�คัญ
ว่าดำ�เนินการเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในแผนงานแล้วหรือไม่ เพียงแค่นั้น
สช. จึงมีนโยบายให้ทกุ สำ�นักและกลุม่ งาน นำ�การบริหารโครงการ (Project Management)
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้โครงการมีคุณภาพและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ฯ
อันประกอบด้วย
• การวิเคราะห์ขอบเขต กระบวนการในการดำ�เนินโครงการ เพื่อให้ทราบกระบวนการ
ดำ�เนินโครงการ
• การวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความสำ�เร็จที่
จะได้รับจากโครงการ และมีเครื่องมือในการระบุว่าได้รับความสำ�เร็จนั้นหรือยัง
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงให้
เห็นว่าโครงการมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์นั้น ๆ อย่างไร
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั โครงการอืน่ เพือ่ ให้เห็นความสัมพันธ์และความเกีย่ วข้อง
กันของแต่ละโครงการ
• การวิเคราะห์ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั เพือ่ ให้ทราบว่าโครงการคุม้ ค่าทีจ่ ะลงทุนหรือไม่ และ
เป็นข้อมูลที่สำ�คัญในการทำ�แผนการใช้จ่ายเงินและการบริหารงบประมาณของกรมฯ
• การวิเคราะห์ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ (Risk Analysis) เพือ่ ให้ทราบสิง่ ทีต่ อ้ งระวัง เตรียมพร้อม
ต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น อันจะส่งผลต่อความสำ�เร็จของโครงการ
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างจริงจัง
เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำ�งานและการบริหารโครงการและงบประมาณแบบใหม่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กบ.) จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลในเรื่องการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร (Competencies) จัดทำ�แนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้วยการให้กับบุคลากรของ สช. ทั้งหมดทุกระดับ
ในการนี้ ได้มีการร่วมกันริเริ่มจัดทำ�สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ตามสายงาน (Functional/Role Competency) และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Core
Value) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าได้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากร
ทุกคน จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของ สช.
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จากกิจกรรม HR Blueprint for Change สช. ได้พัฒนาเป็นค่านิยมองค์กรที่มีตัวย่อว่า
“S O C I A L”

“S O C I A L”

Strategic & Synergy: “มีกลยุทธ์ สานพลัง”
คือ ความสามารถคิดและทำ�งานเชิงระบบ ทำ�งานอย่างมีกลยุทธ์ ทั้งการวางแผน
การทำ�งาน สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก
Operation by Teamwork: “ทำ�งานเป็นทีม”
คือ มีการทำ�งานเป็นทีม มีความไว้วางใจให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ
แบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน ทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลัง รู้บทบาทหน้าที่ เคารพกติกา
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
Civic Mind & Communication: “จิตบริการ สื่อสารสังคม”
คือ มีสำ�นึกส่วนรวม มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น
Integrity & Righteousness: “ซื่อตรง เที่ยงธรรม”
คือ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีคุณธรรม ยุติธรรม ตรงไปตรงมา ยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง มีเหตุผล เคารพกติกาและกฎระเบียบ
Adeptness: “เชี่ยวชาญมีวิชชา”
คือ หมั่นฝึกฝนตนเองเสมอ สั่งสมความรู้ และประสบการณ์ให้มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ และสามารถถ่ายทอดผู้อื่นได้เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ
Learning & Adaptation: “พัฒนาไม่หยุดนิ่ง”
คือ ใส่ใจต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เรียนรูต้ ลอดเวลา พัฒนาไม่สน้ิ สุด
สร้างนวัตกรรมใหม่
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9 GNHiAP-เครือข่ายนโยบายสุขภาพระดับโลก
GNHiAP เป็นงาน Flagship ของกลุ่มงานต่างประเทศ (กป.) เป็น บทบาทของ สช.
ในการพัฒนาและขับเคลือ
่ นเครือข่ายนโยบายสุขภาพระดับโลก หรือ Global Network
for Health in All Policies

เป้าหมายคือ เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กร หรือประเทศผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย
ได้แก่ ประเทศซูดาน รัฐออสเตรเลียใต้ ประเทศออสเตรเลีย Global Health Center และ WHO
ในการพัฒนา GNHiAP ขึ้น
เมื่อเกิดการก่อตัวของเครือข่าย จะเป็นโอกาสให้นานาชาติได้รู้จักผลงานของ สช. มากขึ้น
ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การนำ�เครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ หรือเกิดการผลักดัน
นโยบายในระดับโลกร่วมกัน
กลุม่ งานต่างประเทศของ สช. ได้วางแผนการทำ�งาน 5 ปี เพือ่ บรรลุแผนงานหลัก ฉบับที่ 3
ของ สช. ไว้ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) การเคลื่อนเรื่อง Health in All Policies ในระดับโลก (2) การ
เคลื่อนเรื่อง Public Participation ในระดับโลก (3) การจัด international workshop ร่วมกับ
AHI (Asian Health Institute) เพือ่ ขยายแนวคิดเรือ่ ง 4PW ไปยังภาคประชาชนในประเทศภูมภิ าค
เอเชีย (4) การจัดกิจกรรมต่างประเทศในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละยอมรับ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแก่ภาคีเครือข่ายต่างประเทศ ดังภาพที่ปรากฏข้างล่างนี้
Goal:
- Guideline on public participation
in the policy
- Global Advocacy

Goal:
- Global Report
- Global Advocacy
Global Network
For Health in All Policies

Pop Consultation
Network

5-year
Flagships
NHA
Goal:
- Build international
recognition to NHA
and NHCO

International Workshop in Thailand
with Asian Health Institute
Goal:
- Network in Asia
- Build international recognition to 4PW
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ผลงานในปีงบประมาณ 2561
การจัดประชุม The First Global Network for Health in All Policies
ที่ประเทศไทย

สช. ได้ขบั เคลือ่ นเรือ่ ง Health in All Policies ในระดับโลกอย่างจริงจังตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558
นำ�ไปสูก่ ารก่อตัง้ เครือข่าย Global Network for Health in All Policies และการเปิดตัวเครือข่าย
ในสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 ในปี พ.ศ. 2560 (ปีงบประมาณ 2560) โดย สช. เป็นหนึ่งใน
องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง
หลังจากนัน้ สช. ได้เป็นผูจ้ ดั การประชุมเครือข่ายครัง้ แรก ทีป่ ระเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3
ตุลาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2561) ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม การประชุม
ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศและภาคส่วนทั่วโลก ได้แก่ ผู้แทนระดับประเทศจาก
9 ประเทศ ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก และผู้แทนจากสถาบันวิชาการระดับ
นานาชาติจำ�นวน 2 สถาบัน รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ ผู้แทนจาก
โครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Program-UNEP) ผูแ้ ทน
จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization-UNESCO) และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก
(WHO) ทั้งจากสำ�นักงานใหญ่ที่นครเจนีวา จาก African Regional Office และจากประเทศไทย
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ผลลัพธ์สำ�คัญที่เกิดจากการประชุม คือ
1. ได้ประธานเครือข่ายทีม่ าจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิก คือ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข สาธารณรัฐซูดาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับทิศฯ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
4. คู่มือกลไกบริหารเครือข่ายฯ (สช. เป็นผู้พัฒนาคู่มือฉบับนี้)
5. แผนปฏิบัติการระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
ทั้งนี้ สช. ได้รับเลือกเป็นกรรมการกำ�กับทิศฯ และกรรมการบริหาร ทั้งสองตำ�แหน่ง
รูปธรรมการทำ�งานร่วมกันของเครือข่ายหลังจากมีโครงสร้างและกลไกบริหารทีเ่ ป็นทางแล้ว
คือ การประชุมคู่ขนาน (Side Event) เรื่อง Health in All Policies - a strategic function of
public health & UHC ณ The Global Health Center ที่ Geneva Graduate Institute ใน
ช่วงการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 71 พ.ศ. 2561

10 คุณภาพชีวิตในวิถีมุสลิมภาคใต้
“คุณ ภาพชี วิตในวิ ถี มุ สลิ ม ภาคใต้ ” เป็ น งาน Flagship ของศู น ย์ ส นั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคใต้ (ศต.) คือ การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม ประเด็น “การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม”

ปีงบประมาณ 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2560 สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
สนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “การจัดการสุขภาพวิถีอิสลามในระบบบริการ
สุขภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้” ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส บริหาร
จัดการโดยสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ได้มีมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 3 เรื่อง คือ
(1) การบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก
(2) การบริการส่งเสริมและป้องกันโรค (โรคติดต่อไม่เรื้อรัง)
(3) การบริการป้องกันและบำ�บัดผู้ติดยาเสพติด
ซึ่งทั้งสามเรื่องนี้เป็นปัญหาสำ�คัญในสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัจจัยกำ�หนดสุขภาพที่สำ�คัญ
เช่น วิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม การจัดบริการสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
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ความไม่สอดคล้องกับความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนต่อการจัดบริการ ทำ�ให้เกิดการ
ปฏิเสธการรับบริการ
สำ�หรับแนวทางแก้ไขคือ การจัดระบบบริการสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ การคำ�นึงถึงบริบทของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นสำ�คัญ เน้นการจัด
ระบบบริการสุขภาพที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศรัทธา
รวมทัง้ เรือ่ ง “การจัดการสุขภาพวิถอี สิ ลามในระบบบริการสุขภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้”
สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 มติที่ 1.3 ว่าด้วยนโยบายแห่งชาติ
เพื่อการจัดระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ และธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ในสาระสำ�คัญ หมวด 4.1 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
หมวด 4.2 การสร้างเสริมสุขภาพ และหมวด 4.14 ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการพัฒนาเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องไปยังพื้นที่ระดับตำ�บลและครอบคลุม
ความหมายที่กว้างขึ้นมากกว่าเรื่องสุขภาพตามกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะบนพื้นฐาน
ทางปัญญา (4PW) โดยใช้เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ศูนย์พัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ (ศต.) จึงได้กำ�หนดประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม” เป็นงานสำ�คัญ (Flagship) โดยใช้
“ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” เป็นเครื่องมือ
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6

งานสะท้อน
สมรรถนะหลัก สช.

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจาก
หน่วยงานอื่น ๆ สช. จึงได้ใช้สมรรถนะหลักขององค์กร ชี้นำ�การ
ขับเคลื่อนภารกิจและบทบาทขององค์กรให้มีความสอดคล้องตาม
จังหวะ สถานการณ์ และโอกาสต่าง ๆ จนนำ�มาสู่ผลงาน
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สมรรถนะหลักขององค์กร 4 ประการ ตามที่เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) ได้เรียนรู้จาก
ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ และต่อมาได้กำ�หนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเข็มมุ่งงาน สช. สำ�หรับการ
ขับเคลื่อนภารกิจในปีที่ 2 ประกอบด้วย
1) Synergist / Collaborator - สช. มีสมรรถนะที่จะเป็นองค์กรนักสานพลัง และสร้าง
ความร่วมมือในการทำ�งาน
2) Mediator / Midfielder - สช. มีสมรรถนะที่จะเป็นองค์กรคนกลางในการเจรจาหา
ทางออก เป็นองค์กรสะพานเชื่อมระหว่างหน่วยงานที่ไม่คุ้นเคยหรือมีช่องว่าง เพื่อช่วยกันแก้ไข
หรือจัดการปัญหาให้ประชาชน
3) Originator - สช. มีสมรรถนะทีจ่ ะเป็นองค์กรผูร้ เิ ริม่ สร้างสรรค์เครือ่ งมือใหม่ นวัตกรรม
และการบุกเบิกนำ�ร่องนโยบายหรือโครงการสาธารณะใหม่ ๆ
4) School of Thought - สช. มีสมรรถนะที่จะเป็นองค์กรสำ�นักคิด ที่มีองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาและกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม (4PW) รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการสังคมเชิงเครือข่าย
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ ในรอบ
ปีทสี่ อง เลขาธิการได้ใช้สมรรถนะเหล่านี้ ชีน้ �ำ การขับเคลือ่ นภารกิจและบทบาทของ สช. ให้มคี วาม
สอดคล้องตามจังหวะสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ ซึง่ มีผลการปฏิบตั งิ านทีค่ วรได้รบั การบันทึกไว้
อย่างน้อย 10 เรื่อง ดังนี้
Midfielder

1. นำ�ทีมวิจัยรางวัลระดับโลก เข้าพบนายกรัฐมนตรี
2. หนุนพลเมืองอาสา ผนึกกำ�ลังพันธมิตร
3. รวมพลังแสงเลเซอร์ สร้างตำ�บลเข้มแข็งทั่วประเทศ
School of Thought

4. ความร่วมมือ สมัชชาสุขภาพไทย-อิหร่าน
5. ฟังความเห็น แผนปฏิรูปสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปภาคประชาชน
Originator

7. ยกหมอภูมิปัญญา ผู้มีผลงานเด่นด้านวัฒนธรรม
8. ขับเคลื่อน Blueprint for change
Collaborator

9. บุกเบิกงานมหกรรม สานพลังสร้างสุขภาวะ
10. เสริมพลังกองทุนหมู่บ้าน สร้างชุมชนเข้มแข็ง-อำ�เภอบูรณาการ
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Midfielder
1 นำ�ทีมวิจัยรางวัลระดับโลก เข้าพบนายกรัฐมนตรี
การประสานงานให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ได้มีโอกาสพบปะหารือกัน
เพื่อเสริมจุดแข็งของแต่ละฝ่ายในการทำ�ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้มากยิ่งขึ้นไป
ถือเป็นภารกิจ “คนกลาง” หรือ “สะพานเชื่อม” ที่มีคุณค่า เช่นเดียวกับงานของ สช. ชิ้นนี้
ทีมนักวิจัยนวัตกรรมภาคเอกชนกลุ่มหนึ่งที่มี ดร.ณสพน โพวิจิตร เป็นหัวหน้าทีม ได้เข้า
ร่วมเวทีเครือข่ายประชารัฐเพือ่ เศรษฐกิจฐานราก ครัง้ ที่ 5 ซึง่ สช. เป็นองค์กรสนับสนุนการจัดงาน
ณ โรงแรมริชมอนด์ ได้รว่ มประกาศความตัง้ ใจในการขับเคลือ่ นธุรกิจของตน โดยเชือ่ มโยงกับกลุม่
เครือข่ายเกษตรกรและชุมชนในการปลูกสมุนไพร จัดหาวัตถุดบิ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
และจัดจำ�หน่ายทั้งในประเทศและส่งออก
ทีมวิจยั นีม้ ผี ลงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ นับเป็นตัวอย่างของผูป้ ระกอบ
การไทยในยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงาน “สารสกัดคูเคอร์มินอยด์” จาก
ขมิน้ ชัน พันธุแ์ ดงสยาม ทีส่ ามารถละลายน�ำ้ ได้ (P11-BP-60-01002) สารสกัดดังกล่าวสามารถรักษาโรคทางเดินอาหาร โรคกรด
ไหลย้อน โรคข้อเข่าอักเสบ โรคตับอักเสบ ได้
เมื่อผลงานวิจัยนวัตกรรมชิ้นนี้ได้ส่งเข้าประกวดผลงาน
การประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมในงาน IX Exhibition of
Creativity and Innovation : EUROINVENT ระหว่างวันที่
25-27 พฤษภาคม 2560 ณ Palace of Culture ณ เมือง IASI
ประเทศโรมาเนีย โดยการสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมนวัตกรรม
และการประดิษฐ์ และสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการประกวดผลงานจากทั่วโลก
กว่า 800 ผลงาน นับเป็นเกียรติภูมิของชาติและนำ�ชื่อเสียงมาสู่
ประเทศไทย
สช. ได้ประสานนำ�พาทีมวิจัยชนะเลิศ ในนามเครือข่าย
ประชารัฐ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพือ่ รายงานให้รบั ทราบและขอรับ
นโยบาย
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รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง ซึง่ ได้รบั มอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ให้การ
ต้อนรับ แสดงความชื่นชมยกย่องทีมวิจัยและเครือข่ายประชารัฐ สช. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงาน
วิจยั จากประเทศโรมาเนียในครัง้ นี้ และได้ถอื โอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับ (ร่าง) พ.ร.บ.
สมุนไพรแห่งชาติ ที่กำ�ลังเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาล ซึ่งทีมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นในเชิง
สนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าว สุดท้ายรัฐบาลแสดงความขอบคุณและแสดงความชื่นชมต่อ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สช. ชูสมุนไพรแชมป์โลก ผ่านเครือข่ายประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช. ) น�ำคณะนักวิจยั ไทยทีม่ ผี ลงานวิจยั ระดับแชมป์โลกเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เพื่อเสนอรายงานเกี่ยวกับเครือข่ายประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
โดยครั้งนี้ได้เสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูตรสกัดขมิ้นชัน เป็นสารเคอร์คูมินอยด์ที่สามารถละลายตัว
ในนำ�้ ได้ ส�ำหรับใช้ท�ำยาต่าง ๆ ได้มากมาย และมีประสิทธิผลในการบ�ำบัดรักษาสูงขึน้ กว่าเดิมเป็น
ร้อยเท่า จนได้รบั รางวัลเหรียญทองอันดับหนึง่ จากการประกวดทีป่ ระเทศโรมาเนีย เหนือกว่าผลงาน
อื่น ๆ จากทั่วโลก ร่วม 800 ผลงาน
นักวิจัยได้ฝากรัฐบาลช่วยผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.การแพทย์แผนไทยฉบับใหม่ เพราะจะช่วย
ปลดปล่อยศักยภาพยาสมุนไพรไทยได้อย่างตรงจุด
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2 หนุนพลเมืองอาสา ผนึกกำ�ลังพันธมิตร
การบูรณาการเชือ่ มโยงการทำ�งานระหว่างกัน เป็นอุดมคติของการพัฒนาในยุคทีก่ ระทรวง
ต่าง ๆ ล้วนถูกวัฒนธรรมการทำ�งานแบ่ง “แท่ง” หรือ “อาณาจักร” (Silo) เข้าครอบงำ�
แต่จากประสบการณ์กลับพบว่า การบูรณาการดังกล่าวไม่เคยเกิดได้จริง ส่วนใหญ่จะมีแต่
การพูดคุยถกเถียงกันในเชิงหลักการ แนวคิด ระหว่างหน่วยงานเท่านั้น ส่วนการบูรณาการจริง
มักจะเกิดขึ้นได้ในท่ามกลางกระบวนการลงมือทำ�งานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และปรับตัว-ปรับ
กระบวนทัศน์ (Mindset) ไปด้วยกันเท่านั้น
ดังนัน้ สช. จึงใช้สมรรถนะหลักขององค์กรไปริเริม่ บุกเบิกสร้างสรรค์โครงการพลเมืองอาสา
เพือ่ แสวงหางบประมาณหมวดฉุกเฉินของรัฐบาล (งบกลางประจำ�ปี) และอาศัยโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นเครือ่ งมือในการสานพลังและผนึกความสัมพันธ์ระหว่างภาคีพนั ธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภาคีในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐ
สานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2561/2562

โครงการนีเ้ ป็นโครงการต่อเนือ่ งมาจากโครงการจิตอาสาประชารัฐฯ เดิมของ สช. ตามทีเ่ คย
ได้รบั การสนับสนุนและมอบหมายจากรัฐบาลในปี 2560 โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของภาคีพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ เป็นการต่อยอดผลการดำ�เนินงาน
จากปีที่ 1
ทัง้ นี้ ในด้านหนึง่ เพือ่ ให้ภาคีพลเมืองจิตอาสาประชารัฐมีขดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิน่ ได้ดว้ ยตนเองมากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคม ของจังหวัด
และอำ�เภอในการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะอย่างมีสว่ นร่วมในเรือ่ งต่าง ๆ อันเป็นการเสริมสร้าง
สังคมสุขภาวะในระยะยาวต่อไป
อีกด้านหนึ่ง เพื่ออาศัยโครงการฯ เป็นเครื่องมือในการบูรณาการการทำ�งานร่วมกัน
และสานความสัมพันธ์ทางราบระหว่างองค์กรภาคีพันธมิตร ทั้งในระดับพื้นที่และในส่วนกลาง
โดยทัง้ หมดนีล้ ว้ นสอดคล้องกับทิศทางและเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐอำ�เภอ เพือ่ สานต่อภารกิจ
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้ยากลำ�บากที่ถูกทอดทิ้งด้วยมาตรการที่เหมาะสม เป็นรายบุคคล
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2. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐจังหวัด เพือ่ เฝ้าระวังและ
รับมือพิบัติภัยธรรมชาติ ตามแผนพิบัติภัยชุมชน เป็นรายพื้นที่
3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง
ฐานทุนทางสังคมสำ�หรับการปฏิรูปและพัฒนาประเทศระยะยาว
4. สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวิธีคิด (เยาวชน) พลเมือง
สู่ประเทศไทย 4.0
แนวทางการดำ�เนินงาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐจังหวัด มุ่งพัฒนา
ศักยภาพภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐในแต่ละจังหวัด อันประกอบด้วย ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนา
จังหวัดและประสานพลเมืองอาสาประชารัฐจังหวัด (ศปจ.) 76 แห่ง กองทุนจิตอาสาประชารัฐ
จังหวัด 69 แห่ง และเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐอำ�เภอ จำ�นวน 80,000 คน
แนวทางที่ 2 กระบวนการช่ ว ยเหลื อ -แก้ ปั ญ หาเฉพาะของผู้ ย ากลำ � บาก สนั บ สนุ น
กระบวนการทำ�งานของพลเมืองอาสาประชารัฐในการช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาของผู้ยากลำ�บากที่
ถูกทอดทิ้งในชุมชน 9 ประเภท จำ�นวน 100,000 คน อย่างมีประสิทธิผล เป็นรายบุคคล
แนวทางที่ 3 กระบวนการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือพิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ สนับสนุนกระบวนการ
เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือพิบตั ภิ ยั ธรรมชาติ 5 ประเภท 300 พืน้ ที่ โดยเครือข่ายพลเมือง
อาสาประชารัฐและชุมชนท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและค่านิยมสังคมไทย
(mindset) สู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอือ้ และสนับสนุนการดำ�เนินงานของภาคสนาม
หน่วยงานภาคีความร่วมมือ (ภาคีพันธมิตรร่วมขับเคลื่อน)
- สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- กรมพัฒนาสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
- มูลนิธิราชประชาสมาสัย
- มูลนิธิมิตรภาพบำ�บัด
- มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
- มูลนิธิกองทุนไทย
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- สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเข้มแข็ง
- สมาคมนักสื่อสารชุมชน
ฯลฯ
กรอบงบประมาณ
งบประมาณเสนอขอในวงเงิน 190,567,000 บาท (อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา
อนุมัติใช้งบกลางของรัฐบาล ประจำ�ปี 2561 จากสำ�นักงบประมาณและ ครม.)

3 รวมพลังแสงเลเซอร์ สร้างตำ�บลเข้มแข็งทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่ สร้างตำ�บลน่าอยู-่ ตำ�บลสุขภาวะ
ทั่วประเทศ พ.ศ. 2561/2562 เป็นโครงการพิเศษอีกโครงการหนึ่งของ สช. ที่มีเป้าหมายในการ
ผนึกกำ�ลัง 33 องค์กรพันธมิตรที่เคยร่วมกันลงนามและประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมแสงเลเซอร์ สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ตำ�บลคือจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพือ่ สังคม (E6) ครัง้ ที่ 2/2560 ทีม่ รี องนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานผู้ดำ�เนินการประชุม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงความสำ�คัญของตำ�บล ในฐานะทีเ่ ป็นจุดยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาประเทศไทย พร้อมกับเสนอเป้าหมายของตำ�บลในการพัฒนาอย่างบูรณาการไว้ 17
ประการ (จากบทความเรือ่ ง “ตำ�บลคือจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย, ประเวศ วะสี, 2560)
“โครงสร้างใด ๆ ไม่ว่าพระเจดีย์หรือปิรามิด ฐานต้องกว้างและแข็งแรงจึงจะมั่นคง สังคม
ก็เช่นกัน พระเจดีย์สร้างจากยอดไม่ได้ จะพังลง ๆ เพราะไม่มีฐานรองรับ การพัฒนาประเทศไทย
ทีผ่ า่ นมาทำ�ประดุจการสร้างพระเจดียจ์ ากยอด อะไร ๆ ก็จะเอาแต่ขา้ งบน ไม่วา่ เศรษฐกิจ การศึกษา
หรือการเมือง จึงไม่สำ�เร็จ เพราะไม่มีฐานรองรับ”
“ฐานของประเทศไทยคือชุมชนท้องถิ่น ตำ�บลประมาณ 8,000 ตำ�บล หมู่บ้านประมาณ
80,000 หมู่บ้าน เป็นฐานของประเทศ ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ
เป็นที่อยู่ร่วมกันของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นที่อยู่ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมด เป็นที่สืบต่อทางวัฒนธรรม”
“ถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีการพัฒนาอย่างบูรณาการที่ เศรษฐกิจ-จิตใจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม-สุขภาพ-การศึกษา-ประชาธิปไตย เชือ่ มโยงอยูใ่ นกันและกัน จะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพ
ทำ�ให้เกิดปรกติภาพหรือสุขภาวะ และความยั่งยืน ถ้าต้องการเห็นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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ฉันทมติและปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
ในคราวการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (National Health Assembly)
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติสมัชชา ให้การรับรอง (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน อันหมายถึงการรับรองในเชิงหลักการ
ต่อกรอบแนวคิดและสาระสำ�คัญของ “เครื่องมือรวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอร์ สนับสนุนการ
พัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน”
ทั้งยังมีการประกาศปฏิญญาต่อสาธารณะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันของภาคี
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 234 กลุม่ เครือข่าย และมีการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคี
ระดับชาติที่มีความมุ่งมั่น จำ�นวน 33 องค์กรภาคี ว่าจะร่วมมือรวมพลังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการรูปธรรมตามแนวทางของยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวอีกด้วย (* รายนาม 33 องค์กร
ภาคี ดูในภาคผนวก)
ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นที่มาของการจัดทำ�โครงการพิเศษของ สช. ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจโดยตรงจากรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่ สร้างตำ�บลน่าอยู-่ ตำ�บลสุขภาวะทัว่ ประเทศ
พ.ศ. 2561/2562 โดยเสนอขอใช้งบกลางจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กำ�ลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
จากสำ�นักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ คือ บูรณาการงานสนับสนุนชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนน่าอยู่
ในระดับตำ�บลของหน่วยงานภาคีระดับชาติ ด้วยยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์ตามมติและปฏิญญา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
วัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย
1. พัฒนาและขับเคลือ่ นกระบวนการ “ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู”่ อย่างครบวงจร เพือ่ เสริมสร้าง
ตำ�บลน่าอยู่-ตำ�บลเข้มแข็ง จำ�นวน 7,954 แห่ง
2. เสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง จำ�นวน 2,000 แห่ง เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางสานพลังประชารัฐ
3. พัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนน่าอยูใ่ นพืน้ ทีร่ ะดับอำ�เภอ จำ�นวน
878 แห่ง
4. พัฒนาศักยภาพผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง 10,000 คน และจัดการความรู้ 100 เรื่อง
กรอบงบประมาณ
ปี 2561 จำ�นวน 263 ล้านบาท
ปี 2562 จำ�นวน 300 ล้านบาท
ปี 2563 จำ�นวน 200 ล้านบาท
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School of Thought
4 ความร่วมมือสมัชชาสุขภาพไทย-อิหร่าน
ภารกิจของเลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการร่วมเวทีเจรจาและ
ลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับอิหร่าน ที่กรุงเตหะราน นับเป็นงาน
รูปธรรมอีกหนึ่งชิ้นหนึ่งที่สะท้อนว่า สช. ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุขทั้ง
2 ประเทศ ในการสนับสนุนด้านเทคนิคและประสบการณ์ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและ
กระบวนการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ
งานนี้สะท้อนภาพลักษณ์และสมรรถนะหลักของ สช. ที่ปรากฏในสายตาขององค์กรและ
กลไกในระดับชาติและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเป็นสำ�นักคิดที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องนี้
ในการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ
ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยา
ทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
การเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในครัง้ นี้ เป็นการทีร่ ฐั มนตรีสาธารณสุขประเทศไทยได้
รับเชิญอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ศึกษา สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน โดยมีวัตถุประสงค์สำ�คัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งานด้านสุขภาพที่สำ�คัญ
ระหว่างสองประเทศ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน
ความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี ด้ า นสุ ข ภาพ ภายใต้ บั น ทึ ก
ความเข้าใจที่จะลงนามในครั้งนี้
การศึ ก ษาดู ง านมี ป ระเด็ น ที่ จ ะแลกเปลี่ ย น
ร่วมกันใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ระบบสุขภาพและ
การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การพัฒนายาและชีววัตถุ
และการพัฒ นานโยบายสาธารณะแบบมีส่ว นร่ว ม
ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ทัง้ นี้ มีผบู้ ริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอิสระภายใต้ระบบสุขภาพ
ได้เข้าร่วมคณะ อาทิ รองปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เลขาธิการสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
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ผลลัพธ์จากการเยือนครั้งนี้คือ การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข และการหารือของผูบ้ ริหารระดับสูงระหว่าง 2 ประเทศ
ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจต่อไป
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในครัง้ นี้ นับว่าประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างยิง่
ทั้งในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะดำ�เนินต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม ความสำ�เร็จใน
เบือ้ งต้นนี้ เกิดจากการทีป่ ระเทศไทยมีผเู้ ชีย่ วชาญและหน่วยงานทีเ่ ข้าไปทำ�งานร่วมกับสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่านมาหลายปี ซึ่งเป็นการเข้าไปสนับสนุนทางวิชาการด้วยความจริงใจ ทำ�ให้เกิด
มิตรภาพและความไว้วางใจ ทำ�ให้การขับเคลือ่ นความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ
น่าจะเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสประสบความสำ�เร็จสูง
สำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สช. โดยตรง คือการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้น อิหร่านสนใจ
รูปแบบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยมากเป็นพิเศษ ถึงขั้นเคยส่งคณะเจ้าหน้าที่
ระดับสูงมาศึกษาดูงานหลายครัง้ และมีแผนทีจ่ ะจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นครัง้ แรกในปี 2017
และมีเป้าหมายจะจัดเป็นประจำ�ทุกปีด้วย
นอกจากนัน้ อิหร่านยังมีนโยบายทีจ่ ะจัดสมัชชาสุขภาพอย่างเป็นระบบ รวม 4 ระดับ ได้แก่
สมัชชาสุขภาพระดับชาติ (National Health Assembly) สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial
Health Assembly) สมัชชาสุขภาพระดับเขตหรืออำ�เภอ (Regional Health Assembly) และ
สมัชชาสุขภาพชุมชนท้องถิ่น (Neighborhood Health Assembly)

5 รับฟังความเห็น แผนปฏิรูปสาธารณสุข
ภารกิจการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ�แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
นับเป็นงานรูปธรรมหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งที่ สช. ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข (คปสธ.) ให้เป็นองค์กรคนกลางในการรับฟังความคิดเห็นของภาคี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
งานนีไ้ ด้ชว่ ยสะท้อนภาพลักษณ์และสมรรถนะหลักของ สช. ในสายตาขององค์กรและกลไก
ในระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเป็นสำ�นักคิดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในเรื่องนี้
ความเป็นมา
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดทำ�แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข และจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
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รวบรวมประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้
ไปประกอบการพิจารณาจัดทำ� (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 258 ช. และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดำ�เนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 มาตรา 11
วรรค 2 และมาตรา 18 (3)
เพือ่ ให้การจัดทำ�แผนปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข
สอดคล้องกับ ข้อบัง คับ ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายการ
ปฏิรูปประเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการเพื่อช่วย
ดำ�เนินการตามมาตรา 18 (3) แห่งพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดำ�เนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
ภายใต้ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข
(คปสธ.) ได้จัดทำ�โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและ
การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำ�แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) จัดลำ�ดับประเด็นสำ�คัญที่นำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง (2) จัดทำ�ข้อเสนอ
แนวทางการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทำ�แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านสาธารณสุข โดยอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน ประกอบด้วย
การทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (Documentary review) และอาศัยการเก็บข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus group discussion)
แบ่งการจัดรับฟังความคิดเห็นออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มต่อข้อเสนอการปฏิรูปในแต่ละประเด็น โดยแบ่ง
การรับฟังออกเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 7 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่ม
โรงพยาบาลเอกชน สำ�นักงานประกันสังคม กลุม่ ผูบ้ ริหารสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุม่ ข้าราชการ
และบุคลากรสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่น
และ (2) การจัดเวทีรับฟังความเห็นรวม เพื่อชี้แจงทิศทางและขั้นตอนการปฏิรูประบบ
ประเทศด้านสาธารณสุข และรับฟังความคิดเห็นในผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อทิศทางและ
ภาพสาธารณสุขที่พึงประสงค์ แบ่งประเด็นรับฟังออกเป็น 5 กลุ่มย่อย คือ ปฏิรูประบบบริหาร
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จัดการด้านสุขภาพ ปฏิรปู ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ปฏิรปู ระบบการเงินการคลังสุขภาพ
ปฏิรปู ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ และปฏิรปู ระบบเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health
Literacy)
ผลการดำ�เนินงานโดยสรุป ซึง่ ได้จากการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ�แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านสาธารณสุข โดยเรียงลำ�ดับประเด็นการรับฟังทีม่ คี วามเห็นสอดคล้องกันมากทีส่ ดุ ประกอบด้วย
1) ประเด็นการปฏิรปู ระบบบริการปฐมภูมิ ได้แก่ การจัดตัง้ คลินกิ หมอครอบครัวในระดับ
ตำ�บลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีทีมหมอครอบครัวที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพ และจัดช่องทางให้เชือ่ มโยงกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ยเพือ่ ให้การดูแลมีความต่อเนือ่ ง
และครบวงจร ฯลฯ
2) ประเด็นการปฏิรปู ระบบสารสนเทศสุขภาพ ได้แก่ การจัดทำ�แผนแม่บทและมีหน่วยงาน
ทีด่ แู ลการพัฒนาและบูรณาการ เชือ่ มโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ
การพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพที่ทำ�ให้ข้อมูลสุขภาพของหน่วยงานต่าง ๆ
สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกันได้อย่างไร้รอยต่อ การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ ฯลฯ
3) ประเด็นการปฏิรูประบบการเงินการคลังสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบและกลไกใน
ระบบหลักประกันสุขภาพที่เท่าเทียมและเป็นธรรม การคุ้มครองด้านสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย ฯลฯ
4) ประเด็นการปฏิรปู ระบบเสริมสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาระบบสือ่ สาร
ที่ถูกต้องแม่นยำ�และง่ายต่อความเข้าใจ การพัฒนาระบบใหญ่ 3 ระบบ คือ ระบบการสาธารณสุข
ระบบการศึกษา และระบบวัฒนธรรมและสังคมบนฐานแนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(5) ประเด็นการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ได้แก่ การกระจายอำ�นาจโดยการ
ตั้งเขตสุขภาพ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการจัดให้มีกลไกการบริหาร
จัดการเพื่อการปฏิรูป
บทเรียนการดำ�เนินงาน
สช. มีข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานรัฐ จากการดำ�เนินงาน
ครั้งนี้ คือ
(1) การเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาที่กฎหมายกำ�หนด โดยจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้สะดวกและทั่วถึง
และต้องแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย
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(2) การมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และสะดวกในการเข้าถึง
โดยเฉพาะควรมีการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ประชาชน
ทุกคนควรเข้าถึงได้มากและเร็วที่สุด
(3) การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นภายใต้แผนปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุข
ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้ำซ้อนและน�ำไปแปลงสู่
การปฏิบัติได้จริง
(4) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ ภาคประชาสังคม
เป็นกลุ่มที่สำ�คัญอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมปฏิรูประบบสาธารณสุข ดังนั้น รัฐจึงต้องส่งเสริมให้
ภาคประชาสังคมได้ท�ำ งานแทนรัฐอย่างเหมาะสม โดยสามารถเริม่ ได้ในระดับท้องถิน่ ซึง่ เป็นระดับ
ทีใ่ กล้ตวั ประชาชนทีส่ ดุ ก่อน ผ่านการสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

6 ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปภาคประชาชน
ภารกิจโครงการ “สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ที่ สช. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติและคณะรัฐมนตรี ผ่านสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่ง ที่สะท้อนบทบาทความเป็นสำ�นักคิดของ สช. เช่นกัน
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำ�คัญกับการประชาสัมพันธ์รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการปฏิรูปประเทศนั้น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ในนามของรัฐบาล ได้เชิญประชุมและขอให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุนการดำ�เนินกระบวนการสร้างกระแสการมีสว่ นร่วม
ปฏิรูปประเทศไทย
ทัง้ นีเ้ ป็นการดำ�เนินการภายใต้โครงการสร้างการรับรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
ต่อการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศของรัฐบาล เพือ่ แก้ไขสถานการณ์ “Reform
fatigue” หรือกระแสความสนใจ-ตื่นตัวต่อการปฏิรูปประเทศที่อ่อนแรงลง
ทัง้ นีเ้ พราะเล็งเห็นว่า สช. มีภาคีเครือข่ายที่ “ทรงคุณค่า” และ “พร้อมปฏิบตั กิ าร” มากทีส่ ดุ
จึงอยู่ในสถานะที่จะช่วยประเทศชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
งานขับเคลือ่ นการปฏิรปู ภาคสนามทีเ่ น้นการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม (Public engagement)
และการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคปฏิบัติ (Reform in action) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
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ดังนัน้ เมือ่ ได้รบั มอบหมายภารกิจทีช่ ดั เจนแล้ว สช. จึงได้รา่ งแผนการดำ�เนินงานทันที โดยเน้น
การทำ�งานกับภาคีเครือข่ายและบูรณาการงานขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 1 ถึง 10
รวม 77 มติ และประเด็นคานงัดของจังหวัดตามกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
บนพืน้ ฐานทางปัญญา (4PW) รวม 245 ประเด็น และยุทธศาสตร์ชาติกบั ประเด็นการปฏิรปู ประเทศ
ที่ สศช. ได้จัดกระบวนการคัดเลือกว่าเป็นประเด็นที่มีความสำ�คัญเร่งด่วน
มีเป้าหมายเพื่อจัดกระบวนการสร้างแผนงานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
ให้เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของภาคประชาชน และคาดหวังการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตามที่มีแผนงาน/โครงการปฏิรูปประเทศของภาคประชาชนที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเวทีดังกล่าว
ในกรอบเวลาการดำ�เนินงาน 3 เดือน ระหว่างกรกฎาคมถึงกันยายน 2561 สช. ได้วาง
การดำ�เนินการ ประมาณ 90 เวที ประกอบด้วย เวที “ประชาคมจังหวัด ปฏิรูปประเทศไทย”
ให้ครอบคลุมผู้เข้าร่วมจากทุกอำ�เภอ และทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และ เวที “พลังคนรุ่นใหม่
ปฏิรูปประเทศไทย” 5 เวที ใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานขับเคลื่อน
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วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนอันนำ�ไปสู่การสานพลังร่วมกันปฏิรูปประเทศไทย
ในประเด็นสำ�คัญ ๆ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด 76 จังหวัด
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 6 โซน ประกอบด้วยทุกภาคส่วน ทัง้ ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาชน คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน (กขป.) 13 เขต และกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน
มีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนในสังคมได้รบั รูแ้ ละเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
เพื่อการปฏิรูปประเทศและการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น
ในระดับพื้นที่
2) รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสาธารณชนและเครือข่าย
สมัชชาระดับพื้นที่และเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการยุทธศาสตร์ชาติ
3) จัดทำ�ข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มี
ความสำ�คัญต่อการปฏิรปู ประเทศ ทีเ่ ป็นการขับเคลือ่ นอย่างมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
4) สือ่ สารสังคม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดการรับรู้ การเสนอความเห็น
เพิ่มเติม รวมทั้งเกิดความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนำ�เอาข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ตามแต่
เงือ่ นไขของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ เป็นการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของ
ประชาชนเพือ่ ให้สงั คมเกิดความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นปฏิรปู แต่ละด้านอย่างแท้จริง
5) เกิดเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยครอบคลุมทุกจังหวัด

Originator
7 ยกหมอภูมิปัญญา ผู้มีผลงานเด่นด้านวัฒนธรรม
ประสาน ผลักดัน ยกระดับหมอภูมป
ิ ญ
ั ญาแพทย์แผนไทย ให้เป็น “ผูม
้ ผ
ี ลงาน
เด่นด้านวัฒนธรรม”

พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใน มาตรา 46 ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จัดทำ�ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำ�หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานด้านสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และใน
มาตรา 47 กล่าวถึงให้อย่างน้อยต้องมีสาระสำ�คัญเกีย่ วกับเรือ่ งต่าง ๆ ถึง 12 เรือ่ ง ซึง่ ในสาระสำ�คัญ
ของวงเล็บ (7) คือ การส่งเสริม สนับสนุนการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น
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ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ระบุสาระที่เกี่ยวข้องไว้ชัดเจนในหมวด เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน
การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือกอื่น และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ขึ้ น มี ห น้ า ที่ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในการขับเคลื่อน ผลักดันการดำ�เนินงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกอื่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาฯ ได้ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานที่สำ�คัญมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552 โดยมีการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถี ฉบับที่ 1-3
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วทั้งหมด
นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้พจิ ารณาเห็นว่า
การส่งเสริมการแพทย์แผนไทยที่ดีประการหนึ่ง คือการยกย่องเชิดชูบุคคลที่เป็นหมอแผนไทย
จึงจัดให้มกี ารประกาศรางวัล หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ขึน้ เนือ่ งจากแบบอย่างทีด่ ใี นด้านคุณธรรม
และจรรยาวัตรของหมอ รวมถึงความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือบำ�บัดเยียวยาผู้ป่วย จะช่วย
สร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับวงการแพทย์แผนไทย ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้สังคมไทย
หันกลับมาส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมในการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยที่สืบต่อมาอย่างยาวนานด้วย จึงมีการประกาศคัดเลือกหมอไทยดีเด่น
แห่งชาติครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2554 และคณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาฯ ก็ได้รว่ มกับกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ด�ำ เนินการคัดเลือกและประกาศรางวัลหมอไทยดีเด่นมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวม 8 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดผล ดังนี้
- ในกระบวนการคัดเลือกและประกาศรางวัลนั้น ทำ�ให้มีการรวบรวมภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านที่กระจัดกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อนำ�มา
จัดระบบ ซึง่ สามารถนำ�ไปสืบทอด พัฒนา และนำ�มาใช้ประโยชน์ตอ่ ประชาชนทัว่ ไป
และคนในชุมชนได้ต่อไป
- ได้เห็นแบบอย่างทีด่ งี ามของหมอไทยทีอ่ ทุ ศิ ตนในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
ได้สร้างแรงบันดาลใจในการดำ�รงตนให้เป็นหมอที่ดี
- ตำ�รับยาหรือกระบวนการรักษาตามภูมิปัญญาได้รับความสนใจนำ�ไปเผยแพร่ และ
ทำ�การศึกษาวิจัยพัฒนาต่อไป
- ช่วยให้เกิดการประสานภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการท้องถิ่น
ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วย
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ทัง้ นี้ นิยามหมอไทย หมายถึง แพทย์พนื้ บ้านหรือแพทย์
แผนไทย ที่ได้รับขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
(กฎหมายนี้ใช้แทน พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542)
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเชิดชูเกียรติและช่วยเหลือ
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสำ�คัญทางด้าน
ภู มิ ปั ญญาการแพทย์แผนไทยและการใช้ส มุนไพร อันเป็น
รากฐานสำ�คัญของประเทศ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาฯ
จึงมีขอ้ เสนอให้มกี ารหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมในเรือ่ งนี้
ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์พลเดช ปิน่ ประทีป)
ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้าน
สุขภาพแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) และคณะ เพือ่ นำ�ประเด็นจากคณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ด้านสุขภาพแห่งชาติเข้าหารือ เรือ่ ง ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนการเชิดชูเกียรติและ
ช่วยเหลือหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ โดยเทียบเคียงศิลปินแห่งชาติ
ในครัง้ นัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม เห็นด้วยในหลักการการเชิดชูเกียรติหมอไทย
ดีเด่น ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมศึกษา
ช่องทางการสนับสนุน
จากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับรอง
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (นายสมเกียรติ พันธรรม และนายประดิษฐ์ โปซิว) รองอธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์) และผู้บริหาร
รวมถึงเจ้าหน้าทีจ่ ากทัง้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 หมวด 3 (การยกย่องเชิดชูเกียรติ) มาตรา
28-30 ทีร่ ะบุวา่ บุคคลอาจได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรมได้ 3 ประเภท คือ (1) ศิลปิน
แห่งชาติ (2) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และ (3) บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จึงได้
ข้อสรุปในเบื้องต้นว่าสามารถให้การสนับสนุนให้ยกย่องเชิดชูเกียรติในประเภท ผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรม (3) และให้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และรับเงินพิเศษทีน่ อกเหนือจากระเบียบการคลังของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
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ต่อมาเมื่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รายงานผลการศึกษาและข้อสรุปจากการหารือต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ทางรัฐมนตรีกลับเห็นว่าสมควรให้การเชิดชูเกียรติเป็น ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางวัฒนธรรม (2) ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติและ สช. เพื่อ
พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานตามข้อเสนอในการยกย่องเชิดชูเกียรติหมอไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

8 ขับเคลื่อน Blueprint for Change
การจัดทำ� HR Blueprint For Change ของ สช.

HR Blueprint for Change คือเครือ่ งมือ/เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/
องค์กรเกิดผลทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในการพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคน และการเสริม
สร้างสมรรถนะองค์กร ให้สอดรับกับทิศทางแผนงานหลักขององค์กรฉบับที่ 3
การจัดทำ� HR Blueprint For Change ของ สช. นั้นได้ใช้กระบวนการการวิเคราะห์แผน
งาน ยุทธศาสตร์องค์กร สัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูง ตลอดจนกระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการกำ�หนดภาพทิศทางด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ผลลัพธ์ของกระบวนการจัดทำ� HR Blueprint For Change สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการบริหารและงานทรัพยากรบุคคล หลายประการด้วยกันคือ
1. ได้รายการชุดสมรรถนะหลักของ สช. ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักฉบับที่ 3 ขององค์กร ตามแผนภาพด้านล่าง การได้รายการชุด
สมรรถนะหลักใหม่นนั้ ส่งผลให้ การวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรมียทุ ธศาสตร์การดำ�เนินงานที่
ชัดเจนมากขึ้น มีจุดเน้นที่ถูกให้ความสำ�คัญในสมรรถนะที่องค์กรต้องพัฒนา
2. ได้พฤติกรรมองค์กรที่คน สช. ควรมุ่งเน้น ซึ่ง สช. ได้นำ�ชุดรายการสมรรถนะหลัก
มาพัฒนาต่อยอดเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร ได้แก่ S O C I A L คือ “Strategic & Synergy :
มีกลยุทธ์ สานพลัง” ความสามารถคิดและทำ�งานเชิงระบบ ทำ�งานอย่างมีกลยุทธ์ การวางแผน
การทำ�งาน สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก “Operation by Teamwork :
“ทำ�งานเป็นทีม” มีความน่าไว้วางใจ โปร่งใส ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบทำ�งาน
อย่างเต็มกำ�ลัง รู้บทบาทหน้าที่ เคารพกติกา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม “Civic Mind & Communication : จิตบริการ สื่อสารสังคม” มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
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รับฟังความคิดเห็นผูอ้ นื่ สือ่ สารชัดเจน ตรงประเด็น “Integrity & Righteous : ซือ่ ตรง เทีย่ งธรรม”
มีคุณธรรม ยุติธรรม ตรงไปตรงมา ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีเหตุผล เคารพกติกา/กฎระเบียบ
“Adeptness : เชี่ยวชาญมีวิชชา” ฝึกฝนตนเองเสมอ สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ และสามารถ
ถ่ายทอดผู้อื่นได้เปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เรียนรู้ตลอดเวลา พัฒนาไม่สิ้นสุด สร้างนวัตกรรมใหม่
“Learning and Adaptation : พัฒนาไม่หยุดนิ่ง” กระตุ้นการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ
นำ�บทเรียนมาพัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้
3. นำ�ไปสู่การเกิดรูปแบบการทำ�งานแบบใหม่ที่เน้นการบูรณาการทำ�งานในเรื่องการวัด
ผลสำ�เร็จการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม การกำ�หนดตัวชี้วัดความสำ�เร็จร่วม (Joint KPI) ที่ทุกส่วนงาน
ร่วมมือกันผลักดันเพือ่ ความสำ�เร็จในการทำ�งาน ตลอดจนการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันทำ�งาน
ให้สำ�เร็จตามยุทธศาสตร์
ข้อเสนอสมรรถนะหลักของ สช. กับความเชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3
สมรรถนะหลัก
1. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
2. การสานพลังและการทำ�งานเป็นทีม
(Align and Teamwork)
3. ความเชี่ยวชาญในสาขาที่รับผิดชอบ
(Expertise)
4. การบริการ มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
(Service Mind and Good Communication)
5. การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Development)*
6. คุณธรรมและจริยธรรม (Righteous and
Integrity)**

เป้าประสงค์
ป1. เกิดนโยบายสุขภาพ
ที่เกิดจาก 4P-W
ป2. เกิดกระบวนการที่ดี
ที่สนับสนุน 4P-W
ป3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 4P-W
ป4. เกิดองค์ความรู้
ที่เพียงพอต่อการ
สนับสนุน 4P-W

* คณะผู้บริหารเห็นว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นสมรรถนะที่ประเมินและพัฒนายาก แม้ว่าจะเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์
จึงเสนอให้ประเมินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
** เสนอให้มีสมรรถนะคุณธรรมและจริยธรรม โดยการประเมินจะประเมินว่ามีการผิดวินัยหรือผิดจรรยาบรรณหรือไม่
ถ้าไม่ใช่จะได้คะแนนในส่วนนี้
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9 บุกเบิกงานมหกรรม สานพลังสร้างสุขภาวะ
งานมหกรรมสานพลังสร้างสุข ในกรอบพื้นที่ระดับภาค 4 เวที นับเป็นความริเริ่มใน
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญอีกชิ้นหนึ่งของ สช. ในปี 2561 เพราะงานลักษณะดังกล่าว
จะช่วยสร้างพื้นที่กลางให้หน่วยงานองค์กรภาคีได้เข้ามาใช้แสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ขยายผลสู่การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายได้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ
ในขณะเดียวกัน ก็เป็นช่องทางต่อยอดขยายผลภารกิจของกลไก กขป. (คณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน) เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการ ตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำ�นัก
นายกรัฐมนตรีฯ อีกด้วย
โครงการมหกรรมสานพลังภาคเหนือ-อีสาน-กลาง

หลักการ ประเทศไทยมีการพัฒนาและปฏิรปู ระบบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพมาตามลำ�ดับ
โดยช่วงแรก รัฐบาลเน้นเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุข จึงมีการ
ขยายบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ มีการจัดตั้งสถานบริการระดับต่าง ๆ
ทัง้ กรุงเทพมหานคร จังหวัดทุกจังหวัด อำ�เภอทุกอำ�เภอ สถานีอนามัยและศูนย์บริการสาธารณสุข
ชุมชนครบทุกตำ�บล รวมทั้งพัฒนาและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
ในขณะเดียวกัน นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา ประเทศไทยก็รบั แนวคิดการสาธารณสุข
มูลฐาน ที่ให้ความสำ�คัญกับการมีส่วนร่วมและบทบาทของประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุข
เป็นการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสาธารณสุขจากเดิม ทีเ่ น้นบทบาทของรัฐและวิชาชีพ
เป็นศูนย์กลาง มาเป็นการพัฒนาสาธารณสุขบนฐานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ที่ผสมผสาน
เรื่องสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการขยายความร่วมมือกับกระทรวง
ต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
แต่การปฏิรูประบบสาธารณสุขหรือระบบสุขภาพมิได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เมื่อมีการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (พ.ศ. 2535) เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้เชิงระบบรองรับ
การปฏิรูประบบและโครงสร้างต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ และในทศวรรษล่าสุดนี้ ระบบสุขภาพได้
ขยายความกว้างออกไปกว่าพรมแดนระบบสาธารณสุขเดิม มีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นผู้เล่นร่วม
จำ�นวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอืน่ ๆ โดยมุง่ ไปในทิศทาง “สุขภาพโดยคนทัง้ มวล เพือ่ คนทัง้ มวล”
(All for Health and Health for All)
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ต่อมาได้มกี ารออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรปู ระบบสุขภาพ พ.ศ. 2543
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) จัดทำ� (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
เพือ่ เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของประเทศทีเ่ น้นทิศทาง “สร้างนำ�ซ่อม” (พ.ศ. 2543) มีการ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลอำ�เภอบ้านแพ้ว
เป็นองค์การมหาชน (พ.ศ. 2544) มีการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยยึดระบบการอภิบาล
แบบมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน (พ.ศ. 2545)
รวมทั้ง มีการออกกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2550) ที่กำ�หนดให้มีคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการจาก 3 ภาคส่วน ทำ�หน้าที่
สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบเน้นการมีสว่ นร่วม ทีเ่ ป็นการทำ�งานอภิบาล
ระบบแบบเครือข่าย (Governance by Networking) ที่เชื่อมโยงกับการอภิบาลโดยรัฐ
ปัจจุบนั ระบบสุขภาพของประเทศเป็นพหุลกั ษณ์เชือ่ มโยงกับภาคส่วนอืน่ และมีแนวโน้มที่
ซับซ้อนมากขึน้ ในอนาคต จึงจำ�เป็นต้องบูรณาการการทำ�งานของส่วนต่าง ๆ ในระบบสุขภาพแห่ง
ชาติให้หนุนเสริมการทำ�งานกันและกันอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ การมีสขุ ภาพดีถว้ นหน้าในทิศทางสร้าง
นำ�ซ่อม รวมทัง้ กระจายอำ�นาจและทรัพยากรให้ ชุมชนท้องถิน่ และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมมีบทบาท
หน้าที่ในการอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และจัดการงานด้าน
สุขภาพมากขึ้น
ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ว่าด้วยเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
ในข้อที่ 5 คือ การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
โดยเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ และมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ว่าด้วยเรื่อง ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
ซึ่งมองว่าประเด็นสุขภาวะชุมชน หรือชุมชนเข้มแข็งนั้น มีหน่วยงานส่วนกลางที่ให้การสนับสนุน
และดำ�เนินการอยู่หลากหลายจึงต้องนำ�คำ�ว่า “รวมแสงเลเซอร์” มาใช้เพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน
สนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งแทนการทำ�งานแบบแยกส่วน
เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ได้มกี ารจัดพิธกี ารร่วมลงนามในปฏิญญาสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ 6 เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์นร้ี ว่ มกัน ผูท้ ล่ี งนามประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 เลขาธิการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และผู้แทนจาก
องค์กรภาคีเครือข่ายอีก 33 หน่วยงานจากทั่วประเทศ
และในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้ง
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 นับเป็นมิติใหม่ของการทำ�งานในลักษณะเครือข่าย โดยใช้
พื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นฐานในการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องมีการสานพลังซึ่งกันและกัน
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ทั้งพลังปัญญา พลังสังคม และพลังรัฐ ร่วมกันจัดการประเด็นหรือปัญหาทางสุขภาพที่สำ�คัญของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ โดยจำ�เป็นต้องกำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วม (ทางสุขภาพ) ของเขตพื้นที่ของตนเอง
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมีการระดมสรรพกำ�ลัง ทั้งองค์ความรู้
ความคิด และทรัพยากรในการขับเคลื่อนร่วมกันก่อนจะนำ�ไปปฏิบัติภายใต้กลไกหรือกฎระเบียบ
ตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานของแต่ละคน
ดังนั้น เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาวะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปพร้อมกับการสานพลัง
การทำ�งานร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจงึ ร่วมกับคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชนใน 3 ภูมภิ าค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย เขตสุขภาพพื้นที่ 1-10 จึงได้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ “มหกรรม
สานพลัง” โดยให้ความสำ�คัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้พลัง “ความรู้” ควบคู่ไปกับการ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนสังคมเกิด “ความสุข” ต่อไป
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการสานพลังเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาวะระหว่างประเด็น
กับประเด็นทั้งในพื้นที่ และข้ามพื้นที่
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาวะ ให้เกิดเป็น “เครือข่ายสุขภาวะ” ที่
มุ่งเน้นกระบวนการสานงานและเสริมพลังในระหว่างประเด็น ทั้งแบบข้ามพื้นที่และข้ามประเด็น
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาชุดความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
ในพื้นที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่ 1-10
3. เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอต่อแนวทาง
แก้ไขปัญหาระหว่างเขตพื้นที่ของภูมิภาคภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบความคิดหลัก
มหกรรมสานพลังระดับภาค คือ เวทีกลางในการเชื่อมคน เชื่อมพื้นที่ เชื่อมพลังทางสังคม
ดำ�เนินการภายใต้กรอบความคิดหลักที่ว่า “เวทีที่สร้างสรรค์เราจะพบสิ่งมหัศจรรย์เสมอ”
ระยะเวลาการดำ�เนินโครงการ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
- เครือข่ายต่าง ๆ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พัฒนาชุดความรู้ และนำ�ความรูไ้ ปหนุนเสริม
การพัฒนาภาคีใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการสานงานและเสริมพลังในระหว่าง
ประเด็น ทั้งแบบข้ามพื้นที่และข้ามประเด็น
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- มีการจัดการความรู้ นวัตกรรมที่จะนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่
- มีฐานข้อมูลองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาวะในภูมิภาค โดยสามารถระบุชื่อแกนนำ�ใน
เครือข่าย เห็นทุน/ศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญ และประเด็นขับเคลื่อน
- มีเอกสารที่รวบรวมชุดความรู้ นวัตกรรม และแนวทางในการขับเคลื่อนงานในเขต
พื้นที่นั้น ๆ อย่างน้อยเขตละ 1 ชุดความรู้
- มีเอกสารวิชาการที่ประมวลข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะจากเวที
มหกรรมระดับภูมิภาคจำ�นวน 1 เล่ม
กลุ่มเป้าหมาย ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 2,000 - 2,500 คน

10 เสริมพลังกองทุนหมู่บ้าน สร้างชุมชนเข้มแข็ง
อำ�เภอบูรณาการ

สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นองค์กรรัฐ ที่ไม่ใช่หน่วย
ราชการ แต่เป็นองค์การมหาชนที่มี พ.ร.บ.เฉพาะ เช่นเดียวกับ สช.
สทบ. และสช. เป็นภาคีพันธมิตรที่ใกล้ชิดในการทำ�งานส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
มายาวนาน และยังได้รว่ มกันขับเคลือ่ นภารกิจตามนโยบายสานพลังประชารัฐ เพือ่ เศรษฐกิจฐานราก
ด้วยกันมาอย่างแข็งขันตั้งแต่ต้น (20 กันยายน 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้ง สทบ. และ สช.
ต่างเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสายการกำ�กับดูแลของรัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรีคนเดียวกัน
คือ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ในสภาพงานและสถานการณ์ที่ รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยผ่าน
งบประมาณลงไปที่ สทบ. เป็นจำ�นวนมาก หลายระลอก ท่ามกลางความคาดหวังและการจับตา
ตรวจสอบจากสังคมและสื่อมวลชน ดังนั้น สทบ. จึงได้ร้องขอให้ สช. เข้าไปช่วยหนุนเสริมในงาน
ด้านวิชาการและกระบวนการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ จำ�นวนกว่า 79,000
กองทุนทั่วประเทศ
จึงเป็นทีม่ าของ “โครงการบูรณาการเครือข่ายเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ.
2561-2562” ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในหลักการและมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
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โครงการนีจ้ งึ เป็นภารกิจของ สช. ในลักษณะทีเ่ ข้าไปสานพลังและหนุนช่วยการทำ�งาน
ขององค์กรภาคีพนั ธมิตรอย่างชัดเจน (Collaborator/Synergist) โดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์
คือมุ่งผลงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง อันเป็นเป้าหมายเดียวกัน
หลักการและเหตุผลสำ�คัญสำ�หรับโครงการนี้ คือ การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้
มีความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน ย่อมต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของกลไกทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม อย่างทีเ่ รียกว่า “ประชารัฐ” นอกจากนัน้ โครงการฯ ยังจะเป็นโอกาส
ในการบูรณาการ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการมีเป้าหมาย ในการบูรณาการภารกิจเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ (สทบ.) ภารกิจ
วัดสร้างเสริมสุขภาพและพลเมืองอาสาประชารัฐ (สช. สธ. และ พศ.) ร้านธงฟ้าประชารัฐ
ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เครือข่ายสวัสดิการชุมชนและสภาองค์กรชุมชน (พอช.)
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (อพท.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (พช. มท.) เพื่อเสริมสร้าง
ต้นแบบอำ�เภอเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ ได้แก่
1. เกิดการบูรณาการการทำ�งานขององค์กร ภายใต้ส�ำ นักนายกรัฐมนตรี สำ�นักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ, สำ�นักพระพุทธศาสนาและสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
2. มีเครือข่าย “วิทยากรประชารัฐชุมชน” จำ�นวน 10,400 คน
3. มีเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งทีเ่ กิดจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานสนับสนุน
ในพื้นที่ระดับอำ�เภอ 260 แห่ง
4. มีชุดความรู้ของชุมชน จำ�นวน 260 กรณีศึกษา
งบประมาณโครงการ รวม 380,000,000 บาท
ระยะเวลาในการดำ�เนินงาน 12 เดือน
ลักษณะความร่วมมือ
1. สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) รับผิดชอบงบประมาณ
2. สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับผิดชอบดำ�เนินการ
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7

นำ�พา
การเปลี่ยนแปลง

สช.ยังคงให้ความสำ�คัญต่อภารกิจการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
ทั้งส่วนของการปฏิรูปภายในองค์กร และส่วนที่ต้อง
นำ�พาสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย
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ในรอบปีทผี่ า่ นมา เลขาธิการ (พลเดช ปิน่ ประทีป) ยังคงให้ความสำ�คัญต่อภารกิจการปฏิรปู
เปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) ทั้งส่วนของการปฏิรูปภายในองค์กร ในฐานะที่ต้องเป็น
แบบอย่างให้แก่กันและกันในหมู่องค์กรภาครัฐ และส่วนที่ต้องนำ�พาสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนการ
ปฏิรปู ประเทศ ในฐานะที่ สช. เป็นองค์กรกองหนุนให้กบั กระทรวงหลักและภาคีเครือข่ายทางสังคม
ในปี 2561 สช. มีกิจกรรม กระบวนการ และความพยายามในการสร้างสรรค์และนำ�พา
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 10 เรื่อง ดังนี้
1) สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง
2) สร้างต้นแบบธรรมาภิบาล
3) เปลี่ยนผ่าน สู่สำ�นักงานดิจิทัล
4) รังสรรค์ สมัชชาทางอากาศ
5) บูรณาการ 4PW-ศปจ.-กขป.
6) กระชับทีม 4ส. 1ก.
7) เพิ่มบทบาท อบจ. ใน NHA
8) ขยายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์
9) บุกเบิก เครือข่ายสถาบันวิชาการ
10) ยุทธศาสตร์ชาติภาคประชาชน
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หนึ่ง

สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

แม้ สช. จะเป็นองค์การมหาชนที่เกิดใหม่ มีอายุเพียงแค่ 11 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพ สังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนภาวะแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
มีความสลับซับซ้อนและพลิกผันอยู่ตลอดเวลา สช. จึงถือว่าการปฏิรูปภายในองค์กรเป็นภารกิจ
สำ�คัญประการหนึ่งที่ผู้นำ�จะต้องเอาใจใส่
สืบ เนื่องจาก สช. ได้มีก ารประกาศใช้แ ผนงานหลัก 5 ปี ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 รองรับการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ในการนี้ เป้าหมายหลักที่เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) อยากเห็นคือ สช. มีระบบการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อันจะช่วยให้การดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
สช. มีความพยายามในการยกระดับตนเองสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง ดังนี้
1. การจัดทำ�แผนงานหลัก ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
และสามารถปฏิบัติได้จริง
ที่ผ่านมา การบริหารจัดการของ สช. ส่ว นใหญ่เป็นการดำ�เนินการตามมาตรฐาน
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีมาตรฐานในการจัดทำ�โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ SWOT
(SWOT Analysis) ขององค์กร หลังจากนั้น จึงมากำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
สำ�คัญที่องค์กรจะต้องมุ่งเน้น เพื่อให้สามารถนำ�ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ และกำ�หนดเป้าประสงค์
ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยการดำ�เนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
สำ�นักนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.)
กระบวนการจัดทำ�แผนงานหลัก ฉบับที่ 3 ของ สช. ได้ดำ�เนินกระบวนการระดมความคิด
และการมีสว่ นร่วมของผูน้ �ำ องค์กร กลุม่ เจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหาร ผูป้ ฏิบตั แิ ละผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นภาคี
เครือข่าย ที่สำ�คัญไปกว่านั้นคือ เลขาธิการคนปัจจุบันเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสำ�คัญในกระบวนการ
จัดทำ�ด้วย ดังนั้นแผนฉบับนี้จึงเป็นแผนที่ซึ่งทั้งคนทำ�และคนใช้งาน เป็นคนเดียวกัน
แม้แผนดังกล่าวอาจจะดูขาดความสวยงามตามหลักวิชาการไปบ้าง แต่จุดสำ�คัญที่มา
ทดแทนและมีคุณค่ายิ่งกว่า คือการเป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมทั้งมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำ�เนินการได้จริง
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2. ให้ความสำ�คัญต่องานด้านกำ�ลังคน ทั้งการบริหารและ
การพัฒนา
นอกจากมาตรฐานการวางแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นแล้ว สช. ยังได้ดำ�เนินกระบวนการสร้าง
พิมพ์เขียวการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ขององค์กรอีกด้วย โดยการทำ�ดังกล่าว
เป็นการปรับเปลี่ยนในด้านการจัดโครงสร้าง (Structure) ด้านกระบวนการทำ�งาน (Process)
ด้านตัวบุคลากร (People) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology) ซึง่ งานส่วนนีม้ คี วามเกีย่ วข้องกับกำ�ลังคน จึงมอบหมายภารกิจ
สำ�คัญนี้ให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กบ.) เป็นหน่วยดูแล และให้ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
3. ใช้กรอบการประเมินองค์การมหาชนของ กพม. เป็นแนวทาง
ในการประเมินตนเอง
ในส่วนของการจัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ มีมาตรฐานกลางจากหน่วยงานภายนอก
(กพร. และ กพม.) เป็นกรอบ สช. จะต้องบรรลุเป้าหมายใน 5 องค์ประกอบ คือ Function Based
/ Agenda Based / Area Based / Innovation Based / Potential Based โดยไม่น้อยกว่า 5
ตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ พ.ศ. 2561
มาตรฐานหลักอีกด้านที่สำ�คัญ คือ การบริหารจัดการงบประมาณ เริ่มจากการกำ�หนด
โครงการที่ต้องดำ�เนินการ การของบประมาณ และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักคือ สำ�นักนโยบาย ยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) และ
สำ�นักอำ�นวยการ (สอ.)
ในการนี้ เลขาธิการได้ใช้กรอบการประเมินดังกล่าวมาปรับประยุกต์เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลงานของตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบเข้ามา คือ การเป็นผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) ดังที่ปรากฏในรายงานสาธารณะฉบับนี้
เมื่อเลขาธิการเลือกใช้กรอบการประเมินของ กพร. และ กพม. มาใช้ในลักษณะดังกล่าว
อย่างจริงจัง จึงส่งผลให้บคุ ลากรของ สช. มีการเรียนรูแ้ นวการทำ�งานและการประเมินผลแบบใหม่
ทำ�ให้พฤติกรรมการทำ�งานของหน่วยปฏิบัติระดับต่าง ๆ ของ สช. ต้องปรับตัวตาม
4. การบริหารยุทธศาสตร์
ได้มีการมอบหมายให้ สย. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่า
เป็นหน่วยบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management) โดยรับผิดชอบด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การสื่อสารยุทธศาสตร์ การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ และการทบทวนยุทธศาสตร์
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สย.ต้องทำ�งานร่วมกับสำ�นักและกลุม่ งานต่าง ๆ เพื่อทำ�ให้ยทุ ธศาสตร์ของ สช. เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ สย. ยังต้องเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงระบบบริหารต่าง ๆ ที่
มีอยู่ ให้สามารถสนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ สช. ด้วย
ผลสำ�เร็จเบื้องต้นในการเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อยกระดับ สช. สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการและองค์กร สช. โดยรวม ปี 2560/2561 จะเห็นได้ว่า
มีผลงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นอย่างมากมายเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (13 เขตพื้นที่) ในสภาวะที่งบประมาณ
ประจ�ำปีที่ได้รับจัดสรรต�่ำกว่าเดิมถึงร้อยละ 15 โดยมีทรัพยากรและก�ำลังคนเท่าเดิม
นอกจากนัน้ สช. ยังได้แสดงศักยภาพในการเสนอโครงการพิเศษ (โครงการจิตอาสาประชารัฐ
2560) อันเป็นภารกิจที่สนองตอบยุทธศาสตร์และระเบียบวาระของรัฐบาล จนได้รับมอบหมาย
ภารกิจจากมติ ครม. ให้ด�ำ เนินโครงการ พร้อมกับจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมจากงบกลางฯ จำ�นวน
161 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นงบประมาณที่เพิ่มจากงบปกติในปีนั้น (222 ล้านบาท) ถึงร้อยละ 72.5
ทั้งนี้ทั้งนั้น สช. มิได้ขอขยายอัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่ประจำ�ขององค์กรแม้แต่เพียงอัตราเดียว

สอง

สร้างต้นแบบธรรมาภิบาล

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา สช. ให้เป็นองค์กรต้นแบบในด้านธรรมาภิบาล เลขาธิการ (พลเดช
ปิน่ ประทีป) ได้มอบหมาย สำ�นักอำ�นวยการ (สอ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการสนับสนุนการขับเคลือ่ นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
โดยมุ่งพัฒนา ปรับปรุงระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ และวิธีการทำ�งานกับ
หน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย
พร้อมทั้งจัดระบบงานรองรับการตรวจสอบตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีคุณภาพ ตลอดจน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการบริหารจัดการให้คล่องตัว โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
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1. ตั้งกลไกขับเคลื่อนภารกิจโครงการฯ
สช. ได้แต่งตัง้ กลไกการดำ�เนินงาน 2 ชุด เพือ่ จัดประชุมร่วมกับสำ�นักและกลุม่ งาน ทัง้ หมด
ของ สช. เพื่อเชื่อมโยงระบบบริหารที่มีอยู่ รวมถึงนำ�ระบบบริหารใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ให้องค์กร
มีการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
1) คณะทำ�งานติดตามและประเมินผล มี สย. เป็นฝ่ายเลขาฯ
2) คณะทำ�งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มี สอ. เป็นฝ่ายเลขาฯ
2. จัดทำ�แผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
สช. ได้จดั ทำ�แผนควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งขององค์กร ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการดำ�เนินงานตามแผนฯ และการติดตามการดำ�เนินงานตามแผนฯ เพือ่ ปรับปรุง
และพัฒนาเป็นแผนงานต่อเนื่อง สำ�หรับปี 2562-2564 ต่อไป
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงโครงสร้าง สอ. ให้มงี านควบคุมภายในและพัฒนาระบบอำ�นวยการขึน้
เพือ่ รองรับงานควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ งขององค์กร มีกลไกคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ภายใต้คณะกรรมการบริหาร สช. และคณะทำ�งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
จัดให้มกี ารตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง แต่ดว้ ย
ข้อจำ�กัดด้านบุคลากร จึงดำ�เนินการโดยการจ้างบุคคลภายนอกมาดำ�เนินการ ซึ่งทำ�ให้ได้รับ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำ�มาใช้ปรับปรุง พัฒนางานได้เป็นอย่างดี
3. เอาใจใส่การประเมิน ITA
สช. ได้ให้ความเอาใจใส่ต่อกระบวนการประเมิน ITA ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ในแต่ละปี
โดยนำ�ผลการประเมินมาศึกษาและปรับปรุงระเบียบวิธกี ารดำ�เนินงานต่าง ๆ เพือ่ พัฒนาเป็นองค์กร
ต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
จากการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างต่อเนื่อง โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผลการประเมินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สช. มี
คะแนนประเมินและลำ�ดับ ITA ที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ
พ.ศ. 2558 ได้คะแนนร้อยละ 72 ลำ�ดับที่ 106 จาก 112 (หรือ 94 จาก 100)
พ.ศ. 2559 ได้คะแนนร้อยละ 71.26 ลำ�ดับที่ 48 จาก 53 (หรือ 90 จาก 100)
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พ.ศ. 2560 ผลการประเมิน ได้ คะแนนร้อยละ 81.21 ลำ�ดับที่ 39 จาก 52 องค์กร (องค์การ
มหาชน) (หรือ 75 จาก 100 ในกลุ่มองค์การมหาชนด้วยกัน) หรือ ได้คะแนนร้อยละ 81.21 ลำ�ดับ
ที่ 192 จาก 265 องค์กร (ไม่นับจังหวัด) หรือ 72 จาก 100 ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่ไม่นับรวม
จังหวัด
Integrity and Transparency Assessment : ITA สช.
2558

2559

2560

1. คะแนนเต็ม

100.00

100.00

100.00

2. คะแนนเฉลี่ย

-

-

81.53

3. คะแนน สช.

72.41

71.26

81.21

4. ระดับคุณภาพ

สูง

สูง

สูงมาก

5. ลำ�ดับที่ในกลุ่ม

106/112
(94/100)

48/53
(90/100)

39/52
(75/100)

รายละเอียดคะแนนประเมินเปรียบเทียบ : ITA สช.
2558

2560

คะแนน

คุณภาพ

คะแนน

คุณภาพ

1. ดัชนีความโปร่งใส

58.60

ปานกลาง

77.95

สูง

2. ความพร้อมรับผิด

65.44

สูง

72.51

สูง

3. ความปลอดทุจริต

92.91

สูงมาก

93.85

สูงมาก

4. วัฒนธรรมคุณธรรม

62.85

สูง

72.67

สูง

5. คุณธรรมการทำ�งาน

76.37

สูง

86.79

สูงมาก

72.41

สูง

81.21

สูงมาก

ภาพรวม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคะแนนจะจัดอยู่ในกลุ่มของคะแนน “สูงมาก” แล้ว แต่ สช. ก็จะยังคง
มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนฯ 5 ปี ฉบับที่ 3 คือ คะแนน ITA ร้อยละ 85
4. แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก้าวกระโดด
สช. ได้จัดทำ�และขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรมหาชนแบบ
ก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู่ สช. 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
ประกอบด้วย
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ (1) บุคลากรเชี่ยวชาญ (2) กระบวนการทำ�งานมุ่งเพิ่มผลผลิต
และ (3) องค์กรทันสมัย
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5 เป้าประสงค์ (1) บุคลากร สช. เชีย่ วชาญ 4PW และมีสมรรถนะ 4.0 (2) นวัตกรรม 4PW
(ผลงานรูปธรรมหลากหลาย มากมาย) (3) ภาคีเครือข่ายมีขีดความสามารถด้าน 4PW (เครือข่าย
กว้างขวาง แข็งแรง) (4) สมาร์ทออฟฟิศ และ (5) นวัตกรรมสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
จากกลไกและเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการบูรณาการกลไกและเครื่องมือทางการ
จัดการร่วมกันในการพัฒนาองค์กร ให้สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุง่ ไปสูว่ สิ ยั ทัศน์
ของหน่วยงาน อันจะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ขององค์กรมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) เพื่อไปสู่ สช. 4.0 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2564) ได้ต่อไป
5. ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ที่ผ่านมา หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่าย ต่างเข้ามามีส่วนร่วมงานพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมในลักษณะทีแ่ ตกต่างหลากหลาย ดังนัน้ เพือ่ เป็นการ
สร้างสัมพันธ์และสานพลังความร่วมมือระหว่าง สช. กับภาคีเครือข่ายให้พฒ
ั นาไปได้ดว้ ยดี สช. จึง
แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการทำ�งานอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรง ไม่ยอมรับการทุจริต
การที่จะประกาศจุดยืนและหลักการที่หนักแน่นมั่นคงเช่นนั้นได้ สช. ตระหนักดีว่าจะต้อง
เริ่มต้นที่พนักงานของ สช. มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และสถานภาพขององค์กร มีทัศนคติ
ที่ดี มีความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจิตวิญญาณ และมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่น ที่จะช่วยกันสร้างให้ สช. เป็น
องค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล โปร่งใส ซือ่ สัตย์สจุ ริต โดยพร้อมจะสร้างวัฒนธรรมนีใ้ ห้เกิดขึน้ อย่างจริงจัง
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรแบบยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ สช. ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใสในระบบ
การบริหาร ระบบการเงินการคลังและการบัญชีที่เข้มแข็ง ตรวจสอบได้ บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดี
ตามหลักคุณธรรม งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำ�นักอำ�นวยการ (สอ.) ได้ร่วมกับกลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล (กบ.) ดำ�เนินการดังนี้
1) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีในองค์กร

• จัดตั้งคณะทำ�งาน Core team เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สช. คือ
S-O-C-I-A-L เพื่อสื่อสารและพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลิกภาพของหน่วยงานย่อย และสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร สช. ให้เปล่งออกมาจากภายใน ได้แก่ สานพลัง มีกลยุทธ์ (S : Synergy &
Strategy), ทำ�งานเป็นทีม (O : Operation by Teamwork), จิตบริการ สื่อสารสังคม (C : Civic
mind & Communication), ซื่อตรง เที่ยงธรรม (I : Integrity & Righteousness), เชี่ยวชาญ
มีวิชชา (A : Adeptness), เรียนรู้ พัฒนาไม่หยุดนิ่ง (L : Learning & Adaptation)
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• จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมคุณธรรมร่วมกันกับบุคลากร สช. อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2561 “สช. 4.0
มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล”, กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้เข้าใจค่านิยมองค์กร SOCIAL
เป็นต้น
• สร้างอัตลักษณ์ สช. เพื่อเป็นจุดยืนด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และสอดแทรกจุดยืน
ลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นทุกระดับ เช่น ผูบ้ ริหารองค์กรสือ่ สารกับบุคลากรในองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ขององค์กรโดยตอกย�้ำเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมความโปร่งใสอย่างสม�่ำเสมอ
• ส่งเสริมบรรยากาศคุณธรรม จริยธรรมใน สช. และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาที่นับถือ โดยกำ�หนดเป็นนโยบาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านกิจกรรม เช่น
การทำ�บุญตักบาตรเดือนละครัง้ โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีใกล้เคียง 4-5 หน่วยงาน, การสนับสนุน
ให้บุคลากรไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่, การสนับสนุนกิจกรรมกองบุญเกื้อกูล เช่น การเชิญชวน
บริจาคของให้กับเด็ก, การบริจาคยาเหลือใช้, การสื่อสารผ่านช่องทางภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรที่หลากหลาย เช่น สื่อโทรทัศน์, Line, Facebook, สติกเกอร์, ตัว mascot เป็นต้น
• การเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมกับหน่วยงานภาคี เช่น สมัชชาคุณธรรม
ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), งาน “การสร้าง
กระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำ�หรับคนไทย ศตวรรษที่ 21” ยึดหลัก 5 ข้อ คือ
1) พอเพียง 2) วินัย 3) สุจริต 4) จิตสาธารณะ 5) รับผิดชอบ

ผู้บริหารร่วมงาน “การสร้างกระบวนทัศน์และ
หลักคิดที่เหมาะสมสำ�หรับคนไทย ศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
องค์กรธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2561
“สช. 4.0 มุ่งสู่องค์กรทันสมัย
มีธรรมาภิบาล”

ผู้บริหารร่วมงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 9
ประจำ�ปี 2561
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2) สร้างกระบวนการภายใน สช. ให้มค
ี วามชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

- กำ�หนดแนวทางและหลักเกณฑ์ด้านการคัดสรรบุคลากรและการพิจารณาความดี
ความชอบที่โปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
- แต่งตัง้ คณะทำ�งานควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือการกำ�กับดูแลทีด่ ใี นองค์กร (Good Corporate
Governance) เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการองค์กรที่ต้องคำ�นึงถึงความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย (Stakeholders) ทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมดุล ดังนัน้ สช. จึงนำ�ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่จะช่วยส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรสามารถบรรลุผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำ�หนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเสริมสร้างธรรมาภิบาลหรือ
การกำ�กับดูแลทีด่ ใี นองค์กร จะทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ี เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ โปร่งใส เป็นธรรม
และความน่าเชื่อถือจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำ�พาองค์กรไปสู่การเติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน
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รวมภาพกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
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สาม

เปลี่ยนผ่าน สู่สำ�นักงานดิจิทัล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร ก้าวข้ามข้อจำ�กัดในด้านอัตรากำ�ลัง
และสร้างความโปร่งใสในการทำ�งานของหน่วยงานรัฐ สช. ในยุค 4.0 จึงให้ความสำ�คัญต่อการ
เปลี่ยนผ่านระบบสำ�นักงานจากระบบ Analog สู่ระบบ Digital อย่างจริงจัง
1. จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.)
ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.) เป็นหน่วยงานย่อย ภายในของ สช. ที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในด้านหนึ่งเพื่อให้เป็นคลังข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และระบบข้อมูลเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและใช้ในการวางแผนพัฒนา
อีกด้านหนึง่ เพือ่ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้
รับรู้ตามสิทธิที่พึงมีและเพื่อการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นอกจากนั้น จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความสำ�คัญกับสถานการณ์และแนวโน้มของ
สังคมในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศที่รวดเร็วและไร้พรมแดน อันส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน ศสข. จึงมีบทบาทหน้าที่
สนับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย
อาทิ การจัดทำ�และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พัฒนา
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และระบบแอปพลิเคชัน ในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ กลุม่ เป้าหมายสำ�คัญของ ศสข. ได้แก่
บุคลากรในองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป
2. พัฒนาระบบ e-Office
สช. ได้นำ�นโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาลมาปรับใช้ ให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government) และปรับเปลีย่ นไปสูฐ่ านของเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั โดย
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสือ่ สารขนาดใหญ่หลายด้านไว้ในระบบงานสารสนเทศเดียว
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานภายในองค์กร โดยอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ ซึ่งบุคลากร สช. สามารถเข้าถึงระบบผ่านเว็บไซต์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (web based application) และเข้าถึงได้ทุกระบบงานย่อยตามสิทธิที่ได้รับ ณ
จุดเดียว (single sign on)
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ระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารของ สช. ที่พัฒนาขึ้น มีระบบงานที่ช่วยสนับสนุน
การทำ�งาน รวมทัง้ สิน้ 34 ระบบงาน สช. เรียกระบบงานทัง้ หมดนีส้ นั้ ๆ เพีอ่ ความสะดวกว่า ระบบ
e-Office ซึ่งมีภาพรวมโครงสร้างและการทำ�งานเชื่อมโยงกันภายในระบบ ดังภาพ

ภาพรวมโครงสร้างระบบ e-Office
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ภาพรวมความเชื่อมโยงการทำ�งานภายในระบบ e-Office

ระบบ e-Office เป็นระบบที่พัฒนาบนแนวคิด web based application และ single
sing on ท�ำให้มคี วามยืดหยุน่ สูงในด้านเวลาและสถานทีท่ จี่ ะสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สช. รวมถึงเป็นการท�ำงานแบบรวมศูนย์กลางการท�ำงานและข้อมูล ท�ำให้ลดความซ�้ำซ้อนและ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน มีชดุ ข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ส่งต่อใช้งานร่วมกันในระบบโดยเฉพาะในด้าน
บริหารทรัพยากรและการบริหารงานภายใน และบุคลากร สช. สามารถสืบค้นและติดตามข้อมูล
การปฏิบัติงานที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้น
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 - พฤษภาคม 2561 เป็นช่วงที่ สช. เริ่มใช้งานระบบ e-Office
อย่างจริงจังมากขึ้น มีสถิติการเข้าใช้งานระบบ e-Office มีการเข้าใช้งานประมาณ 23,000 ครั้ง
คิดเป็นค่าเฉลีย่ ประมาณ 1,900 ครัง้ ต่อเดือน โดยเป็นการเข้าใช้งานจากภายนอกองค์กรประมาณ
18%, มีการทำ�รายการกับระบบ (transaction) กว่า 123,000 รายการ, มีการทำ�แบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ในงานด้านการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ประมาณ 20,000 รายการ
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3. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.
infocenter.nationalhealth.or.th
สช. ได้พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์เดิม (http://kbphpp.nationalhealth.or.th/) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านการสืบค้นข้อมูล แต่ยังไม่มีการจัด
หมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน และยังไม่รองรับการใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายขึ้น
โดยมีการจัดหมวดหมูเ่ พือ่ ให้สะดวกต่อการดูเนือ้ หาสาระและสะดวกต่อการสืบค้น อีกทัง้ ยังรองรับ
การใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นคลังข้อมูลด้านนโยบายสาธารณะตามภารกิจของ พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบของเอกสาร บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
และไฟล์ทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ ยังจัดแสดงข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
และสามารถค้นหาข้อมูลของภาคีเครือข่ายทีท่ �ำ งานร่วมกับ สช. รวมทัง้ นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน
เพื่อติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการดำ�เนินงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS : Geographic Information System) และยังมีระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและการดำ�เนินงานด้วย
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4. แผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัล สช.
ปี พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับที่ 2)
ภายหลังจากที่ สช. ได้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรโดยดำ�เนินการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2553-2561 (ฉบับที่ 1) ระบบงานสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการ
ดำ�เนินงานขององค์กรได้พัฒนาไปแล้วในหลายด้าน
ในฐานะที่ สช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาลในการนำ�องค์กรภาครัฐไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ที่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาองค์การให้มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
รวมถึงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ทีต่ อ้ งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ดังนั้นเพื่อให้มีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ “เทคโนโลยีดิจิทัล”
มาสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง
สช. จึงได้จัดทำ�แผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับที่ 2) ขึ้น
ในขณะนีก้ �ำ ลังอยูใ่ นระหว่างการจัดทำ�แผนแม่บทดิจทิ ลั และแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ฉบับที่ 2
ดังกล่าว โดยมีทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ร่วมกับบุคลากร สช. เพือ่ ให้ได้มาซึง่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สถาปัตยกรรมองค์กร ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์การดำ�เนินงาน และตัวชี้วัดความสำ�เร็จ รวมทั้งแนวทางการดำ�เนินงาน (Roadmap) ของ
แผนแม่บทดิจิทัล ที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติด้านดิจิทัล นโยบายและแผนด้านต่าง ๆ ของ
องค์กร และแผนปฏิบัติการในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำ�นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
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สี่

รังสรรค์สมัชชาทางอากาศ

ภายใต้ยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการสื่อสารที่ทั่วถึงและ
รวดเร็ว มีความจำ�เป็นที่จะใช้การสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพอีกเครื่องมือหนึ่ง
การเปิดพื้นที่สาธารณะโดยใช้การสื่อสารทางอากาศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและขับ
เคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม ตามยุทธศาสตร์สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา โดย
ใช้ความรู้เป็นฐานและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ ทั้งช่วยให้ภาคีเครือข่ายและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ เป็นการดำ�เนินงาน เพือ่ หนุนเสริมยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาการมีสว่ นร่วมให้เข้มแข็งขึน้ โดยดำ�เนินการตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 6 ประการ
ดังนี้ (ดูแผนภาพที่ 1 ประกอบ)
1. มีคณะทำ�งานการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศที่มีองค์ประกอบ 3 ภาคส่วน
2. มีประเด็นชัดเจนที่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายเห็นพ้องต้องกัน ที่จะพัฒนาเป็น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือมีนโยบายที่จะร่วมขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม
3. มีการทำ�งานบนฐานความรู้ (ใช้ปัญญา) และให้ความสำ�คัญกับการสร้างความรู้สึกกับ
การเป็นเจ้าของร่วมกัน
4. มีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบ และมีการประเมินเพือ่ การพัฒนาให้เหมาะสมกับ
การใช้งานของพื้นที่
5. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลีย่ นเรียน
รู้อย่างเท่าเทียม
6. มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในหลายช่องทาง
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1

6
มีการผลักดันไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ในหลายช่องทาง

มีคณะทำ�งานรับฟัง
ความคิดเห็นทางอากาศ
ที่มีองค์ประกอบ 3 ภาคส่วน

กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นทางอากาศ
ที่พึงประสงค์

5

มีประเด็นชัดเจน
ที่ภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่เป้าหมาย
เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาเป็น
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือ
มีนโยบายที่จะร่วมขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
มีโอกาสเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างเท่าเทียม

4

3

มีการจัดกระบวนการอย่างเป็นระบบ
และมีการประเมินเพื่อการพัฒนาให้
เหมาะสมกับการใช้งานของพื้นที่

มีการทำ�งานบนฐานความรู้ (ใช้ปัญญา)
และให้ความสำ�คักับการสร้างความรู้สึก
การเป็นเจ้าของร่วมกัน

แผนภาพที่ 1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศที่พึงประสงค์

ช่องทางการสื่อสารทางอากาศ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างระเบียบวาระก่อนที่จะนำ�เข้าสู่งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่านช่องทางการ
สื่อสารทางอากาศ โดยวิธีถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก @healthstation, www.healthstation.
in.th, เพจเฟซบุ๊ก @HealthAssembly และ www.samatcha.org เพื่อให้ตัวแทนองค์กรภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ได้พัฒนาข้อเสนอที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทำ�ให้ผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
ที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ โดยอาศัยสื่อหรือเครื่องมือที่สะดวก เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น
สัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ (Telephone Hybrid) และสัญญาณคลืน่ วิทยุ ช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
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ในปี 2561 ถือเป็นปีของการเริม่ ต้นการนำ�นวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ในการรับฟังความคิดเห็น
ทางอากาศ สำ�หรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 11 โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ
จะเริ่มดำ�เนินการในปีนี้จำ�นวน 4 ครั้ง ผ่านช่องทางดังกล่าว โดยมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความเข้าใจ และการเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ
ในแต่ละครั้ง ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และเว็บไซต์ รวมถึงกลุ่มเครือข่ายสื่อสาร
สุขภาวะชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ และความเข้าใจก่อนการ
ดำ�เนินงานด้วย
สมัชชาทางอากาศเริม่ จัดเป็นครัง้ แรกในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยทางทีมงานทีร่ บั ผิดชอบ
จะทำ�การทดลองในเชิงเทคนิคก่อนดำ�เนินงานจริง เพือ่ นำ�มาถอดบทเรียน และศึกษาความเป็นไปได้
โดยวางการปฏิบัติการถ่ายทอดสด การรับฟังความคิดเห็นทางอากาศไว้ ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 การปฏิบัติการถ่ายทอดสด ในช่วงรับฟังความคิดเห็น
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มีขั้นตอนการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ผู้แสดงความคิดเห็นกรอกแบบฟอร์ม (ดังแผนภาพที่ 3) ส่งให้ทีมงานก่อนล่วงหน้า
จากนั้นจะมีการประสานงานจากทีมงาน เพื่อทำ�การแจ้งลำ�ดับขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นให้
เข้าใจร่วมกัน
แบบตอบรับผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่าง 1 จากผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-นามสกุล......................................................
อำ�เภอ........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์................(สถานที่จะใช้แสดงความเห็นในวันนั้น)
หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อในวันงาน..................เครือข่ายที่ใช้
TRUE
DTAC
AIS
ชุดหูฟัง small talk Bluetooth / hands free
ไม่มี
มี
(ควรมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟังและช่วยตัดเสียงรบกวน)
Line id..................................................................
แผนภาพที่ 3 แบบตอบรับเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นทางอากาศ

2. เจ้าหน้าที่ จะทำ�การ Video Call ผูแ้ สดงความคิดเห็นจำ�นวนหนึง่ เพือ่ เตรียมการจัดการ
จำ�นวนรอสายไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ B
3. เจ้าหน้าที่ จะใช้เครื่อง OB Switching B (เครื่องตัดต่อ ปรับเปลี่ยนภาพ) นำ�สัญญาณ
ภาพและเสียง ผู้แสดงความคิดเห็นที่กำ�ลังจะออกอากาศ มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ A
4. เครือ่ ง OB switching A ทำ�การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง ผูแ้ สดงความคิดเห็น
ทั่วประเทศ (ดังแผนภาพที่ 4)

แผนภาพที่ 4 ภาพถ่ายทอดสด ขณะที่ผู้แสดงความคิดเห็นกำ�ลังแสดงความคิดเห็น
ควบคู่กับภาพบรรยากาศในห้องประชุม
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5. ผู้แสดงความคิดเห็น สามารถรับชมภาพของตนเองขณะกำ�ลังแสดงความคิดเห็น และ
ภาพบรรยากาศในห้องประชุม (ดังแผนภาพที่ 5) ทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Line video call

แผนภาพที่ 5 ภาพแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น

ห้า

บูรณาการ 4PW - ศปจ. - กขป.

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้กอ่ เกิดและผ่านมา 3 ยุคแล้ว โดยยุคแรก
คือยุคที่ยังเป็นสำ�นักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) พ.ศ. 2543-2550 เป็นยุคของการ
ขับเคลื่อนวิธีคิดและจิตสำ�นึกใหม่ด้านสุขภาพและกระบวนการจัดทำ�และผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ
ยุคทีส่ องของ สช. พ.ศ.2550-2558 เป็นยุคทีม่ กี ารขับเคลือ่ นปฏิรปู สุขภาพต่อเนือ่ งโดยผ่าน
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใช้เครื่องมือหลัก 3 ชิ้น ได้แก่ 1) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
2) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและรับภารกิจ
สำ�นักงานปฏิรปู แห่งชาติ (สปร.) ในยุคนีย้ งั ได้มกี ารเชือ่ มต่อกับสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ทัง้ ด้าน
บุคลากรและองค์ความรู้
ยุคที่สามของ สช. พ.ศ. 2559-2563 เป็นยุคแห่งการบูรณาการขบวนปฏิรปู สุขภาพ-ปฏิรูป
สังคมเข้มแข็ง ซึ่งเป็นยุคที่ทำ�งานต่อเนื่องจากยุคที่สอง จึงได้มีการปรับโครงสร้างจากสำ�นักที่ใช้
เครื่องมือเป็นที่ตั้งมาเป็นยุคที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยเฉพาะการตั้งสำ�นักพัฒนานโยบายสาธารณะ
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เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ) เพื่อให้เป็นกลไกภายในที่มีภารกิจสำ�คัญคือการบูรณาการ
ขบวนปฏิรปู สุขภาพ - ปฏิรปู สังคมเข้มแข็ง ขับเคลือ่ นการปรับเปลีย่ นจิตสำ�นึก วิธคี ดิ และพฤติกรรม
สุขภาพ และความเป็นพลเมือง - ขยายกำ�ลังเครือข่ายนักปฏิรูป - เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม ควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายปฏิรูปสังคมและระบบสุขภาพตามจังหวะโอกาส
ในช่วงปี 2560-2561 ที่ผ่านมา สช. ได้มีการสนับสนุนให้พื้นที่ได้ดำ�เนินโครงการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานทางปัญญา (4PW) จำ�นวน 76 จังหวัดโดยศูนย์ภาค
ทั้ง 5 ภูมิภาค นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนากลไก สนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับ
จังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-2562 (ศปจ.) จำ�นวน 76 จังหวัด ดำ�เนินการโดย
สอปร. และมีโครงการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน (กขป.) และเลขานุการร่วม 4 องค์กร ส. + 1 กทม.
13 เขต โดย สพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ทัง้ 3 โครงการมีวตั ถุประสงค์รว่ มกันคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาสังคม
(Civil Society Organization - CSO) ระดับจังหวัด ที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน (K-S-P)
อันจะเป็นฐานทุนที่สำ�คัญในการปฏิรูปสังคมสุขภาวะ
ดังนั้นปี 2561-2562 จึงได้มีแนวทางการทำ�งานหลัก คือการบูรณาการงานและเครือข่าย
4PW - ศปจ. - กขป. โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อสร้างเอกภาพและผลงานรูปธรรมให้กับสังคม
ซึ่งได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ปรับโครงสร้างการทำ�ในพืน้ ที่ จากเดิมแบ่งการทำ�งานออกเป็นระดับภาค มี 5 ศูนย์ภาค
มีทีมทำ�งานภาคละ 3-4 คน มีหัวหน้า / นักวิชาการ และนักบริหารจัดการ ภารกิจคือการ
ขึ้นโครงสร้างกลไกการทำ�งาน 4PW จังหวัด และกำ�หนดประเด็นคานงัด โดยปรับมาเป็นพื้นที่
ระดับเขต ทั้งหมด 13 เขตแทน แต่ละเขตจะมีผู้ประสานงานเขตละ 1 คน ทำ�หน้าที่เชื่อมประสาน
เพื่อทำ�ให้เกิดการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันของ 4PW - ศปจ. - กขป. โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
ผู้ประสานงานเขตพื้นที่จะมีบทบาทและภารกิจคือ
1) การทำ�ความรู้จักรู้คนทำ�งานพื้นที่
2) การสื่อสารส่งสัญญาณระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่
3) การสนับสนุนการจัดงานมหกรรม “สร้างสุข” ระดับภาคเพื่อเชื่อมคนเชื่อมพื้นที่
เชือ่ มพลังทางสังคม สร้างสรรค์ให้เป็นแพลทฟอร์มกลางของงานพัฒนาภาคประชาชน
ภายใต้แนวคิด “เวทีที่สร้างสรรค์ เราจะพบสิ่งมหัศจรรย์เสมอ”
2. การพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ สรุปบทเรียนและการจัดการความรู้ ระหว่าง
กลุ่ม กขป. 4PW ศปจ. และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ 4 ภาค พัฒนาศักยภาพ ทีม 5 พลัง / นนส. /
นักระบาดวิทยาชุมชน อย่างต่อเนือ่ ง พัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการให้กบั วิทยากรระดับอำ�เภอ
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พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและผูป้ ระสานงานชุมชน กทม. เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการถักทอพลังชุมชน
กทม. ครอบคลุม 50 เขต, 164 แขวง, 2,000 ชุมชน โดยผ่านเครือข่ายผู้ประสานงาน (แกนนำ�)
และเข้าร่วมปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน กทม. จำ�นวน 51 กองทุน
อย่างเข้มแข็งและมีคุณภาพ
3. การบูรณาการ 4PW ระดับจังหวัด และ ศปจ. จังหวัด สนับสนุนการเชื่อมประสานและ
บูรณาการ งาน คน กลไก ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ อย่างมียุทธศาสตร์โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
4. สนับสนุน กขป. ให้เชือ่ มประสานงานกับ 4PW และ ศปจ. บูรณาการการทำ�งานร่วมกัน
ของภาคียุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในระดับเขตและในระดับจังหวัดผ่านประเด็นร่วมด้านสุขภาพ
ระดับเขต
อย่างไรก็ตาม กระบวนการบูรณาการ 4PW - ศปจ. - กขป. โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งนั้น
เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและภูมิภาค โดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่มี
การขับเคลื่อนมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นหนึ่งในเสาหลักของการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

หก

กระชับทีม 4ส. 1ก.

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 สุขภาพ มีความหมายมากไปกว่าเรื่อง
มดหมอหยูกยา หากแต่ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม ปัญญา ดังนั้น ระบบสุขภาพจึงต้องมี
ผูเ้ กีย่ วข้องหลายภาคส่วน ทัง้ สร้างสุขภาพและซ่อมสุขภาพ บทบาทด้านสุขภาพจึงไม่ใช่หน้าทีข่ อง
ใครหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ แต่จ�ำ ต้องเป็นการทำ�งานร่วมกันแบบบูรณาการจึงจะสามารถ
ดูแลทั้งระบบของสุขภาพได้
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จึงเป็นกลไกที่มุ่งให้เกิดการทำ�งานแบบสานพลังความร่วมมือ
และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน หรือ กขป. ที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ทุกภาคส่วนจะเป็นฟันเฟืองสําคัญ ที่จะทําให้การดำ�เนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สช. จึงได้เริ่มจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพือ่ ประชาชนรวม 13 เขตพืน้ ที่ พร้อมกาํ หนดให้มคี ณะกรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน (กขป.)
เป็นกลไกขับเคลื่อนการทํางาน
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กรรมการ กขป. ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพด้านสุขภาพ และภาคเอกชนและประชาสังคม กําหนด
ให้ทุกเขตพื้นที่มี กขป. ได้ 45 คน ยกเว้น กทม. (เขตพื้นที่ 13) มี 46 คน
กขป. มีบทบาทที่สำ�คัญ คือ 1) กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
สุขภาพในเขตพื้นที่แบบครอบคลุม ทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ ปัญญา และสังคม พร้อมเปิดพื้นที่ให้
ทุกภาคส่วนมีสทิ ธิมเี สียง และมีสว่ นร่วมในการออกแบบนโยบายสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง
2) บูรณาการเชื่อมประสานภารกิจและอํานาจหน้าที่ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นําไปสู่ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ จุดประกายนวัตกรรมใหม่ ๆ
ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ และ 3) มีการรายงานผลการดําเนินงานรายปีต่อคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติและประเมินผลทุก 2 ปี
ทัง้ นี้ ในระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีได้ก�ำ หนดให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของ กขป. และให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รับผิดชอบปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการร่วมเพือ่ อำ�นวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กขป. ทั้ง 12 เขต
ส่วนเขตที่ 13 ให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของ กขป.
และให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เลขานุการร่วม
อาจกล่าวได้ว่ากลไกการทำ�งานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) มี 2 กลไกหลัก คือ
1. คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตละ 45 คน เขต กทม. มี 46 คน
2. ทีมเลขานุการหลักและเลขานุการร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงาน 4ส. 1ก.
โดยเฉพาะทีม 4ส. 1ก. นัน้ จะเป็นทีมทีม่ บี ทบาทสำ�คัญมาก เพราะต้องทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยความ
สะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กขป. ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ทีมเลขานุการร่วม
4ส. 1ก. จึงต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุน กขป. ให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเลขานุการหลัก ได้ท�ำ หน้าทีก่ ระชับ
ความสัมพันธ์ 4ส. 1ก. โดยการดำ�เนินการทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและระดับเขต ดังนี้
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1. ส่วนกลาง
1.1 การประชุมผูแ้ ทนองค์กร 4 ส. + กทม. หรือองค์กรสนับสนุนส่วนกลาง เพือ่ กำ�หนด
ทิศทางและหาแนวทางการสนับสนุน กขป. เป็นประจำ� 2 เดือน/ครั้ง
1.2 การประชุมเลขานุการร่วม 4 ส. + กทม. ในระดับเขต เพื่อรายงานความก้าวหน้า
และปัญหาอุปสรรคให้ตัวแทนองค์กรสนับสนุนทราบเป็นประจำ�ทุก 2 เดือน
เช่นกัน
2. ส่วนภูมิภาค
สช. ได้จัดทำ�กิจกรรมเพื่อกระชับทีม 4ส. 1ก. และ กขป. ภายใต้โครงการพัฒนาทิศทาง
ยุทธศาสตร์ฯ และการสนับสนุนการดำ�เนินงานเขตสุขภาพและโครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งทั้งสองโครงการจะเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ในการบูรณาการ
ขับเคลือ่ นประเด็นร่วมและสานพลัง (จัดการความสัมพันธ์) ได้รบั งบประมาณจากสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมที่เน้นการกระชับความสัมพันธ์ในทีม
เลขานุการ 4ส. 1ก.
2.1 กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ฯ และการสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานเขตสุขภาพที่เลขานุการร่วมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน
- “เวทีทำ�ความเข้าใจในโครงการ” โดยมีภารกิจสำ�คัญที่เลขานุการร่วมจะต้อง
ทำ�งานร่วมกัน ส่วนกลางจัดขึ้น 4 ภาค
- “เวทีเรียนรู้ยุทธศาสตร์บูรณาการ” (ครู ก) ส่วนกลางจัดขึ้น 4 ภาค และ
- “เวทีกินข้าวบ้านเพื่อน” ส่วนกลางจัดขึ้น 4 ภาค โดยการให้แต่เขตในภาค
หมุนเวียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
2.2 กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายใต้โครงการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพ
เพือ่ ประชาชน ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพทีมจัดการข้อมูลด้วยการเชิญเลขานุการ
ร่วม 4ส. 1ก. เข้าร่วมโดยเน้นการทำ�งานเป็นทีม จัดโดยส่วนกลาง / การประชุม
คณะทำ�งานในระดับเขต, พัฒนากรอบ / แนวทางการจัดทำ�ข้อมูลและทำ�งาน
ข้อมูล, set team / จัดกระบวนการจัดการข้อมูล / จัดทำ�ยุทธศาสตร์ โดยให้พนื้ ที่
เป็นผูด้ �ำ เนินการ ซึง่ เลขานุการร่วม 4ส. 1ก. จะเป็นกลไกสำ�คัญในการดำ�เนินการ
3. ส่วนศูนย์ประสานงานเขต
สช. ในฐานะเลขานุการหลัก กำ�หนดให้เลขานุการร่วม 4ส. 1ก. ได้จัดทีมโดยให้มีการเลือก
ผูน้ �ำ ทีมและแบ่งบทบาทหน้าทีก่ ารทำ�งานร่วมกันโดยผูแ้ ทนของ สช. จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงาน
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จัดให้มศี นู ย์ประสานงานเขต (กขป.) อำ�นวยความสะดวกให้ทมี เลขานุการร่วม ด้วยการจัดหา
สถานที่และผู้ประสานงานด้านการบริหารจัดการของคณะทำ�งานเลขานุการคณะกรรมการเขต
สุขภาพให้กับทุกเขตเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ในการปฏิบัติงานของเลขานุการร่วม
ให้เลขานุการร่วม 4ส. 1ก. ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง กขป. ในการอำ�นวยความ
สะดวกให้ กขป. สามารถบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนา
ศักยภาพของ กขป. และติดตาม / ประเมินผลแบบเสริมพลัง

เจ็ด

เพิ่มบทบาท อบจ. ใน NHA

“สมัชชาสุขภาพ” ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คือ “กระบวนการทีใ่ ห้
ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ หรือความมีสขุ ภาพของประชาชน โดยจัด
ให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”
วัตถุประสงค์ที่สำ�คัญของสมัชชาสุขภาพ คือ การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กว้างขวางและ
หลากหลายขึ้น เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ภายใต้หลักการของประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (Deliberative democracy) และทำ�งาน
เพือ่ สาธารณะบนพืน้ ฐานทางปัญญาร่วมกัน ช่วยกันค้นหาทางออกหรือการมีขอ้ เสนอในการปฏิบตั ิ
ต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดสุขภาวะ
รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วย
สมัชชาสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยในส่วนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ
National Health Assembly (NHA) นั้น มาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กำ�หนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ถูกออกแบบมาให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาโดยตลอดทั้งกระบวนการ
กล่าวคือ กลไกทั้งหมดในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ไปจนถึงคณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานต่าง ๆ ล้วนประกอบด้วยภาคีจาก ภาควิชาการวิชาชีพ, ภาคประชาสังคม-เอกชน และภาครัฐ (K-S-P) ทั้งสิ้น
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นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนในสังคม ยังสามารถเสนอและร่วมพัฒนาประเด็นที่เห็นควรพัฒนา
เป็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพได้ทงั้ นัน้ รวมถึงกลุม่ เครือข่ายทีเ่ ข้ามาร่วมในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติก็ประกอบด้วยภาคีจาก 3 ภาคส่วน ทั้งที่มาจากพื้นที่และส่วนกลาง
หากจะพิจารณาถึงภาคีทเี่ ข้าร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินนั้ กลุม่ เครือข่าย
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมามีจำ�นวน 250 กลุ่ม
เครือข่ายทีม่ าจากภาครัฐ-การเมือง ภาควิชาการ-วิชาชีพ และภาคประชาสังคม-เอกชน ซึง่ มาจาก
พื้นที่ทั่วประเทศ พบว่า ในกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือ Member from Areas (MA) ที่มาร่วมงาน
มีเพียง 7 จังหวัดเท่านั้นที่มีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เข้าร่วมอยู่ในทีม MA
จากการศึกษาบทเรียนรู้และประสบการณ์ 10 ปีของ สช. ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมโดยใช้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเครือ่ งมือ เลขาธิการ
(พลเดช ปิน่ ประทีป) ได้มองเห็นข้อจำ�กัดและอุปสรรคใหญ่บางประการ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระบบการจัดสรรที่นั่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (Consistuencies) ซึ่งในระยะยาวจะ
ไม่สามารถสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในเชิงสถาบันและในเชิงพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชือ่ ถือของมติ รวมทัง้ ขาดการมีความผูกพันรับผิดชอบในการขับเคลือ่ นมติ อย่างต่อเนือ่ ง
ครบวงจร
กล่าวสำ�หรับ อบจ. ซึ่งโดยสถานภาพนั้น เป็นทั้งองค์กรตัวแทนของประชาชนในจังหวัด
ที่มีความชอบธรรมมากที่สุด เนื่องจากได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งจังหวัด และในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงานรัฐท้องถิ่น ที่ต้องมีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและสังคมในพื้นที่
รับผิดชอบโดยตรง จึงควรต้องมีจ�ำ นวนทีน่ งั่ และจำ�นวนเสียงทีแ่ น่นอนในการสะท้อนความคิดเห็น
และจุดยืนในมติต่าง ๆ รวมทั้งผูกพันรับผิดชอบต่อการนำ�มติไปสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ตน
ดังนัน้ ในขัน้ ต้นนี้ จึงได้รเิ ริม่ เปลีย่ นแปลงในส่วนของสมาชิกเชิงพืน้ ที่ (MA) โดยกำ�หนดให้
อบจ. ทั้ง 76 จังหวัด มีที่นั่งเป็นสมาชิกประจำ�ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (1 อบจ. ต่อ 1 ที่นั่ง)
โดยเท่าเทียมกัน ทั้ง อบจ.เล็ก และ อบจ.ใหญ่ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ที่ผู้บริหาร อบจ. แต่ละแห่งจะต้อง
จัดให้มีตัวแทนเข้าร่วมการประชุมพิจารณามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการนำ�มติในส่วนที่
เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไปสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดของตนต่อไปด้วย
ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีโอกาสนำ�เสนอในที่ประชุมการอบรม
สัมมนาเพิม่ ประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริการสาธารณะ และการประชุมใหญ่
วิสามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2561 เพือ่ ทำ�ความเข้าใจกับ อบจ. ต่อกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ และบทบาทของ อบจ. ในฐานะสมาชิกประจำ�ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งปรากฏว่า
ได้รับการตอบรับ สนับสนุนเป็นอย่างดี
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

133

อบจ. กับกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จัดให้มี 1 ที่นั่ง/1 อบจ. ในฐานะสมาชิกประจำ�ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
อบจ. และภาคีเครือข่าย สามารถเสนอประเด็นของตนเองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
อบจ. สามารถเข้าร่วมเป็นแกนนำ�หรือเจ้าภาพในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด
และกระบวนการนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่
อบจ. สามารถส่งเจ้าหน้าที่หรือแกนนำ�ภาคพลเมืองเข้าร่วมกิจกรรมและ
พัฒนาศักยภาพในกระบวนการสมัชชาสุขภาพทุกประเภทได้ตามความสนใจ

แปด

ขยายพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์

เนื่องจาก สช. เป็นองค์กรคนกลาง ที่ทำ�หน้าที่เชื่อมโยงและสานพลังทุกภาคส่วนในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาควิชาการ ภาคสังคม และภาคนโยบาย (K-S-P) เพื่อสร้างสรรค์นโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม บทบาทสำ�คัญประการหนึ่งที่ สช. ต้องทำ�หน้าที่ คือ การประสานงาน
กับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานรัฐที่มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
จากภารกิจการเคาะประตูกระทรวงหลักใน คสช. ทัง้ 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในปี 2560 นับเป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างพันธมิตรระดับนโยบาย ซึ่งเลขาธิการ
ได้บุกเบิกริเริ่ม จนสามารถสร้างความสัมพันธ์และเชื่อถือไว้วางใจ ตลอดจนทำ�ให้มองเห็นลู่ทาง
ในการร่วมมือทำ�งานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสร้างผลงานร่วมกัน
ในปี 2561 จากกิจกรรมความเคลื่อนไหว สถานการณ์ปัญหาทางสังคม และกระแส
ความสนใจในบ้านเมือง ได้ทำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วมกันระหว่าง สช. กับกระทรวงและหน่วยงาน
ระดับนโยบายดังกล่าวมากขึ้นไปโดยปริยาย
สช. ในฐานะหน่วยงานรัฐขนาดเล็กที่มีหน้าที่ดูแลกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม จึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับปัญหาต่าง ๆ ในแง่มุมที่หลากหลาย เกิดการขยายเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ออกไปตามธรรมชาติของปัญหาและสถานการณ์ ตลอด
ทั้งปี อาทิ
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กรณี ธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ

ได้แก่ สำ�นักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาเถรสมาคม (มส.) มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร.) มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กรมการศาสนา (วธ) สปสช. สสส. กรมอนามัย
กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ ศูนย์คุณธรรม สำ�นักนายกฯ สำ�นักงานกองทุนหมู่บ้านฯ
กรณีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์

ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำ�นักงานกองทุน
หมู่บ้านฯ กระทรวงเกษตรฯ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สสส.
กรณีแบนพาราควอท

ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สสส. สคบ. กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรณีขยะอิเล็กทรอนิกส์

ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สสส. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม
กรณีชุมชนเข้มแข็ง

ได้แก่ 33 องค์กรภาคีทลี่ งนามความร่วมมือขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์ สนับสนุน
ชุมชนสุขภาวะ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เมือ่ สถานการณ์-แนวโน้มเป็นดังนี้ สิง่ ที่ สช. ควรต้องปรับแนวทางในการรองรับสถานการณ์
การขยายตัวของภาคีพันธมิตรดังกล่าวข้างต้น จึงได้แก่
1. การมีระบบข้อมูล Big Data ในด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
เพื่อรองรับความต้องการจากภาคประชาชน และภาคีพันธมิตรทั้งหลาย
2. การมีระบบฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร ภาคี เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อรองรับกระบวนการทำ�งานร่วมกัน
3. การมี Technical Know-how ในเครื่องมือ 4PW ทุกชิ้น และการแสวงหาเครื่องมือ
ใหม่ ๆ ไว้สำ�หรับเป็นทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกับปัญหาสถานการณ์ที่หลากหลาย
4. การมีเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์ เพือ่ สนับสนุนการทำ�งาน
ขององค์กรภาคีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

135

เก้า

บุกเบิกเครือข่ายสถาบันวิชาการ

ในทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาที่เป็นหลักการแนวคิดสำ�คัญของ สช. ภาคส่วนความรู้
และวิชาการเป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งในสามมุมของสามเหลี่ยม ซึ่ง สช. ได้ใช้หลักการนี้เป็น
แนวทางการทำ�งานในเชิงกระบวนการอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และใช้ในทุกเครือ่ งมือที่ สช. มีอยู่
แต่สำ�หรับเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุด คือ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (NHA) ซึ่งมีงานใหญ่ประจำ�ปี
ระยะเวลา 3 วัน ในเดือนธันวาคม และมีกระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีนั้น
กลับพบข้อจำ�กัดสำ�คัญประการหนึ่ง อันเกี่ยวกับสมาชิกเครือข่ายภาควิชาการ (MK)
กล่าวคือ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ผู้แทนส่วนของ MK ค่อนข้างคลุมเครือ มีความไม่ชัดเจน
ทั้งจำ�นวนและสัดส่วนที่เหมาะสม ทั้งฐานที่มาจากส่วนกลาง (ระดับชาติ) และส่วนพื้นที่ ทั้งส่วน
ที่เป็นสายวิชาการและสายวิชาชีพ
และด้วยเหตุที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ถูกหลักทฤษฎี และสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความเป็นจริง จึงมักเกิดสภาพที่ “เป็นไปเอง” ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้รับผิดชอบหน้างาน
ไร้ระบบระเบียบ และไม่สามารถจัดการกับความสมดุลได้เท่าที่ควร
ตัวอย่างในภาคปฏิบตั ิ เช่น ส่วนของ MK (ภาควิชาการ) ทีม่ าจากพืน้ ที่ เราไปรวมเรียกเขาว่า
เป็น MA และมอบโควตาให้แกนนำ�สมัชชาสุขภาพจังหวัดไปกำ�หนดเอาเองว่า ในจำ�นวนโควตา
10-15 คนที่รับผิดชอบไปนี้ จะให้ใครมาบ้าง ตรงนี้แม้จะมีกรอบแนวทางปฏิบัติให้ไปแบบคร่าว ๆ
ว่าควรนึกถึงกลุ่มไหนบ้าง แต่ในทางปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพ วิสัยทัศน์ และความโน้มเอียง
ในการตัดสินใจของตัวบุคคลที่แตกต่างหลากหลาย ไม่มีมาตรฐานกลาง ผลที่ปรากฏคือ เขามักจะ
เลือกคนที่รู้จักคุ้นเคย เมื่อรวม ๆ ทั้งประเทศมาพบกันในงานสมัชชาประจำ�ปี วิเคราะห์แล้วจึง
มีแต่ “นักวิชาชีพ” จากพื้นทั้งนั้นที่มากันเป็นส่วนใหญ่ ความเป็นตัวแทนของสถาบันวิชาการ
แทบหาไม่ได้เลย นี่เป็นจุดโหว่สำ�คัญ
ในส่วนภาควิชาการจากส่วนกลางมีความแตกต่าง เนือ่ งจากมักมีผแู้ ทนจากสถาบันวิชาการ
ที่เข้ามาร่วม “ขึ้นประเด็นนโยบาย” และพัฒนาสาระสำ�คัญ รวมทั้งจัดทำ� (ร่าง) มติฯ ด้วยกันมา
เป็นระยะอยู่ก่อนแล้ว จึงมักได้ผู้แทนภาคีวิชาการที่มีคุณภาพ คุณสมบัติ และความเป็นตัวแทน
ของสถาบันวิชาการมากกว่า
1) ปัจจุบันมีแนวโน้มการก่อตัวของเครือข่ายสถาบันวิชาการมาจาก 2 สาย ในรอบ 2 ปีที่
ผ่านมา พัฒนาการในงานด้าน HIA ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญอีกชิ้นหนึ่งของ สช. ที่ต้องการวิชาการ
เชิงลึกมาร่วมทำ�งาน จึงได้มีการถักทอนักวิชาการและสถาบันวิชาการในภูมิภาคต่าง ๆ เข้ามา
ร่วมกันทำ�งาน ในนามของกลุ่มวิชาการ HIA (HIA Consortium) ปัจจุบันมี 80 คน จากสถาบัน
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วิชาการ 23 แห่งทีก่ ระจายอยูท่ ง้ั 4 ภูมภิ าคและส่วนกลาง นีเ่ ป็นขบวนที่ 1 ของการพัฒนาเครือข่าย
สถาบันวิชาการ (MK)
2) อีกขบวนหนึ่ง เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของ
นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ มีทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยหลักของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
ราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่ง สช. ได้ดำ�เนินการตั้งวงประชุม ปรึกษาหารือแนวนโยบาย
การส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมสำ�นึกสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวมในหมู่เยาวชน
จากการประชุมร่วมกัน 2-3 ครั้ง ได้ทำ�ให้เกิดขบวนวิชาการสายที่ 2 เข้ามาร่วมงานกับ สช.
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เครือข่ายนี้ส่วนใหญ่มีฐานอยู่ที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและชมรมอาสาสมัคร
ของมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้มีสถาบันที่สนใจเข้าร่วมงานกับ สช. แล้วประมาณ 20-25 แห่ง
โดยครอบคลุมทุกภูมิภาคด้วยเช่นกัน
จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่า ทั้งสองขบวนภาควิชาการน่าจะมีพัฒนาการที่ดีและสามารถเข้ามา
ช่วยเติมเต็มข้อจำ�กัดของความเป็นตัวแทนภาควิชาการ ตามทฤษฎีสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา ในส่วน
ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ในอนาคต

สิบ

ยุทธศาสตร์ชาติภาคประชาชน

การแต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปของรัฐบาล คสช. เกิดขึ้นเป็นวงรอบที่สามแล้ว
รอบแรกคือสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สมาชิก 250 คน ปฏิบัติหน้าที่ 11 เดือน จัดทำ�ข้อเสนอ
แผนการปฏิรูปรวม 69 เรื่อง (ปฏิรูปพิเศษ 15, วาระปฏิรูป 37, วาระพัฒนา 8, ข้อเสนอปฏิรูปเร็ว
9)
รอบที่สองเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สมาชิก 200 คน ปฏิบัติหน้าที่
22 เดือน นำ�เสนอแผนการปฏิรูปรวม 188 เรื่อง
แต่ในคราวนี้ รอบที่ 3 สถานการณ์บ้านเมืองได้เคลื่อนมาถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งแตกต่างไป
จากเดิม เพราะมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมี พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
อีกหลายฉบับ ที่ล้วนย�้ำเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศและมุ่งพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้วย
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายระยะยาวของชาติ ซึ่งมีผลผูกพันทุกรัฐบาลและกระทรวง ทบวง กรม
ต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ขบวนสุขภาพ-สุขภาวะ นับเป็นกรณีศกึ ษาของสายธารการเคลือ่ นไหวปฏิรปู
ของพลเมืองไทยกลุ่มหนึ่ง ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งอย่าง
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หลากหลาย สะสมประสบการณ์และภูมิปัญญาในการพึ่งตนเอง จนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มที่ริเริ่ม
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศและเข้าผลักดันขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า
สองทศวรรษ จนถึงปัจจุบัน
สช. หรือ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐในสังกัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี ก็เป็นผลผลิตหนึ่งที่ถือกำ�เนิดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกกระทรวง ทบวง กรม มีความเข้าใจในเรื่องสุขภาพ
มิติกว้าง อันครอบคลุมประเด็นสุขภาวะและคุณภาพชีวิตทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายสาธารณะของหน่วยงานให้มีมิติที่ห่วงใยต่อ
สุขภาพของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อย
สิบปีที่ผ่านมา สช. และขบวนสุขภาพ-สุขภาวะได้สะสมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ฐานทุนทางปัญญา ในด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะอย่างหลากหลายพอประมาณ และมีบทเรียนรู้ต่อข้อจำ�กัดของการปฏิรูปต่าง ๆ ในอดีต
ทีม่ งุ่ การปรับเปลีย่ นเฉพาะโครงสร้างส่วนบน โดยละเลยการสร้างความเข้มแข็งทีฐ่ านล่าง จนมักจะ
ประสบความล้มเหลวและไม่ยั่งยืน
ในกระแสการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) จึงได้ประกาศแสดง
บทบาทหนุนเสริมยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ใน 5 แนวทาง
1. ขับเคลือ่ นภารกิจหลักให้หนุนกระแสปฏิรปู - งานกระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ สช. ดำ�เนินการอยู่ในทุกประเด็น ของทุกภาคีเครือข่าย ทั้งเครื่องมือ
สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ล้วนมีกรอบแนวคิด
พืน้ ฐานในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในระดับโครงสร้างวิธคี ดิ ความสัมพันธ์ทางสังคมและปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นจึงอยู่ในวิสัยที่ สช. จะปรับการขับเคลื่อนให้มาหนุนเสริม
การปฏิรูปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปประเทศในด้านสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2. แสดงศักยภาพร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ - งานปฏิรูปที่สำ�คัญมิใช่มีเพียงแค่
กระบวนการออกกฎหมายและปรับเปลี่ยนที่โครงสร้างอำ�นาจส่วนบนเท่านั้น แต่สิ่งที่สำ�คัญ
ยิง่ กว่านัน้ คือ การเปลีย่ นโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ระหว่างผูป้ กครองกับประชาชนพลเมือง
จากความสัมพันธ์แบบทางดิ่งให้เป็นแบบทางราบ จึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขึ้น ซึ่งการ
จะทำ�เช่นนี้ได้ต้องการพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากเครือข่ายพลเมืองผู้ตื่นรู้ขนาดใหญ่
และต้องการการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
3. จัดตั้งศูนย์สนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง - มีจุดสำ�คัญที่น่าเป็นห่วงที่สุดในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปภายใต้รัฐบาล คสช. ในครั้งนี้ก็คือ การที่รัฐบาล คสช. เชื่อมั่นในกลไกระบบ
ราชการมากไป ในขณะเดียวกันก็หวาดระแวงกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนจนเกินพอดี
รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
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เพราะในความเป็นจริงนัน้ ระบบราชการนัน่ แหละทีเ่ ป็นเป้าหมายสำ�คัญทีส่ ดุ ของการปฏิรปู ระบบ
ราชการจึงไม่ใช่กำ�ลังหลัก และยิ่งไม่ใช่หัวหอกที่จะนำ�พาการปฏิรูป พลังสังคมเข้มแข็งต่างหาก
ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำ�คัญ สช. จึงเล็งเห็นความจำ�เป็นในการจัดให้มีศูนย์สนับสนุนยุทธศาสตร์
สังคมเข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนและเข้ามาช่วยเติมเต็มในจุดนี้
4. สร้างนวัตกรรมทางสังคมเป็นการนำ�ร่อง - การสร้างรูปธรรมความสำ�เร็จทีช่ ดั เจนตาม
เจตนารมณ์ของแผนการปฏิรูปจากจุดเล็ก ๆ มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมขนาดใหญ่ สช. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการบุกเบิกสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ นวัตกรรมในเชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงประเด็นอันหลากหลาย ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
กระบวนการเรียนรู้และจัดการปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคมและการ
ทำ�งานในรูปแบบประชารัฐ หรือสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
5. สร้างสังคมเข้มแข็งขึ้นมาจากชุมชนท้องถิ่น - เนื่องจากยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง
เป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดังที่กล่าวข้างต้น การสร้างสังคมเข้มแข็ง
ต้องสร้างขึ้นมาจากฐานล่างคือชุมชนท้องถิ่น สช. จึงควรมีแผนงานรูปธรรมที่มุ่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างตำ�บลเข้มแข็ง-ตำ�บลสุขภาวะให้เต็มพื้นที่ 7,800 แห่ง
ทั่วประเทศ อันเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 และปฏิญญาที่ 33 องค์กรภาคี
ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไว้ในคราวนั้น
ทั้งหมดนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง สำ�นักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (สยส.)
มีคำ�สั่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นการปรับเปลี่ยนมาจากสำ�นักวิชาการ (เดิม)
มีภารกิจ ดังนี้
1. สนับสนุนบทบาทองค์กรภาคประชาสังคมเป็นภาคีการพัฒนาประเทศ
2. สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
3. ให้การปรึกษากระบวนการมีส่วนร่วมสำ�หรับหน่วยงานที่หลากหลาย
4. วิจัยและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์พื้นที่รูปธรรมทางนโยบาย
5. การประเมินระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพและ
การจัดทำ�รายงาน
6. ดูแลโครงการพิเศษและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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8

วิเคราะห์

จากแนวทางและความมุ่งมั่นในการสร้างพันธมิตรในการทำ�งาน
ของ สช. อย่างจริงจัง ทั้งพันธมิตรระดับนโยบาย พันธมิตรระดับ
ยุทธศาสตร์ พันธมิตรระดับปฏิบัติการ และพันธมิตรต่างประเทศ
ทำ�ให้ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สช. สามารถขยายเครือข่ายออกไป
อย่างกว้างขวางทุกระดับ
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สถานการณ์ด้านผลงานขององค์กร
1. งานตามภารกิจหลักขององค์กร
ในภาพรวม จากรายละเอียดของภารกิจและเป้าหมายของเลขาธิการ ที่ปรากฏในบทที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในบทที่ 3 ควรอนุมานได้ว่า สช.
สามารถดำ�เนินงานและบริหารจัดการแผนงาน โครงการ ภายใต้ก�ำ ลังคน ทรัพยากรและงบประมาณ
ทีจ่ �ำ กัด จนได้ผลงานทีบ่ รรลุผลเกินกว่าเป้าหมายในทุกตัวชีว้ ดั ทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ผลงานเชิงปริมาณ - สามารถพิจารณาได้จากผลงานตามภารกิจหลัก (function based)
งานตามระเบียบวาระแห่งชาติของรัฐบาล (agenda based) และงานเชิงพื้นที่ (area based)
ผลงานเชิงคุณภาพ - ได้แก่ งานเชิงนวัตกรรม (innovation based) งานแสดงศักยภาพ
พิเศษ (potential based) งานเข็มมุ่ง (flagship) และงานแสดงภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
(leadership for change)
2. งานสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
งานสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เป็นภารกิจหนึ่งที่หน่วยงานรัฐทุกประเภท
ทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนทุกรูปแบบ ควรจะต้องให้ความสนใจ
แต่ในความเป็นจริง ที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ มักคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน ขอทำ�งานเฉพาะ
ส่วนทีเ่ ป็นหน้าทีโ่ ดยตรงเท่านัน้ ไม่อยากหาเรือ่ งเหน็ดเหนือ่ ยเพิม่ อีก ทัง้ ตัวข้าราชการเองและองค์กร
ก็มีความมั่นคงดีอยู่แล้ว งานพิเศษอื่นจะทำ�ก็แต่เฉพาะส่วนที่โดนสั่งมาเท่านั้นเพราะหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ไม่ยอมคิด ไม่ยอมสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ เพื่อประชาชนและประเทศชาติ จึงนับเป็นเรื่องที่
น่าเสียดาย
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สช. มิได้ปิดตัวแคบอยู่กับงานภารกิจประจำ�และงบประมาณที่มีอย่าง
จำ�กัด เลขาธิการ (พลเดช ปิน่ ประทีป) ได้ใช้บทบาทและสมรรถนะหลักขององค์กร ประกอบเข้ากับ
ศักยภาพส่วนตัว ช่วยนำ�พา สช. สร้างผลงานรูปธรรม จนเป็นทีร่ บั รูข้ องสังคมและได้รบั ความชืน่ ชม
สนใจติดตามพอประมาณจากรัฐบาล
ในเรื่องนี้ สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลผลงานในบทที่ 4, 5 และ 7 ซึ่งประกอบด้วย
ผลงานในเชิงบุกเบิก ได้แก่ งานตามเข็มมุง่ งานเชิงนวัตกรรม งานสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์
ของรัฐบาล รวมทั้งผลงานในเชิงการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้แก่ งานปฏิรูปองค์กร งานปฏิรูป
กระบวนการทำ�งาน และ งานสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
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3. งานสร้างภาคีเครือข่าย
จากแนวทางและความมุง่ มัน่ ของเลขาธิการ ในการสร้างพันธมิตรการทำ�งานของ สช. อย่าง
จริงจัง ตามที่ได้แถลงวิสัยทัศน์ไว้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งพันธมิตรระดับนโยบาย พันธมิตร
ระดับยุทธศาสตร์ พันธมิตรระดับปฏิบัติการ และพันธมิตรต่างประเทศ ทำ�ให้ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา
สช. สามารถขยายเครือข่ายออกไปอย่างกว้างทุกระดับ จึงนับเป็นฐานทุนทางสังคมและทางปัญญา
ที่สำ�คัญสำ�หรับการทำ�งานขององค์กรในระยะยาว
4. งานเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร
สช. มีสมรรถนะหลัก 4 ประการ คือ ความเป็นองค์กรนักสานพลัง (synergist / collaborator)
ความเป็นองค์กรคนกลางรับฟัง ไกล่เกลี่ย เจรจาหาทางออก (mediator) ความเป็นองค์กรผู้ริเริ่ม
ประดิษฐ์คิดค้น แสวงหาเครื่องมือทางนโยบายและเครื่องมือทางสังคมใหม่ ๆ (originator) และ
ความเป็นสำ�นักคิดในทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ที่มีทั้งความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
และเครือข่ายการขับเคลื่อน (School of thought)
ในรอบปีทผี่ า่ นมา สช. ได้ใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทแี่ ตกต่าง
จากองค์กรอืน่ ได้มากขึน้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ ข้อมูลผลงานในบทที่ 6 สามารถใช้ประกอบการพิจารณาในเรือ่ ง
นี้ได้บ้าง ตามสมควร
5. การรักษาตัวตนและตำ�แหน่งบทบาทขององค์กร
เรื่องตัวตนและตำ�แหน่งบทบาทอันเหมาะสมขององค์กร (positioning) เป็นปัญหาสำ�คัญ
อีกประการหนึ่งของ สช.
เพราะ 10 ขวบปีที่ผ่านมา แม้ สช. จะทำ�งานอะไรตั้งมากมาย แต่สาธารณชนคนทั่วไป
รวมทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรภาคธุรกิจ สื่อมวลชน สถาบันทางวิชาการ และนักการเมืองใน
รัฐสภา ส่วนใหญ่ยังคงไม่รู้ว่าองค์กรนี้เกิดมาเพื่อทำ�หน้าที่อะไร
ส่วนหนึ่งคิดว่า สช. เป็นอันเดียวกับ สสส. อีกส่วนหนึ่งก็เดาว่า สช. เป็นอันเดียวกับ สปสช.
และส่วนใหญ่มักคิดว่าเหมือน ๆ กันว่า สช. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สช. ได้พยายามด้วยหลายวิธีการ ในการสร้างความเด่นชัดในตัวตน
และตำ�แหน่งบทบาทขององค์กร ซึ่งช่วยให้สังคมจดจำ�และจำ�แนกแยกแยะได้ถูกต้องมากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเด็นว่า สช. ไม่ใช่ สสส. สช. ไม่ใช่ สปสช. และ สช. ไม่ได้อยู่ในกำ�กับของ
กระทรวง สธ.
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แต่ สช. เป็นองค์กรรัฐแบบพิเศษ ทีไ่ ม่ใช่หน่วยราชการและไม่ใช่รฐั วิสาหกิจ หากเป็นองค์การ
มหาชนที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมี พ.ร.บ.เฉพาะ ของตน และ สช. อยู่ในกำ�กับโดยตรงของนายกรัฐมนตรี
สช. เป็นหน่วยงานด้านนโยบาย มีหน้าทีใ่ นการทำ�กระบวนการนโยบายเพือ่ ส่งต่อให้รฐั บาล
หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสินใจ รวมทั้งการขับเคลื่อน ดำ�เนินการ หรือกำ�กับติดตาม
สช. จึงไม่ใช่หน่วยงานผู้ดำ�เนินการตามนโยบายที่กำ�หนดเหล่านั้น ภารกิจของ สช. คือ ทำ�เรื่อง
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ในเมือ่ สช. ไม่ได้เป็นผูก้ �ำ หนดนโยบาย ไม่ได้เป็นผูท้ ต่ี อ้ งไปดำ�เนินการตามนโยบาย ไม่ได้เป็น
ผู้กำ�กับตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย แล้ว สช. จะเป็นผู้เล่นในตำ�แหน่งใด คำ�ตอบคือเป็น
ผู้เล่นในตำ�แหน่ง “กองกลาง” ซึ่งทำ�หน้าที่เชื่อมโยง หนุนเสริม สานพลัง และปิดช่องว่างช่องโหว่
ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเหมือนสะพานทอด
ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองกำ�ลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน สช. ในช่วง 2 ปีมานี้ ได้วาง
ตำ�แหน่งและบทบาทองค์กรเอาไว้ในฐานะ “ผูเ้ ล่นกองกลาง” ทีแ่ ข็งแรง ซึง่ พบว่าสามารถหนุนช่วย
องค์กรภาคีพันธมิตรต่าง ๆ ให้สามารถทำ�หน้าที่อย่างมีประสิทธิผล ทั้งฝ่ายผู้ที่ทำ�นโยบาย
ผู้ดำ�เนินการ ผู้สนับสนุน และผู้กำ�กับตรวจสอบ สร้างความสำ�เร็จร่วมกัน

สถานการณ์ด้านภาพลักษณ์ต่อภายนอก
Identity/Looking Changes สช. รีแบรนดิ้ง 10 ประการ
ผลจากความพยายามในรอบ 2 ปีทผี่ า่ นมา สช. ได้เสริมสร้างตัวตนขององค์กรให้มอี ตั ลักษณ์
ทีแ่ ตกต่างและเป็นทีจ่ ดจำ�ของสังคม (Identity) ได้มากขึน้ รวมทัง้ ได้วางตำ�แหน่งแห่งทีข่ ององค์กร
ท่ามกลางความหลากหลายภายในขบวนใหญ่ของประเทศ เพือ่ ให้สามารถแสดงบทบาททีเ่ หมาะสม
กับศักยภาพและสมรรถนะที่มีอยู่ (Positioning)
มีรูปธรรมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ องค์กร บทบาท และงานของ สช. อย่างน้อย
10 ประการ มาประกอบเข้าด้วยกัน เป็นรีแบรนดิ้ง ดังนี้
1. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

สช. ได้สร้างภาพลักษณ์และมุมมองใหม่ของ “การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” (HIA
-Health Impact Assessment) จากเดิมที่เคยถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของเอ็นจีโอในการต่อต้าน
คัดค้านโครงการ พัฒนาให้กลายมาเป็นเครื่องมือของชุมชนและสังคมทุกฝ่ายในการป้องกันและ
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ลดผลกระทบ รวมทัง้ ใช้ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Constructive and Engaging
HIA)
2. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (NHA)

สช. ได้ยกระดับ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” (NHA- National Health Assembly) จาก
การเป็นเครื่องมือของภาคีเครือข่ายในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ สู่การเป็นเครื่องมือของประเทศชาติ ที่กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
ระดับชาติ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี ให้การยอมรับ เห็นคุณค่า และเรียกหา สำ�หรับงานที่ต้องการ
ถักทอความสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างฉันทมติร่วมกัน
3. ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ (NHS)

สช. ได้ส่งเสริมการปรับประยุกต์ใช้ “ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ” (NHS-National Health
Statue) อย่างกว้างขวางในการสร้างภาพฝัน หลักการ และเจตนารมณ์รว่ มในระดับชุมชนท้องถิน่
และกลุ่มเครือข่ายที่หลากหลาย เกิดเป็นธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และธรรมนูญสุขภาพ
เฉพาะกลุม่ ทางสังคม เป็นเครือ่ งมือกำ�หนดใจตนเอง สร้างกติกาสังคมในระดับฐานรากทีก่ �ำ ลังเกิด
ความนิยมที่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว
4. มัชฌิมาปฏิปทา (Moderate Practice)

สช. ยังคงยึดมัน่ และเสริมสร้างวิถกี ารปฏิบตั แิ บบ “มัชฌิมาปฏิปทา” โดยยึดถือเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงานทุกด้าน ทุกภารกิจ ทัง้ งานภายนอกสำ�นักงานและงานภายในองค์กร สช. เชือ่ มัน่
ในกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวหาทางออกร่วมกัน มากกว่าการมีข้อสรุปหรือทฤษฎีที่ตายตัว
สช. ตระหนักในบทบาทการเป็นนักปฏิบัติการที่ใช้ความรู้ จินตนาการและข้อเท็จจริงอย่างสมดุล
พอดีพอเพียง เป็นแนวทางสายกลาง
5. คนกลางไกล่เกลี่ย (Mediator)

ในยุคสมัยของสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยความขัดแย้ง แบ่งขัว้ แยกฝ่ายและหวาดระแวงกัน องค์กร
และสถาบันต่าง ๆ ก็พากันพลัดตกไปสูค่ วามเป็นขัว้ ทีม่ งุ่ ต่อสู้ โค่นล้มและเอาชนะกัน จนบ้านเมือง
แทบไม่เหลือองค์กรที่จะสามารถทำ�หน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ย ในสภาวการณ์เช่นนี้ สช. เป็นองค์กร
หนึ่งที่ได้แสดงบทบาท “คนกลางไกล่เกลี่ย” (Mediator) ผู้ทำ�หน้าที่รับฟัง เรียนรู้ ปรึกษาหารือ
และเจรจาหาทางออก จนได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจจากสังคมมากขึ้นตามลำ�ดับ
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6. ผู้เล่นกองกลาง (Midfielder)

ในขณะทีป่ ญ
ั หาสังคมมีความซับซ้อนมากขึน้ หน่วยงานรัฐเองก็แตกตัวกันเป็นหน่วยงานใหม่
ที่ทำ�หน้าที่เฉพาะส่วนและกลายเป็นอาณาจักรย่อย มีภารกิจเฉพาะตัวซึ่งเรียวเล็กลงไปทุกที
ด้านหนึ่งเกิดปัญหาใหม่คือ ข้อจำ�กัดในการบูรณาการเชื่อมโยง อีกด้านหนึ่งเกิดการสับสน แสดง
บทบาทซ้อนทับกันไปมา ไม่รู้ใครทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย ใครกำ�กับติดตาม ใครเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชน และใครเป็นตัวแทนผู้ซื้อบริการ ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพ ในสถานการณ์เช่นนี้ สช.
ได้แสดงบทบาทเป็นองค์กร “กองกลาง” ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงที่จะนำ�ไปสู่การ
จัดระเบียบใหม่
7. นักสานพลัง (Synergist)

สช. เป็นองค์กรนักสานพลังมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทุกวันนี้บทบาทนี้ยังคงโดดเด่นเป็นที่รู้จัก
จดจำ� รวมทั้งยังมีบทบาทการทำ�งานแบบสร้างความร่วมมือ บูรณาการ และการเชื่อมโยง
8. ผู้ริเริ่มบุกเบิก (Originator)

นอกจากเครื่องมือสร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมทั้ง 4 ชิ้นอันเป็น
ที่รู้จักกันดีแล้ว ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สช. ยังคงทำ�หน้าที่เป็นผู้บุกเบิก ค้นคว้า สร้างสรรค์
เครือ่ งมือการทำ�งานทางนโยบายและทางสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา เช่น Citizen jury,
Population consultation, Citizen dialogue, สมัชชาทางอากาศ, Public deliberation ฯลฯ
9. โลโก้ใหม่ (New LOGO)

โลโก้เป็นสัญลักษณ์สำ�คัญที่ใช้แทนองค์กรในการสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก
โลโกเดิมของ สช. ที่ใช้กันมาเป็นเวลาสิบปี ได้รับการออกแบบปรับปรุงให้มีความโดดเด่นเป็นสง่า
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องขึ้นฉากหลังของเวทีใหญ่ ๆ ร่วมกับโลโก้ขององค์กรภาคีพันธมิตรที่
หลากหลาย โลโก้ใหม่ของ สช. ปรับขึน้ มาจากของเดิม โดยยังคงความอ่อนช้อย แต่มคี วามเข้มแข็ง
สุภาพนอบน้อม และมีสุขภาพดี
10. สช. ในกำ�กับนายกรัฐมนตรี (NHCO)

ชือ่ องค์กร สช. ทีเ่ รียกเต็ม ๆ ว่า สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health
Commission Office-NHCO) นั้น ทำ�ให้คนทั่วไปคิดเชื่อมโยงไปกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
อย่างหลีกเลีย่ งได้ยาก จึงทำ�ให้เกิดสภาพทีเ่ ข้าใจผิดกันมาตลอดว่า สช. เป็นหน่วยงานในกระทรวง
หรืออยู่ในกำ�กับของ สธ. ดังนั้น เพื่อสื่อสารสังคมให้เข้าใจสถานะที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
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ได้ง่ายขึ้น ถึงเวลาที่ สช. จะประชาสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนว่า “สช. เป็นหน่วยงานรัฐในกำ�กับ
นายกรัฐมนตรี” ควบคู่ไปกับกระบวนการพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง และธรรมาภิบาลสูง

สถานการณ์ด้านปัจจัยภายในองค์กร
1. งบประมาณประจำ�ปีมีแนวโน้มที่ลดลง
จากการได้น�ำ พาคณะเจ้าหน้าที่ สช. เข้าร่วมชีแ้ จงและเจรจาต่อรองการจัดสรรงบประมาณ
ประจำ�ปี กับคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี 2560 และ
2561 เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) พบสถานการณ์แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงว่าอาจจะกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในอนาคต
กล่าวคือ ในระยะสามปีหลัง สช. ถูกปรับลดงบประมาณประจำ�ปีลงทุกปี คือ 250.0, 236.7
และ 222.9 ล้านบาท ในปี 2259 2560 และ 2561 ตามลำ�ดับ ในขณะที่งบประมาณรายจ่าย
เงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรยังคงเพิม่ ขึน้ ตามอัตราเงินเฟ้อ และการพิจารณาความดีความชอบ
ประจำ�ปี จึงส่งผลทำ�ให้มีงบประมาณเหลือไว้สำ�หรับสนับสนุนการทำ�งานลดลงอย่างน่าตกใจ
จากการวิเคราะห์งบประมาณประจำ�ปี ตลอดระยะเวลา 11 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร
สช. ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,465.17 ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย 224.1 ล้านบาท/ปี
เมื่อวิเคราะห์แยกเป็น 3 ช่วงตามลักษณะภารกิจและสถานการณ์ คือ 1) ช่วงแรก 3 ปี
2551-2553 ได้รบั งบประมาณเฉลีย่ 137.7 ล้านบาท/ปี 2) ช่วงมี สปร. ระหว่าง 2554-2556 ได้รบั
งบประมาณเฉลี่ย 297.2 ล้านบาท/ปี 3) ช่วง 5 ปีหลัง ระหว่าง 2557-2561 ได้รับงบประมาณ
เฉลี่ย 232.1 ล้านบาท/ปี
ต่อคำ�ถามว่า ถ้าแนวโน้มรายได้จากการจัดสรรงบประมาณประจำ�ปีลดลงทุกปีเช่นนี้
จำ�นวนงบประมาณที่รับการจัดสรรแค่ไหนจึงจะกระทบประสิทธิภาพการทำ�งานขององค์กรที่มี
อัตรากำ�ลังเจ้าหน้าที่เท่าปัจจุบัน คำ�ตอบจากมุมมองของเลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) ในฐานะ
นักบริหารองค์กร คือ 236 ล้านบาท/ปี (ซึ่งเท่ากับงบประมาณที่ได้รับในปี 2560)
แต่ถ้าถามว่า สช. ควรมีงบประมาณในระดับใด จึงจะสามารถบริหารงานตามภารกิจหลัก
ขององค์กรและบริการประชาชนได้อย่างก้าวกระโดดและมั่นคง คำ�ตอบ คือ 297 ล้านบาท/ปี
(ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ที่มีภารกิจตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ปฏิรูป 2554-2556)
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งบประมาณได้รับจากสำ�นักงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2561

ปีงบประมาณ
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
สช. 140.00 143.12 130.00 150.00 175.94 204.50 223.10 227.63 230.85
สปร
187.47 75.75 97.96
กขป.
19.15
รวม 140.00 143.12 130.00 337.47 251.69 302.46 223.10 227.63 250.00

2560 2561
รวม
226.74 212.96 2,064.84
361.18
10.00 10.00 39.15
236.74 222.96 2,465.17

สถานการณ์ด้านปัจจัยภายในองค์กร งบประมาณประจำ�ปีมีแนวโน้มที่ลดลง

ดังนั้นเมื่อพบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำ�ปีจากสำ�นักงบประมาณ รัฐบาลและ
รัฐสภา มีแนวโน้มลดลงทุกปีเช่นนี้ เลขาธิการ (พลเดช ปิ่นประทีป) จึงต้องหาหนทางที่จะได้
งบประมาณเสริมโดยใช้ช่องทางอื่น ซึ่งในที่สุด โครงการจิตอาสาประชารัฐที่ สช. ได้เสนอขอใช้
งบกลางปี 2560 ของรัฐบาลก็ได้รับการอนุมัติจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมี
งบประมาณอุดหนุนจำ�นวน 161 ล้านบาท มีระยะเวลาดำ�เนินงาน 6 เดือน
จากกรณีศึกษาโครงการจิตอาสาประชารัฐฯ ดังกล่าว ในฐานะเลขาธิการ ได้รับบทเรียนรู้
ทีส่ �ำ คัญในด้านการบริหารหน่วยงานรัฐ คือ หน่วยงานองค์การมหาชน แบบ สช. ก็สามารถเสนอขอ
และได้รับการจัดสรรงบกลางจากรัฐบาลได้ ถ้ามีข้อเสนอที่ดีและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจให้เป็น
ผู้รับผิดชอบดำ�เนินการ
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กรณีโครงการจิตอาสาประชารัฐฯ นับเป็นโครงการลักษณะทีเ่ ป็นทัง้ งานสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda based) และเป็นงานทีแ่ สดงศักยภาพขององค์กร สช. (Potential
based) ในเวลาเดียวกัน
ผลสำ�เร็จจากโครงการจิตอาสาประชารัฐฯ นี้ นำ�มาซึ่งการจัดทำ�โครงการต่อเนื่องในปีที่ 2
ในวงเงินงบประมาณ 190 ล้านบาท รวมทั้งเสนอโครงการตำ�บลเข้มแข็งฯ ซึ่งริเริ่มขึ้นใหม่อีก
1 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 263 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำ�ลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ
สำ�นักงบประมาณ
ในปี 2561 ยังมีโครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ
ที่ สช. ได้รบั มอบหมายจากสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ทีม่ าพร้อมกับงบประมาณดำ�เนินงาน 17.9 ล้านบาท ซึง่ นับเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของโครงการพิเศษ
ที่ สช. ได้รับงบประมาณมาสมทบจากหน่วยงานรัฐในระนาบเดียวกัน
นอกจากช่องทางการเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ด้วยโครงการพิเศษที่ตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลจากงบกลางหมวดฉุกเฉินแล้ว บทเรียนรูจ้ ากยุค สปร. จะเห็นได้ชดั เจนว่า สปร.
เกิดขึ้นโดยมีระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งในนั้นระบุว่าให้จัด
งบประมาณสนับสนุนการดำ�เนินงาน ปีละไม่เกิน 200 ล้านบาท จึงทำ�ให้ สช. ได้รับงบประมาณ
ประจำ�ปีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงนั้น
ในกรณีที่ใกล้เคียง ปัจจุบัน สช. ก็มีภารกิจที่เพิ่มเข้ามาแบบเดียวกัน ภายใต้ระเบียบสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 จึงควรที่ สช. จะหาวิธีการสร้างสรรค์
“งานทีเ่ ข้าตา” ภายใต้ระเบียบฯ ดังกล่าว เพือ่ ใช้เป็นเหตุผลในการเจรจาต่อรองในการขยับเพดาน
งบประมาณประจำ�ปีขึ้นไปอย่างเหมาะสมต่อไป
2. โครงสร้างอัตรากำ�ลังจำ�กัด
กรอบอัตรากำ�ลัง พนัก งานประจำ�ของ สช. จำ�กัดอยู่ที่จำ�นวน 80 ตำ�แหน่ง ตามที่
คณะกรรมการบริหาร (คบ.) กำ�หนด ซึง่ ทีผ่ า่ นมาก็สามารถทำ�งานได้โดยไม่ตงึ มือและเหมาะสมกับ
ปริมาณงานตามงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับ
แต่ในยุคปัจจุบนั นับตัง้ แต่ปี 2560 สช. มีภารกิจเพิม่ ขึน้ จากการดูแลกลไก กขป. ตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีฯ จำ�นวน 13 เขต ซึ่งแต่ละเขตกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้ง
การทำ�งานด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกตามนโยบายของเลขาธิการ ทำ�ให้ต้องใช้วิธี “จัดจ้างเจ้าหน้าที่
โครงการ” และ “การจ้างเหมาบริการ” เข้ามาเสริม ซึ่งก็สามารถดำ�เนินการไปได้ด้วยดี แต่จะมี
ปัญหาในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อเนื่อง และปัญหาความมั่นคงยั่งยืนของภารกิจใน
ระยะยาว
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จำ�นวนบุคลากร สช. ปีงบประมาณ 2555-2561

3. ภาระงานบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
งานพัสดุเป็นตัวสะท้อนภาระงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี ในรอบปีที่ผ่านมางานจัดซื้อ
จัดจ้างทั่วไป อันหมายถึงจำ�นวนใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ และสัญญาจะซื้อจะจ้าง ยังคงมีปริมาณ
ใกล้เคียงกันกับปีก่อน ๆ
ภาระงานบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น
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แต่ในด้าน “ข้อตกลง” ซึ่งเป็นงานการขับเคลื่อนภารกิจทั้งในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
และในส่วนกลาง ที่ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายเป็นผู้ดำ�เนินการแทน สช. นั้น พบว่ามีปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีหลัง ในสถานการณ์แนวโน้มเช่นนี้ ควรที่ สช. จะได้เอาใจใส่ในการ
วางระบบงาน จัดหาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม มารองรับ
ภาระงานบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น (ต่อ)

4. วัฒนธรรมองค์กรเริ่มเข้าที่เข้าทาง
โดยทัว่ ไปในภาพรวม สช. มีผลงานทีส่ าธารณชนรับรู้ รับทราบ จับต้องได้ และเป็นทีจ่ ดจำ�
ต่อสังคมมากขึน้ จนนำ�มาซึง่ ความภาคภูมใิ จร่วมกันของทุกคนในองค์กร แม้จะมีภาระงานปริมาณ
ทีเ่ พิ่มขึ้น พนักงานยังคงมีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคึกคักเข้มแข็ง ขณะเดียวกันในตลาด
แรงงานด้านองค์กรพัฒนาอิสระ ก็มคี นภายนอกทีป่ ระสงค์จะเข้ามาร่วมงานกับ สช. เพิม่ ขึน้ เช่นกัน
จากความพยายามของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กบ.) ภายใต้การสนับสนุนของเลขาธิการ
ได้สร้างสรรค์โครงการ Blueprint for Change ซึ่งมีส่วนช่วยกระบวนการปรับเปลี่ยน Mindset
และเสริมสร้างรากฐานทางค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว
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สถานการณ์บ้านเมืองและแนวโน้มผลกระทบ
ต่อองค์กร
ในภาพรวม ปัจจุบันกระแสกดดัน - ท้าทาย - คุกคาม จากภายนอกที่มีต่อ สช. มีแนวโน้ม
ลดลง กล่าวคือ ภาวะคุกคามจากเบือ้ งบนไม่ปรากฏ และกระแสกดดันแนวระนาบหายไป ซึง่ ผิดจาก
บรรยากาศในปีที่ 1 เป็นอย่างมาก
ในขณะเดียวกัน การทำ�หน้าที่ของ สช. ในระยะหลังมักได้รับการตอบรับจากสังคมและ
หน่วยงานกระทรวงต่าง ๆ ในทางบวกอย่างชัดเจน มีกระแสหนุนเพิ่มขึ้น มีผลงานเชิงสร้างสรรค์
ที่ได้รับการนำ�เข้ารายงานต่อที่ประชุม ครม. และ ครม.สัญจร บ่อยครั้งขึ้น ทำ�ให้เกิดการรับรู้และ
จดจำ�ภาพ สช. เป็นไปในทางที่น่าพอใจ
ในด้านความสัมพันธ์กบั องค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพ สังคมและสิง่ แวดล้อม ในรอบปีทผ่ี า่ นมา
มีแนวโน้มที่องค์การภาคีจะเข้ามาร่วมมือรวมพลังทำ�งานกับ สช. อย่างหนุนเนื่องและเป็นขบวน
ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์การมหาชน ภาคธุรกิจ และประชารัฐ-ประชาสังคม
ในด้านโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากรและงบประมาณ ในขณะทีง่ บประมาณปกติ
ที่ได้รับจัดสรรจากสำ�นักงบประมาณ รัฐบาลและรัฐสภาจะมีแนวโน้มลดลงอย่างน่าเป็นห่วง
แต่ สช. กลับมีโอกาสในการเข้าถึงงบประมาณแหล่งอื่น ๆ ได้มากขึ้น ทำ�ให้ สช. ยังอยู่ในวิสัยที่จะ
สามารถดำ�เนินการเกื้อหนุนให้เกิดการถักทอทำ�งานร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรพันธมิตร
ได้อย่างแข็งขันต่อไป
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9

สังเคราะห์และสรุป

ผลการดำ�เนินงานของ สช. ในปี 2560-2561 ที่มีทิศทางและเป้าหมาย
ที่ชัดเจน ได้ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากยุคที่สองเข้าสู่ยุคที่สาม
โดยมีศักยภาพและความพร้อมมากขึ้นตามลำ�ดับ
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ทิศทางและจังหวะก้าวของงาน สช. ในปีหน้า
2562/2563
1. “ประสิทธิภาพสูง ธรรมาภิบาลสูง”
องค์การมหาชน เป็นนวัตกรรมองค์กรที่เกิดขึ้นตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการปี พ.ศ. 2545 ซึ่งในขณะนั้นพบว่าองค์กรราชการมีข้อจ�ำกัดในหลายมิติ โดยเฉพาะความ
ใหญ่โตเทอะทะ การขยายตัวไม่จบสิน้ ใช้งบประมาณแผ่นดินมากแต่ผลสัมฤทธิต์ ำ�่ ทุจริตคอร์รปั ชัน
สูง ท�ำงานเชิงปริมาณแบบผิวเผินได้ แต่แก้ปัญหาประชาชนในสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนไม่ได้
จึงมีนโยบายในการตั้งองค์การมหาชนขึ้นมาก็เพื่อปิดจุดอ่อนข้อจ�ำกัดดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดขององค์การมหาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ละองค์กรจึงต้อง
แสดงศักยภาพให้เห็นความแตกต่าง อย่างทีพ่ ดู กันไว้ในทีป่ ระชุมวิชาการประจำ�ปี 2561 ขององค์กร
มหาชนที่มี พ.ร.บ.เฉพาะ ซึ่งในวันนั้นมีข้อเสนอที่ชัดเจนว่า องค์การมหาชนต้องเป็นองค์กรที่
“ประสิทธิภาพสูง และธรรมาภิบาลสูง”
ประสิทธิภาพสูง หมายความว่า เป็นองค์กรขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้คนน้อย ใช้งบประมาณ
น้อย แต่สามารถสร้างผลงาน ผลผลิต และผลสะเทือนได้มากกว่า คุ้มค่ากว่า
ธรรมาภิบาลสูง หมายความว่า เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านความโปร่งใส ปลอด
ทุจริต สามารถตรวจสอบได้ และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

2. “เครือข่ายเข้มแข็ง องค์กรมั่นคง”
ภูมิคุ้มกันขององค์การมหาชนแบบ สช. อยู่ที่การมีผลงานที่แตกต่างที่สังคมรับรู้และสัมผัส
ได้ อันนำ�มาซึ่งการเห็นคุณค่า ความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคม และการมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
สนับสนุน ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ
การปรับเปลี่ยนบทบาทของ สช. ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขยายกรอบภารกิจ
จาก “มิตแิ คบ” ทีจ่ �ำ กัดวงอยูก่ บั วัตถุประสงค์ตามลายลักษณ์อกั ษรของ พ.ร.บ. และอยูก่ บั เครือ่ งมือ
กระบวนการนโยบายฯ 4 ชิน้ เท่าทีม่ อี ยู่ ไปสู่ “มิตกิ ว้าง” ทีย่ ดึ เอาเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. เป็นตัวตัง้
และบุกเบิกสร้างสรรค์ภารกิจส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีสว่ นร่วมทีห่ ลากหลาย ช่วยให้ สช. สามารถมีอสิ รภาพในการเคลือ่ นไหวได้มากขึน้ และขยาย
เครือข่ายออกไปอย่างรวดเร็ว
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งานในปีทสี่ ามและสีข่ องเลขาธิการ จึงต้องต่อยอดขยายผล ให้งานเครือข่ายมีความแข็งแรง
ทั้งในเชิงความคิด จิตสำ�นึก และระบบบริหารจัดการ เพราะเมื่อเครือข่ายเข้มแข็ง องค์กรก็จะมี
ความมั่นคงไปด้วย
เครือข่ายเข้มแข็ง หมายความว่า สัมพันธภาพภายในเครือข่ายมีความเหนียวแน่น มั่นคง
เป็นปึกแผ่น มีความเป็นเอกภาพในเชิงทิศทางแต่มคี วามหลากหลายในรูปแบบวิธกี ารและบุคลิกภาพ
สมาชิกมีศกั ยภาพในด้านการบริหารจัดการองค์กรของตนและดูแลความสัมพันธ์กบั ภาคีพนั ธมิตร
ได้เป็นอย่างดี
องค์กรมั่นคง หมายความว่า สช. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง
จากการมีผลการดำ�เนินงานทีโ่ ดดเด่น ทรงคุณค่า มีระบบบริหารจัดการในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทันสมัย และมีศักยภาพที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน มีความมั่นคง
เคียงคู่ไปกับความมั่นคงของบ้านเมือง

3. “งานได้ผล คนเป็นสุข”
เมื่อสามารถผ่านสภาวะ “อยู่รอด ปลอดภัย” มาได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังสามารถสร้างความ
“เจริญวัย แข็งแรง” และมีภูมิคุ้มกันพอประมาณแล้ว ในปีที่สามของการทำ�งานของเลขาธิการ
จึงวางจังหวะก้าวไว้ที่ “การเดินหน้าสร้างบรรยากาศการสร้างครอบครัวสุชนให้เกิดความอยู่เย็น
เป็นสุข บนพื้นฐานขององค์กรที่มีความมั่นคงจากผลสำ�เร็จในหน้าที่การงาน”
กล่าวคือ สช. ควรมุ่งสู่สภาวะ “งานได้ผล คนเป็นสุข” อย่างที่เลขาธิการได้ตั้งเป้าหมาย
การทำ�งานไว้ตั้งแต่แรก
งานได้ผล หมายความว่า สช. มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ประชาชนทั่วไปสามารถจับต้องสัมผัสได้ มีผลงานจากความริเริม่ สร้างสรรค์ขององค์กรไปปรากฏเป็นรูปธรรมในเชิงพืน้ ที่ ระดับต่าง ๆ
อย่างครอบคลุม ซึ่งผลงานเหล่านั้นได้สะท้อนกลับมาสู่ความยอมรับ นิยมยกย่อง และศรัทธาต่อ
องค์กรในระดับใดระดับหนึ่งเสมอ
คนเป็นสุข หมายความว่า บุคลากรของ สช. (ชาวสุชน) ทุกระดับ ทุกตำ�แหน่ง ทุกคน
ต่างมีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีแห่งองค์กร มีความรัก-สามัคคี เป็นปึกแผ่นมั่นคง
มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นอัตลักษณ์
อย่างไรก็ตาม สภาวะคนเป็นสุขนั้นจะเป็นผลที่เกิดตามมาเอง เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่อง
ปรุงแต่ง หรือเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ความพยายามทำ�ให้เกิด เพราะหากเป็นเช่นนัน้ ก็จะไม่ใช่ความสุขทีย่ งั่ ยืน
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บทสรุป
ผลการดำ�เนินงานของ สช. ในปี 2560-2561 ภายใต้การนำ�และการบริหารของเลขาธิการ
(พลเดช ปิ่นประทีป) ที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน ได้ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากยุคที่สอง
เข้าสู่ยุคที่สาม โดยมีศักยภาพ และความพร้อมมากขึ้นตามลำ�ดับ
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำ�งาน และการจัดโครงสร้างการบริหารงานแบบใหม่ สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 อย่างได้ผล จนเกิดเป็นผลงาน
รูปธรรมจำ�นวนมาก และมีความโดดเด่น เป็นที่รับรู้ รับทราบและนิยมชมชอบของสังคมมากขึ้น
ตามลำ�ดับ
สช. ได้สร้างและขยายภาคีพันธมิตรออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งพันธมิตรระดับนโยบาย
(กระทรวง ทบวง กรม) พันธมิตรระดับยุทธศาสตร์ (องค์การมหาชนและหน่วยงานสนับสนุน)
พันธมิตรระดับปฏิบตั กิ าร (ภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิน่ ) และพันธมิตรต่างประเทศ (ระดับ
โลกและภูมิภาค)
ในด้านวัฒนธรรมองค์กร สช. มีกระบวนการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างคุณค่าร่วม (S-OC-I-A-L) ที่พนักงานให้การขานรับ นำ�ไปสู่การปฏิบัติและเรียนรู้ดัดแปลงตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มของ
การเสริมสร้างรากฐานองค์กรที่แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันในระยะยาว
จังหวะก้าวในปี 2562-2563 เลขาธิการได้เสนอเข็มมุ่งไว้ 3 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพสูง ธรรมาภิบาลสูง
2. เครือข่ายเข้มแข็ง องค์กรมั่นคง
3. งานได้ผล คนเป็นสุข

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
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เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 รายชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/กลุ่มเฉพาะที่ สช.
สนับสนุนในปี 2561
ภาคผนวก 2 รายชื่อองค์กรภาคี ผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์ สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนสุขภาวะ ปฏิญญาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556
ภาคผนวก 3 รายชื่อเครือข่ายสมัชชาจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน
สังคมได้อย่างโดดเด่นในปี 2561

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ภาคผนวก 1

รายชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/กลุ่มเฉพาะที่ สช. สนับสนุนในปี 2561
ประเภทธรรมนูญ

รายชื่อธรรมนูญ

วันที่ประกาศใช้

ธรรมนูญสุขภาพระดับชาติ
1. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประกาศธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ ฉบับแรก
ของประเทศไทย เมื่อวันที่
20 ธันวาคม 2560
ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่
พื้นที่ภาคใต้
1. ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ต.ทำ�เนียบ
จำ�นวน 4 เรื่อง
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
2. ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ต.ช่องไม้แก้ว
อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
3. ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ต.อ่าวนาง
อ.เมือง จ.กระบี่
4. ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ต.ชะรัต
อ.กงหรา จ.พัทลุง
พื้นที่ภาคเหนือ
1. ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ต.สันป่าม่วง
จำ�นวน 5 เรื่อง
จ.พะเยา
2. ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ต.ประดู่ยืน
จ.อุทัยธานี
3. ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ต.ตาสัง
จ.นครสวรรค์
4. ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลทาปลาดุก ต.แม่ทา
จ.ลำ�พูน
5. ธรรมนูญผู้สูงอายุ อ.เทิง จ.เชียงราย
พื้นที่ภาคกลาง
1. ธรรมนูญเกษตรอินทรีย์
จำ�นวน 1 เรื่อง
พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. ธรรมนูญสุขภาพประชาชนคนไม้กลอน
จำ�นวน 19 เรื่อง
อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
2. ธรรมนูญตำ�บลอีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
จ.ศรีสะเกษ
3. ธรรมนูญตำ�บลเสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
จ.ศรีสะเกษ

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
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31 มีนาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
7 ธันวาคม 2560
27 พฤศจิกายน 2560

3 พฤศจิกายน 2560
13 กุมภาพันธ์ 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
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ประเภทธรรมนูญ

รายชื่อธรรมนูญ

4. ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลแคนน้อย จ.ยโสธร
5. ธรรมนูญตำ�บลหนองมะแซว อ.เมือง
จ.อำ�นาจเจริญ
6. ธรรมนูญตำ�บลพนา อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
7. ธรรมนูญตำ�บลไร่ขี อ.ลืออำ�นาจ
จ.อำ�นาจเจริญ
8. ธรรมนูญตำ�บลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม
จ.อำ�นาจเจริญ
9. ธรรมนูญตำ�บลสิรินาง อ.เสนางคนิคม
จ.อำ�นาจเจริญ
10. ธรรมนูญตำ�บลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำ�นาจเจริญ
11. ธรรมนูญตำ�บลหนองไฮ อ.เสนางคนิคม
จ.อำ�นาจเจริญ
12.ธรรมนูญตำ�บลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
13. ธรรมนูญผู้สูงอายุ ต.ยอดแกง อ.นามน
จ.กาฬสินธุ์
14. ธรรมนูญตำ�บลโคกเพชร อ.กุดขัด
จ.ศรีสะเกษ
15. ธรรมนูญตำ�บลเสนางนิคม อ.เสนางคนิคม
จ.ศรีสะเกษ
16. ธรรมนูญจานลาน อ.พนา จ.ศรีสะเกษ
17. ธรรมนูญตำ�บลหนองสามสี อ.เสนางคนิคม
จ.ศรีสะเกษ
18. ธรรมนูญตำ�บลโพนทอง อ.เสนางคนิคม
จ.ศรีสะเกษ
19. ธรรมนูญตำ�บลไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม
จ.ศรีสะเกษ

วันที่ประกาศใช้

7 มีนาคม 2561
10 พฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 2560
เดือนธันวาคม 2560
20 มีนาคม 2561
20 มีนาคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561
1 มกราคม 2561
26 ธันวาคม 2561
6 มกราคม 2561
20 เมษายน 2561
20 มีนาคม 2561
2 เมษายน 2561
30 พฤษภาคม 2561
18 มิถุนายน 2561
25 มิถุนายน 2561
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ภาคผนวก 2
รายชื่อองค์กรภาคี ผู้ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมแสงเลเซอร์ สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาวะ ปฏิญญาสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556
เรื่อง ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน
องค์กรภาคีผู้สนับสนุนชุมชน 33 หน่วยงาน
ลำ�ดับ

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร
สภาพัฒนาการเมือง
กรมอนามัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมควบคุมโรค
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
สำ�นักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน
ธนาคารออมสิน
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิต
เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ลงนามในปฏิญญา

นายกำ�จัด รามกุล
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
นางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา
นายพลากร วงค์กองแก้ว
นายวินัย สวัสดิวร
นางกรรณิการ์ แสงทอง
นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
นางวันทนีย์ วัฒนะ
นายทศพล สมพงษ์
นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
นายวิทวัสก์ สารศาลิน
นายโสภณ เมฆธน
นายพิสันติ ประทานชวโน
นายธวัชชัย กมลธรรม
นายบุญชัย สมบูรณ์สุข
นายชินชัย ชี้เจริญ
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
นางอัญชลี ศิริทรัพย์
นายโชคชัย เดชอมรธัญ
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
นายพีระ ทองโพธิ์
น.ส.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นายสุพจน์ อาวาส
นายพนัส พฤกษ์สุนันท์
นายแก้ว สังข์ชู
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ลำ�ดับ

26
27
28
29
30
31
32
33

หน่วยงาน

ผู้ลงนามในปฏิญญา

มูลนิธิสุขภาพไทย
มูลนิธิพลังยั่งยืน
มูลนิธิอาจารย์จำ�เนียร สาระนาค
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำ�นักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
นางเบ็ญจมาศ ฉันทอุทิศ
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
นายสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
นางประนอม คำ�เที่ยง
นายพลเดช ปิ่นประทีป
นายอำ�พล จินดาวัฒนะ

ภาคผนวก 3
รายชื่อเครือข่ายสมัชชาจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนสังคมได้อย่างโดดเด่น
ในปี 2561
รายละเอียดจังหวัดที่มีผลงานการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะที่โดดเด่น
โดยศูนย์สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณระดับภาค (กรกฎาคม 2561)
ภาค/จังหวัด

ภาคเหนือ
1. จ.ลำ�ปาง
2. จ.ลำ�พูน
3. จ.แพร่
4. จ.เชียงราย

ประเด็น

คุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
พระสงฆ์กับสุขภาพ
ผู้สูงอายุ,
อาหารปลอดภัยในเด็ก

5. จ.สุโขทัย

สุขภาพพระสงฆ์
ตลาดสด

6. จ.ตาก

สุขภาพพระสงฆ์,
ลุ่มแม่น�้ำขนาดเล็ก

นโยบายสาธารณะ

นำ�สู่การปฏิบัติ

ธรรมนูญสุขภาพ 11 ตำ�บล
ธรรมนูญสุขภาพลุ่มแม่น�้ำ อ.แม่ทา
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ อ.สูงเม่น
ทั้งอำ�เภอ
- ธรรมนูญโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนหัวฝาย
- ธรรมนูญความปลอดภัยเด็ก ต.ป่าติ้ว
อ.แม่จัน
- ธรรมนูญพระสงฆ์ ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ
แผนขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์
ทัง้ จังหวัด
ธรรมนูญตลาดสดน่าซื้อเทศบาลเมืองเก่า
อ.เมือง
- ธรรมนูญพระสงฆ์ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด 9 วัด
- ธรรมนูญจัดการลุ่มน�้ำแม่กาษา

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ภาค/จังหวัด

7. ชัยนาท
8. จ.นครสวรรค์
ภาคอีสาน
1. จ.เลย

2. จ.ยโสธร

ภาคกลาง
1. จ.ฉะเชิงเทรา

2. จ.ปราจีนบุรี
ภาคใต้
1. จ.ตรัง

2. จ.พังงา
4 ภาค 14 จังหวัด

รายงานสาธารณะ ปีที่ 2
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประเด็น

นโยบายสาธารณะ

น�้ำประปาปลอดภัย,
ชุมชนผู้สูงอายุ,
เศรษฐกิจพอเพียง
ความมั่นคงอาหาร

ธรรมนูญชุมชน, มติสมัชชา, CHIA

อาหาร, ผู้สูงอายุ,
ท่องเที่ยวชุมชน

มติสมัชชา 3 ประเด็น,
ธรรมนูญสุขภาพ 3 ตำ�บล

อาหาร,
สุขภาพ : เด็กปฐมวัย

- ธรรมนูญสุขภาพ ต.โนนเปือย
- ธรรมนูญสุขภาพ ต.แคนน้อย

นำ�สู่การปฏิบัติ

โรงเรียนชาวนา, ฟาร์มฝันปันสุข

อุบัติเหตุทางถนน,
อาหารปลอดภัย,
ขยะทิ้งในชุมชน

- มาตรฐาน LSF
(Loei Safety Food)
- ท่องเที่ยวชุมชนตำ�บล
เอราวัณ
- จังหวัดบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย
- ปลูกฝังการรักการอ่าน
เล่านิทาน
- ตำ�บลบางพระขับขีป่ ลอดภัย
- โรงพยาบาลพนมสารคาม
อาหารปลอดภัย-ตลาด
สีเขียว
- เทศบาลเมือง และ อบต.
9 แห่ง, การจัดการขยะ

ขยะชุมชน,
เกษตรอินทรีย์,
คนพิการ, ผู้สูงอายุ

Home Zone Zero Website
2 อบต., 1 โรงเรียน, 1 หมู่บ้าน

นาข้าว,
คุณภาพชีวิตเด็ก,
ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

มติสมัชชากลุ่มเปราะบาง

- สวัสดิการคนพิการ,
โปรแกรมข้อมูล
- ศูนย์บริการคนพิการ
ระดับอำ�เภอ 4 แห่ง,
ตำ�บล 99 แห่ง
เกษตรปลอดสารพิษ, - มติสมัชชาสุขภาพลดใช้โฟม ถุงพลาสติก 9 หมู่บ้านจัดการขยะตั้งแต่
ความปลอดภัยทางถนน, - ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางวัน อ.คุระบุรี ต้นทาง
ลดใช้โฟม-ถุงพลาสติก

