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คํานํา

 การพัฒนาระบบสุขภาพของไทยมีความกาวหนาในระดับโลก 

จนอาจกลาวไดวาเปนกรณีศึกษาระดับโลก (World Case Study)

 ระบบสขุภาพของไทยกนิความหมายกวางกวาระบบการแพทย

และสาธารณสุขหรือระบบบริการสาธารณสุข เลยไปถึงระบบสุขภาวะ

ทั้งสังคม สุขภาพมีความหมายรวมไปถึงสุขภาวะทุกมิติที่เปนองครวม

 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของเคร่ืองมือการปฏิรูประบบสุขภาพของไทย ใหความสําคัญตอ

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ/สุขภาวะอยางมีสวนรวม 

(Participatory Healthy Public Policy: PHPP) มกีารกําหนดให “สมชัชา

สขุภาพ” (Health Assembly) เปนเครือ่งมือเชงิกระบวนการทีส่าํคญัใน

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เนนการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวนในสังคมอยางเห็นคุณคา ศักดิ์ศรีของกันและกัน

 อกีนยัยะหน่ึง กลาวไดวา สมชัชาสุขภาพ ซึง่เปนกระบวนการ

พฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมนัน้ เปนเคร่ือง

มือหน่ึงที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินงานตามกรอบของระบบ
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ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory/Deliberative Democracy) 

อยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีการทดลองดําเนินการอยางหลากหลายและ

กวางขวางมาต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปจจุบัน จนไดองคความรูและ

ประสบการณเพิ่มขึ้นตามลําดับ

 สมัชชาสุขภาพมี ๓ ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ซึ่งในชวง ๒ ป หลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสุขภาพแหง

ชาติ มีการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติกาวหนาไปมาก 

มีแบบแผน มีระบบท่ีเห็นไดชัด ในขณะท่ีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ 

และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ยังมีความหลากหลายอยูมาก แตก็

มีบทเรียนรู องคความรูเกิดขึ้นมากมายเชนเดียวกัน

 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ กลุมคน องคกร ภาคี

เครือขาย สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเองก็ได หรือขอรับการ

สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ (สช.) ตามหลักเกณฑและวิธีที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(คสช.) กําหนด  ซึ่ง คสช. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัด 

และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวนัที ่๒๖ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

แลว และในประกาศฉบับดังกลาวไดระบุใหผูขอรับการสนับสนุนการ

จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น ปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการที่ระบุไวในแนวทางการจัดและการ

สนบัสนุนการจดัสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที ่หรอืสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็นที่ สช. กําหนด
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 ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ สช. จงึไดออกประกาศสาํนกังานคณะ

กรรมการสขุภาพแหงชาติ เรือ่ง แนวทางการสนบัสนนุการจัดสมชัชา

สขุภาพเฉพาะพ้ืนที ่หรือสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ แลว และ สช. พิจารณาเห็นวา ควร

มกีารจดัทาํแนวทาง (Guildeline) การจดักระบวนการสมชัชาสขุภาพ

เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อใชเปนแนวทาง

สําหรับเพ่ือนเครือขายภาคีที่เก่ียวของไดพิจารณาใชเปนแนวทางการ

จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็นตอไป โดยแนวทางนี้จัดทําข้ึนจากการสังเคราะหองคความรู

ที่เครือขายภาคีตางๆ ไดรวมกันพัฒนาข้ึนจากการทํางานจริงในหวง

เวลาท่ีผานมา เพื่อตอยอดทุนเดิมใหเจริญงอกงาม สช. จึงไดจัดพิมพ

แนวทางฉบับน้ีขึ้น

 แนวทางฯ นี ้มใิชสตูรสําเร็จหรือคมัภรีสาํหรับการจัดกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แตเปน

เพียงแนวทางการทํางานเพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีมีหลักการ แบบแผน 

เปนระบบ แตก็ยังสามารถปรับใหมีความยืดหยุนใหสอดคลองกับ

บริบทและสถานการณที่จําเพาะได และประสบการณ บทเรียนการจัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ ที่เกิดจากการประยุกตใชแนวทางน้ีก็จะ

กลับมาเปนทุนทางปญญาในการพัฒนาแนวทางฯ นี้ตอไปในอนาคต

ดวย

 สช. ขอขอบคุณ คณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการ

ในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คณะ
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ผูจัดทําท่ีชวยพัฒนาแนวทางฯ จนสําเร็จเรียบรอย และขอขอบคุณ

ลวงหนาสําหรับเครือขายภาคีที่ไดนําแนวทางฉบับน้ีไปใชใหเกิด

ประโยชนตามความเหมาะสมตอไป

 หากมีขอเสนอแนะใดๆ เพื่อการพัฒนาตอไปในอนาคต สช. 

ยินดีนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 

           (นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ)

       เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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สารบัญ

 หนา

สวนที่ ๑ รูจักสมัชชาสุขภาพ ๑
  ความนํา ๓

  หลักการสําคัญและคุณลักษณะสมัชชาสุขภาพ

   ที่พึงประสงค ๔

  รูปแบบของสมัชชาสุขภาพ ๗

  ความเช่ือมโยงระหวางสมัชชาสุขภาพแตละรูปแบบ ๙

  ตัวอยางผลสําเร็จของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

  และเฉพาะประเด็น ๑๑

สวนที่ ๒ แนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
  สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๑๕
  ขั้นตอนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ๑๘

  ๑. กลไกการจัดสมัชชาสุขภาพ ๒๐

  ๒. การจัดกลุมเครือขายผูมีสวนไดเสีย ๒๗

  ๓. การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ๓๑

 ๓.๑ การกําหนดประเด็นและพัฒนาประเด็น

   เชิงนโยบาย ๓๖

 ๓.๒ การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย ๓๘

 ๓.๓ การแสวงหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบาย ๔๔

 ๓.๔ การขับเคลื่อนขอเสนอสูการปฏิบัติ ๔๖
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 ๓.๕ การติดตามและประเมินผล ๔๗

 ๔. การสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาอยางตอเน่ือง ๔๘

  ๕. การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ ๔๙

  ๖. การบริหารจัดการอยางเปนระบบ ๔๙

 ตัวอยางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ๕๐

ภาคผนวก     ๖๓
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการจัดทําแนวทาง (Guideline)

 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพ

 เฉพาะประเด็น ๖๕

ภาคผนวก ข ตัวอยางเอกสารมติ สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 สงขลา ป ๒๕๕๑ ๖๖

ภาคผนวก ค ตัวอยางเอกสารมติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะ

 ประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสาร

 สุขภาพแหงชาติ ๗๑

ภาคผนวก ง ตัวอยางการจัดฉากหลัง (Blackdrop) 

 เวทีสมัชชาสุขภาพ ๙๓

ภาคผนวก จ ตัวอยางการออกหนังสือเชิญโดย

 คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาสุขภาพ ๙๔

ภาคผนวก ฉ คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ

 กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพ

 เฉพาะประเด็น ๙๕

ภาคผนวก ช คําสั่งคณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑและ

 วิธีการในการจัดและการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพ

 เฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๙๘
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๑
รูจักสมัชชาสุขภาพ

   สมัชชาสุขภาพ

 เปนกระบวนการท่ีใชในการผลักดันใหสังคมมีสุขภาวะ 
 (ภาวะที่เปนสุข)
 โดยทาํใหคน กลุมคน เครอืขาย และหนวยงานทีเ่กีย่วของ

ในสังคมมาทํางานรวมกัน และเรียนรูซึ่งกันและกัน  
 เพื่อกําหนดจุดหมาย ทิศทาง และตัดสินใจรวมกัน 
 และกําหนดวิธีการทํางานรวมกัน รวมถึงการติดตาม
 ประเมินผลรวมกัน
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 ความนํา

 ที่ผานมา การกําหนดนโยบายมักถูกกําหนดจากผูบริหารของ

รัฐบาล และจากหนวยงานราชการสวนกลาง กระบวนการนโยบาย

ดังกลาว มีจุดออนอยางนอย ๕ ประการ คือ 

 (๑) ขาดการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 (๒) ใหความสําคัญของคุณคาและมิติตางๆ ไมสมดุลกัน 

 (๓) การสรางนโยบายขาดขอมูลหลักฐานทางวิชาการที่มี

  น้ําหนักเพียงพอ 

 (๔) ขาดกระบวนการประเมินผลกระทบและกําหนดทางเลือก

  ที่หลากหลาย 

          (๕) ขาดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนโยบาย

 ผลกระทบสําคัญของกระบวนการนโยบายขางตน ทําให

นโยบายบางนโยบายไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน สราง

ความขัดแยงของสังคม และไมสามารถบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวัง

 กระบวนการนโยบายจึงควรเปนกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

ซึ่งมีความหมาย ๒ ประการคือ

 ๑) เปนกระบวนการนโยบายของสาธารณะ หมายถึง คน 

กลุมคน เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของในสังคม รวมกันทบทวน 

กําหนดนโยบาย และรวมผลักดันไปสูการปฏิบัติ

 ๒) เปนกระบวนการนโยบายเพือ่สาธารณะ หมายถึง การรวม

กันทบทวน กําหนดนโยบาย และรวมผลักดันไปสูการปฏิบัตินั้น ก็เพื่อ

ใหสังคมโดยรวมไดรับประโยชนมากที่สุด
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 “กระบวนการนโยบายสาธารณะ จึงเปนกระบวนการท่ีคน 

กลุมคน เครอืขาย และหนวยงานท่ีเกีย่วของในสงัคม รวมกนัทบทวน 

กําหนดนโยบาย และรวมผลักดันไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหสังคมโดยรวม

ไดรับประโยชนมากท่ีสุด และนําไปสูสังคมสุขภาวะท่ีกําหนดรวมกัน”

 ดวยเหตุนี้เอง พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ จึงกําหนดให 

“สมัชชาสุขภาพ” เปนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เปนกระบวน

การสําคัญที่ทําใหคน กลุมคน เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของใน

สังคมมาทํางานรวมกัน  เรียนรูซึ่งกันและกัน  ในการทบทวน กําหนด

นโยบาย และรวมผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหสังคมโดยรวม

ไดรับประโยชนมากที่สุด และนําไปสูสังคมสุขภาวะที่กําหนดรวมกัน

หลักการสําคัญและคุณลักษณะของสมัชชาสุขภาพท่ีพึงประสงค
 สมชัชาสขุภาพทีพ่งึประสงค มหีลกัการและคณุลักษณะทีส่าํคญั  

๖ ประการ คือ (ดังแผนภูมิ)

แผนภูมิ แสดงหลักการและคุณลักษณะของสมัชชาสุขภาพ
ที่พึงประสงค ๖ ประการ
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 ๑)  กลไกจัดการเปนกลไกพหุภาคี  สมัชชาสุขภาพเปนกระ

บวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ โดยใชพลังจากการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน ซึ่งอาจจะจัดกลุมเปน ๓ ภาคสวนสําคัญ คือ 

 ภาคประชาชน ชุมชน ประชาสังคม รวมถึง ภาคเอกชน 

สื่อสารมวลชน

 ภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และภาคการเมืองท้ัง

ระดับชาติและทองถิ่น

 ภาควิชาการ วิชาชีพ รวมถึง ผูรู ปราชญที่อยูในชุมชน

 หัวใจสําคัญคือการเช่ือมประสานผูคนในภาคสวนตางๆ ให

มารวมพลังทํางานรวมกัน จึงจําเปนตองมีกลไกที่ทําหนาที่ออกแบบ 

วางแผน ประสานและการดําเนินงานท่ีมีความรูและเขาใจในกระบวนการ 

นโยบายสาธารณะ กลไกดังกลาวอาจจะเปนรูปแบบของคณะทํางาน 

คณะกรรมการหรอืมกีารรวมตวักันเปนทมีทาํงานทัง้ทีเ่ปนทางการหรอื

ไมเปนทางการก็ได  แตควรจะมีองคประกอบครบทั้ง ๓ ภาคสวน 

 ๒) มีการจัดกระบวนการอยางเปนระบบ กระบวนสมัชชา

สุขภาพไมใชเปนเพียงการจัดเวทีวิชาการหรือเวทีสาธารณะท่ัวๆ ไป 

แตเปนกระบวนการจดัการทีเ่ปนระบบ ทีม่ขีัน้มตีอน ต้ังแตการกาํหนด

ประเด็นเชิงนโยบาย กาํหนดทางเลือก การตัดสินใจทางนโยบาย การนํา

นโยบายไปสูการปฏบิตั ิรวมถงึการตดิตามประเมนิ กระบวนการทกุขัน้

ตอนเนนการจัดการขอมูลความรู เนนการจัดการกลุมเพ่ือการทํางาน

แบบมีสวนรวม เนนการจัดการท่ีสมานฉันทเพื่อหาฉันทามติรวมกัน 

 ๓) ใชฐานความรูผสมผสานเขากับฐานดานจิตใจ สมัชชา

สขุภาพเปนกระบวนการท่ีใหประชาชนและหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของ

ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท ซึ่งหมายถึง

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   5Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   5 6/11/2010   4:20:50 PM6/11/2010   4:20:50 PM



6

การใชขอมูล วิชาการและความรู หรืออาจเรียกวา “ปญญา” เปนฐาน

ในการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรูกัน ไมไดใชอารมณความรูสึกเปนท่ีตั้ง 

นอกจากนั้นยังเปนกระบวนการที่ไมรังเกียจเดียดฉันทกัน ไมมีการ

แบงพรรคแบงพวก ยึดความสมานฉันท หรืออาจเรียกวา “ความรัก

สมคัรสมาน” เปนกรอบในการพดูคยุแลกเปลีย่นกนัดวย ฉะนัน้ สมชัชา

สุขภาพจึงตองมีความประณีตในการออกแบบและจัดการ เพราะเปน

กระบวนการที่ใชความรัก ใชปญญา ใชความรู ใชความสมานฉันท 

เปนฐานในการทํางาน

 ๔) ทุกฝายที่เขามารวมกันเปนไปอยางเคียงบาเคียงไหล

กัน สมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Democracy) ที่หมายถึงเปนกระบวนการของประชาชน 

เพื่อประชาชนและโดยประชาชน ที่คํานึงถึงความเทาเทียมกันของทุก

ภาคสวนที่เขามารวมกันทํางานและทํางานกันอยางเคียงไหลเคียงบา 

โดยมุงไปท่ีเปาหมายในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบ

มีสวนรวม

 ๕) มีประเด็นชัดเจน เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาสมัชชา

สุขภาพเปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ฉะนั้น

ในการทํางานจึงจําเปนตองมีประเด็นเชิงนโยบายท่ีชดัเจน ซึง่ไมจาํเปน

ตองประเด็นที่ใหญก็ได ควรเร่ิมจากประเด็นเล็กๆ และใกลตัว โดย

ประเด็นเชิงนโยบายท่ีเกิดขึ้นตองมีกระบวนการคนหารวมกัน และนํา

ไปพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายโดยอาศัยขอมูล วิชาการและองค

ความรูรองรับรวมกัน

 ๖) มโีอกาสผลกัดนัไปสูการปฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรมในหลาย

ชองทาง  ผลสาํเรจ็ของการจัดสมชัชาสขุภาพไมไดจบลงทีก่ารมมีตหิรอื
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ขอเสนอเชิงนโยบายเทานั้น  แตตองมีกระบวนการขับเคลื่อนและผลัก

ดันมติหรือขอเสนอเชิงนโยบายนั้นไปสูการปฏิบัติ และถือเปนหนาที่

รวมกันของทุกฝายที่จะนํามติหรือขอเสนอเชิงนโยบายน้ันไปทํางาน

ตามบทบาทหนาทีต่น โดยไมปลอยใหฝายหนึง่ฝายใดเปนผูดาํเนนิการ

แตเพียงลําพัง

 รูปแบบของสมัชชาสุขภาพ

 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหคําจํากัด

ความของคําวา “สมัชชาสุขภาพ” ไววา หมายถึง “กระบวนการที่
ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปล่ียน

องคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะ

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน 

โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม” ซึ่ง

ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหสมัชชา

สุขภาพ มี ๓ รูปแบบ คือ

 (๑) สมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที ่หมายถึง กระบวนการท่ีให
ประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียน

รูอยางสมานฉันท เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สขุภาพหรอืความมสีขุภาพของประชาชน โดยจดัใหมกีารประชมุอยาง

เปนระบบและมีสวนรวม โดยการใชอาณาบริเวณที่แสดงขอบเขตเปน

ตัวตั้งในการดําเนินการ
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 (๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หมายถึง กระบวนการ

ที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและ

เรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุม

อยางเปนระบบและมีสวนรวม โดยการใชประเด็นสาธารณะเปนตัวตั้ง

ในการดําเนินการ

 (๓) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ หมายถึง กระบวนการท่ีให
ประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรวมแลกเปล่ียนองคความรูและเรียน

รูอยางสมานฉันท เพ่ือนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพหรือความมีสุขภาพท่ีดีของประชาชนในระดับชาติ โดยจัดใหมี

การประชุมอยางเปนระบบและมีสวนรวม

 หากตีความหมายขางตนแบบผิวเผิน อาจทําใหเกิดการเขาใจ

ผิดวา “สมัชชาสุขภาพ” เปนเพียงการประชุมหรือการจัดเวทีเทาน้ัน 

แตแทจรงิแลวสมชัชาสุขภาพเปน “กระบวนการ” ทีม่กีารจัดอยางเปน

ระบบและมสีวนรวมของทุกภาคสวน โดยมเีปาหมายเพือ่การเสนอแนะ

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพหรือการเสนอแนะทางออกอันนําไปสู

ความมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

 อีกประการหน่ึงท่ีอาจนําไปสูการเขาใจผิดไดก็คือ อาจมองวา 

“สมชัชาสขุภาพ” เปนเพยีงกระบวนการเสนอแนะขอเสนอเชงินโยบาย

เทานัน้ แตแทจรงิแลว “สมชัชาสุขภาพ” สามารถใชเปนกระบวนในการ

คนหาประเด็นทางนโยบาย กาํหนดทางเลือกเชิงนโยบาย การตัดสนิใจ

ทางนโยบาย การนาํนโยบายไปปฏบิตั ิและการตดิตามและการประเมนิ

ผลทางนโยบายได รวมท้ัง “สมัชชาสุขภาพ” ยังสามารถนําไปใชเปน

กระบวนการทางนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ไดทกุระดับ ตัง้แตระดับ
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หมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับชาติ และระดับสากล  หรือ

แมแตนโยบายสาธารณะในเชิงประเด็น 

 ความเชื่อมโยงระหวางสมัชชาสุขภาพแตละรูปแบบ

 นอกเหนือจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นจะสามารถพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและ

นําไปปฏิบัติภายในพื้นที่หรือภายในประเด็นที่กําหนดแลว ยังมีความ

เชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติได ดังน้ี

 (๑) ความเช่ือมโยงในเรื่องที่มาของประเด็นเชิงนโยบาย  

กลาวคือ สมัชชาสุขภาพแหงชาติจะมีการเปดรับประเด็นเชิงนโยบาย

จากองคกร หนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ ทั่วประเทศ ฉะนั้น 

ขอเสนอเชงินโยบายท่ีเกิดขึน้จากสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนทีห่รือสมชัชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นที่ตองอาศัยพลังความรวมมือจากนอกพ้ืนที่

หรือมีความตองการขยายขอบเขตใหกวางขึ้นก็สามารถเสนอเขาสูการ

พิจารณาเพื่อกําหนดเปนระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ได เชน ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง นโยบาย

แหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต และระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๒ เรื่อง แผน

พัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

กรณีภาคใต ทั้ง ๒ เรื่องเปนระเบียบวาระจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นที่ เปนตน
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 (๒) ความเช่ือมโยงในกระบวนการพัฒนาขอเสนอเชิง

นโยบาย ซึง่มีความเชือ่มโยงใน ๒ ลกัษณะ คอื ลกัษณะท่ี ๑ เปนความ

เชือ่มโยงทีเ่กดิจากขัน้ตอนการพฒันาขอเสนอเชงินโยบายกอนนาํเสนอ

ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจะมีกระบวนการเปดรับฟงความคิดเห็น

จากองคกร หนวยงานและภาคเีครอืขายอยางกวางขวาง ซึง่สามารถนาํ

ไปจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนทีห่รอืสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพือ่

รวมพฒันาขอเสนอเชิงนโยบายของสมชัชาสขุภาพแหงชาตไิด ลกัษณะ

ที่ ๒ เปนความเชื่อมโยงที่เกิดจากการนําขอมูล วิชาการตลอดจน

ขอเสนอเชิงนโยบายที่จัดทําขึ้นสําหรับการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ไปใชประกอบในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นก็ได

 (๓) ความเช่ือมโยงในกระบวนการแสวงหาฉันทามติรวม

กนั  เปนความเชือ่มโยงทีเ่กิดขึน้ระหวางการการประชมุสมชัชาสขุภาพ

แหงชาต ิ ซึง่กลไกสมชัชาสุขภาพเฉพาะพืน้ทีแ่ละสมชัชาสขุภาะเฉพาะ

ประเด็นสามารถสงตวัแทนท่ีไดรบัการเห็นชอบจากสมาชิกในกลุม ตาม

จํานวนที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนดใหในแตละ

กลุมเครือขาย เขารวมประชุมและเปนตัวแทนในการเสนอความคิด

เห็นในนามกลุมเครือขายตนในเวทีสมชัชาสุขภาพแหงชาติเพือ่แสวงหา

ฉันทามติรวมกับกลุมเครือขายอื่นตอขอเสนอเชิงนโยบายในแตละ

ระเบียบวาระได

 (๔) ความเชื่อมโยงในกระบวนการขับเคล่ือนขอเสนอเชิง

นโยบายไปสูการปฏิบัติ เปนความเชื่อมโยงภายหลังการมีฉันทามติ

ตอขอเสนอเชิงนโยบายท่ีกําหนดเปนระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติแลว บทบาทหนาที่สําคัญของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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ก็คือการนํามติหรือขอเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ที่เกี่ยวของไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในพื้นที่ หรือในกลุมเครือขายตน 

โดยอาจใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที ่หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนก็ได 

 ความเชื่อมโยงระหวางสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เปนความคาดหวัง

ที่ทุกภาคสวนตองการใหเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสมัชชาสุขภาพเปนเคร่ือง

มือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อยาง

แทจริง

 ตัวอยางผลสําเร็จของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ

 เฉพาะประเด็น

 หลายปที่ผานมา เกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

และเฉพาะประเดน็ ทีส่งผลตอกระบวนการนโยบายสาธารณะในหลาย

พืน้ทีแ่ละในหลายประเดน็ดังตอไปนี ้(รายละเอียดในแตละกรณีใหดใูน

สวนที่ ๒ หนา ๕๐-๖๒) 

 ๑) สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๕๑ ใชกระบวนการ

สมชัชาสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพดานเกษตร

ปลอดภัย นําไปสู “วันประกาศอิสรภาพจากสารพิษ” และมีการลงนาม

ความรวมมือ (MOU) ระหวางผูวาราชการจังหวัดกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ๑๒ แหง เพื่อขับเคลื่อนมติเขาสูนโยบายในระดับทองถ่ิน 

และผลักดันเขาสูยุทธศาสตรจังหวัด

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   11Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   11 6/11/2010   4:20:54 PM6/11/2010   4:20:54 PM



12

 ๒) สมชัชาสขุภาพจงัหวดัสมทุรปราการ ป ๒๕๕๑ ประยุกต

ใชรูปแบบสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพ ๓ ประเด็น คือ ๑) เด็กและเยาวชนและครอบครัว ๒) อาหาร

ปลอดภัย และ ๓) องคกรปกครองทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ มีการ

ทาํบนัทกึความรวมมอื (MOU) กบัผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานภาค

รัฐที่เกี่ยวของ ทองถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ประชาคมสุขภาพจังหวัดสมุทราปราการ สภาเด็กและเยาวชน และ

องคการบริหารสวนทองถ่ิน และมีการขับเคล่ือนขอเสนอเชิงนโยบาย

เขาบรรจุในแผนของทองถิ่นแลว

 ๓) สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

ใชกระบวนการสมชัชาสขุภาพในการพฒันานโยบายสาธารณะดานการ

จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนอยางย่ังยืน จนเกิดเปนขอบัญญัติ

องคการบรหิารสวนตาํบลทาศาลา วาดวย การอนุรกัษและใชประโยชน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๒

 ๔) สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ใช

กระบวนการเรียนรูแผนสุขภาพตําบลเพ่ือขยายผลในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดานการจัดการสุขภาพทองถิ่น ดวย

การจัดสมัชชาสุขภาพระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ แหง เชน 

เทศบาลตําบลปริก ผลักดันใหเกิด “คลินิกชุมชนอบอุน” ตําบลรําแดง 

ผลักดัน “ยุทธศาสตรรําแดงนาอยู” และเทศบาลเมืองบานพรุ มุงสู

เปาหมาย “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง” เปนตน

 ๕) สมชัชาสขุภาพจงัหวดัสกลนคร ป ๒๕๕๑ ใชกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวน

รวมเรื่องเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพและอาหารปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อน
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ขอเสนอเขาสูยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร 

 ๖) สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน ป ๒๕๕๒ ใชกระบวนการ

สมชัชาสุขภาพในการกาํหนดนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพดานอาหาร

ปลอดภัย และนําไปสูการพัฒนาตลาดสดบานพระเนตร เขตเทศบาล

อําเภอเมือง จังหวัดนาน เปนตลาดอาหารปลอดภัยตามขอเสนอของ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนานแลว

 ๗) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ (ป ๒๕๕๓) ใช

กระบวนการสมชัชาสุขภาพเพือ่พฒันาแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบ

ขอมลูขาวสารสขุภาพแหงชาต ิและขอเสนอเชงินโยบายในการขบัเคลือ่น

แผนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
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๒
แนวทางการจัดกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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 แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี

 และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

 มาตรา ๔๐ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

หรอืสนับสนนุใหประชาชนรวมตัวกันเพือ่จดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

หรอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิกีาร

ที่ คสช. กําหนด

 ในกรณีสมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงาน

ของรัฐนาํไปปฏบิตัหิรอืนาํไปพจิารณาประกอบในการกาํหนดนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสขุภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพือ่ดาํเนนิการใหบรรลผุลตาม

ควรแกกรณีตอไป

 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น สามารถขอรับสนับสนุนการจัดจาก สช. หรือรวมตัวกันเพื่อ

จดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็เองกไ็ด 

ทั้งนี้ผูที่ขอรับสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเด็นจาก สช. ควรดาํเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ คสช.กําหนด ดังแผนภูมิ (โปรดดูหนาถัดไป)
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 ขั้นตอนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี (ตามแผนภูมิ)

 ๑) การสรางกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 ๒) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย 

 ๓) การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

 ๔) การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง

 ๕) การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ 

 ๖) การบริหารจัดการท่ีเปนระบบ  

พ.ร.บ.สุขภาพฯ ม.๔๐

  การจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา
สขุภาพเฉพาะประเด็น หรอื
สนับสนุนใหประชาชนรวม
ตวักนัเพ่ือจดัสมชัชาสขุภาพ
เฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ให
เปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ คสช. กําหนด

ประกาศสํานักงาน ป ๒๕๕๓

 ๑.แนวทางการสนับสนุน
ก า ร จั ด ส มั ช ช า สุ ขภ าพ
เฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชา
สขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.
๒๕๕๓
  ๒ .แนวทาง (Guide-
line) การจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น

ประกาศ คสช.

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ในการจัดและสนับสนุนการ
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นท่ีหรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๐

หมวด ๒ ขอ ๔
 ใ ห สํ า นั ก ง าน กํ าหนด
แนวทางการจัดและการ
สนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือ
สมั ช ช า สุ ข ภ าพ เ ฉพ า ะ
ประเด็น
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 ทัง้นี ้การจดักระบวนการสมชัชาสุขภาพควรมกีารทํางานรูปแบบ

พหุภาคีดวย 

๕. สื่อสารทางสังคม   ๖. บริหารจัดการอยางเปนระบบ 
ภายใตการทํางานแบบพหุภาคี ทุกขั้นตอน

๑. สรางกลไกการจัด
    กระบวนการ
    สมัชชาสุขภาพ
    - คณะทํางาน
    - วิธีการทํางาน

๔.การสรุปบทเรียน
   เพ่ือการพัฒนาอยาง
   ตอเน่ือง

๒. วิเคราะหผูมีสวน
    ไดเสีย
    - เชิงพื้นที่
    - เชิงประเด็น

๓.  การออกแบบ  
    กระบวนการสมัชชา
    สุขภาพ
๓.๑ การกําหนดประเด็น 
และพัฒนาประเด็นเชิง
นโยบาย
๓.๒ การพัฒนาขอเสนอ
เชิงนโยบาย
๓.๓ การหาฉันทามติตอ
ขอเสนอเชิงนโยบาย
๓.๔ การติดตามขอเสนอ
สูการปฏิบัติ
๓.๕ การติดตามและ
ประเมินผล

แผนภูมิ แสดงแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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 ๑. กลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการออกแบบกลไก

การจัดเปนกลไกพหุภาคีที่มีองคประกอบครบท้ัง ๓ ภาคสวน ตาม

ยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ทั้งภาคประชาสังคมและเอกชน 

ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ โดย

ตั้งเปนคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะ

ประเด็น และมีฝายเลขานุการท่ีคอยสนับสนุนการดําเนินงาน รวมท้ัง

มีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการทํางานรวมกัน โดยมีประเด็นที่ควร

พิจารณา ดังนี้

๑.๑ คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
 ๑.๑.๑ รปูแบบคณะทาํงานจดักระบวนการสมชัชาสขุภาพ 

คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น สามารถดําเนินการได ๒ รูปแบบ คือ

 รูปแบบท่ี ๑ การจัดต้ังอยางเปนทางการ ในรูปของคณะ

กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานก็ไดตามความเหมาะสม 

โดยมีคําสั่งแตงตั้งที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเปนที่นิยมในการ

ดําเนินงาน เพราะบุคคลที่เขามารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการหรือผู

ทํางานสามารถใชเปนเอกสารอางอิงกับหนวยงานตนสังกัดได ในการ

ออกคําส่ังแตงตั้ง ผูที่จะเปนผูลงนามแตงตั้งอาจดําเนินการไดหลาย

กรณี เชน 

 - กรณีที่ ๑ แตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบ

หมาย ซึ่งการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในระดับจังหวัดจะใชกรณี
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นี้เปนสวนใหญ เชน ที่จังหวัดสมุทรปราการ นครศรีธรรมราช พิจิตร 

แพร และเชยีงราย ทีม่กีารออกคาํสัง่แตงตัง้คณะทาํงานสมชัชาสขุภาพ

จงัหวดัเพือ่ทาํหนาทีจ่ดักระบวนการสมชัชาสขุภาพจงัหวดัในป ๒๕๕๒ 

เปนตน

 - กรณีที่ ๒ แตงตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหง

ชาติ ซึ่งสามารถแตงตั้งไดทั้งกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

และสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ เชน คาํสัง่แตงตัง้คณะทาํงานสมชัชา

สุขภาพจังหวัดตราดและนครศรีธรรมราช ในป ๒๕๕๑ เปนตน 

 - กรณทีี ่๓ แตงตัง้โดยประธานคณะกรรมการท่ีจดัตัง้โดยคณะ

กรรมการสุขภาพแหงชาติ เชน ในป ๒๕๕๒ มีการจัดสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นวาดวยเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ การแพทย

แผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ในงานมหกรรม

สมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๖ มีการแตงตั้งกลไกจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพแหงชาติเปนผูลงนามในคําสั่งแตงตั้ง เปนตน

 - กรณีที่ ๔ แตงตั้งโดยผูบริหารหนวยงานของรัฐและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ 

 รูปแบบที่ ๒ การจัดตั้งแบบไมเปนทางการ เปนการรวมตัว

เปนทมีทาํงานแบบหลวมๆ เพือ่มาทาํงานรวมกันโดยไมมคีาํส่ังแตงตัง้ 

ซึ่งสามารถดําเนินการไดทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น เชน จังหวัดตรังและจังหวัดเลย มีการรวมตัว

ของกลุมบุคคลจากภาคสวนตางๆ เปนคณะทํางานจัดสมัชชาสุขภาพ

ในป ๒๕๕๑  เปนตน หรอืกรณทีีม่กีารรวมตวัของบคุคลทีม่คีวามสนใจ
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ในเรือ่งเดยีวกนัมาทาํงานรวมกนั เชน ในเรือ่งการจดัการลุมนํ้าซึง่มกีลุม

บุคคลจากองคกร หนวยงานและเครือขายภาคีตางๆ ที่หลากหลายมา

รวมตัวกันเปนกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเร่ือง

การจัดการลุมน้ํา เปนตน กลไกแบบน้ีจะมีการจัดสรรบทบาทใหแตละ

คนตามที่ไดมีการตกลงหรือปรึกษาหารือกัน

 ทั้งนี้ ภายใตคณะกรรมการหรือคณะทํางานท้ัง ๒ รูปแบบขาง

ตน อาจจะมีการจัดใหมีคณะทํางานยอย ๆ รับผิดชอบงานในแตละ

ดานอีกก็ได เชน ทีมทํางานวิชาการ ทีมดําเนินการประชุม ทีมสื่อสาร

สาธารณะ ทีมติดตามและประเมินผล เปนตน

 ๑.๑.๒ องคประกอบของคณะทํางานจดักระบวนการสมชัชา

สขุภาพ  คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการกําหนด

องคประกอบเปนแบบพหภุาคทีีส่มดลุระหวางภาคการเมอืงหรือหนวย

งานของรัฐ ภาควิชาชีพหรือวิชาการ และภาคประชาสังคมหรือภาค

ประชาชน ในสดัสวนทีเ่หมาะสม เชน คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพ

จังหวัดสมุทรปราการ ป ๒๕๕๒ มีองคประกอบจากกลุมเครือขายเชิง

พื้นที่ ๕ คน จากกลุมเครือขายภาคประชาชนและเอกชน ๗ คน จาก

กลุมเครือขายวิชาชีพและวิชาการ ๖ คน และจากกลุมเครือขายภาค

ราชการและภาคการเมือง ๗ คน เปนตน

 ทั้งนี้ อาจมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณหรือ

เกี่ยวของเปนท่ีปรึกษาของคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เพ่ิมเติมก็ได

 นอกจากน้ัน เพื่อใหการทํางานรวมกันของคณะทํางานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรจัดใหมีกระบวนการสรางความรูความ

เขาใจในเรื่องสมัชชาสุขภาพและเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของ ในระยะเร่ิมตน
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ของการทํางาน รวมทั้งจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง

สมํ่าเสมอระหวางกันก็จะทําใหกลไกนี้เปนกลไกที่มีศักยภาพในการ

ทํางานตอไปได

 ๑.๑.๓ บทบาทหนาทีข่องคณะทาํงานจดักระบวนการสมชัชา

สุขภาพ คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการกําหนด

บทบาทหนาที่ใหชัดเจน ซึ่งบทบาทที่สําคัญของกลไกน้ี ไดแก

 (๑) วางแผนการจดักระบวนการสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ทีห่รือ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

 (๒) อํานวยการ ติดตาม และกํากับการจัดกระบวนการสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเรียบรอย

 (๓) เชื่อมประสานระหวางกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นท่ี สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กับสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อ

เกื้อกูลการทํางานระหวางกันใหเกิดประโยชนสูงสุด

 (๔) แตงตั้งกลไกยอยๆ เพื่อดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของตาม

ความจําเปน

 ๑.๑.๔ วาระของคณะทาํงานจดักระบวนการสมัชชาสขุภาพ  

เพื่อใหการดําเนินงานสมัชชาสุขภาพเกิดการพัฒนาและสรางการมี

สวนรวมอยางกวางขวาง ไมถูกมองเปนของผูใดผูหนึ่ง คณะทํางานจัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โดย

ควรมีวาระในการทํางาน ประมาณ ๑ - ๒ ป เพื่อมิใหเกิดการผูกขาด

อยูที่กลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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๑.๒  ฝายเลขานุการ
 ฝายเลขานุการนับเปนกลไกท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพราะเปนผูทําหนาที่สนับสนุนการ

ทํางานของคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีประเด็นที่

ควรพิจารณา คือ 

 ๑.๒.๑ องคประกอบของฝายเลขานุการ

   ฝายเลขานุการ ควรประกอบดวยกลุมบคุคลท่ีมคีวามรู

และเขาใจในเรื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ

มีสวนรวม ซึ่งฝายเลขานุการ ควรประกอบดวยคณะบุคคลที่สามารถ

ทํางานในบทบาทหลัก  ๖ ประการ คือ

 (๑) บทบาทของผูทํางานดานยุทธศาสตร ควรเปนบุคคลที่มี

ประสบการณในการคาดการณในอนาคตบนฐานของบริบทปจจุบัน 

สามารถกําหนดยุทธศาสตรและกลวิธีในการขับเคลื่อนกระบวนการ

พฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมไดอยางเปนระบบ

 (๒) บทบาทของผูทาํงานดานวิชาการ เปนบคุคลท่ีมคีวามรูหรือ

เช่ียวชาญในการวิเคราะห สงัเคราะหขอมูลขาวสารตางๆ ไดเปนอยางด ี

เพ่ือทาํหนาทีใ่นการพัฒนาวิชาการเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาขอเสนอ

เชิงนโยบาย

 (๓) บทบาทของผูทํางานดานการขับเคลื่อน เปนบุคคลที่มี

ทักษะในการเคลื่อนไหวสังคม จะทําหนาที่เปนแกนนําสําคัญในการ

ปฏิบัติการตางๆ ในพ้ืนที่ ในเชิงรวมคิด ติดตาม ผลักดันแบบกัดติดใน

ประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น

 (๔) บทบาทของผูทํางานดานการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสราง

ความรูความเขาใจกับประชาชนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขามารวมใน
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กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใน

ชองทางรูปแบบท่ีเหมาะสม

 (๕) บทบาทของผูทํางานดานการประสานจัดการ เปนบุคคล

ที่เกงและเช่ียวชาญในเชิงการประสานงานกับกลุมบุคคล องคกร 

เครือขายตางๆ และทําหนาท่ีบรหิารจัดการดานตาง ๆ  ซึง่เปรียบเสมือน

แมบานที่เปนหนวยสนับสนุนการดําเนินการน่ันเอง

 (๖) บทบาทของผูทํางานดานกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

เปนบุคคลที่มีความรูและเขาใจในเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวมเปนอยางดี

 ๑.๒.๒ บทบาทหนาที่ของฝายเลขานุการ

 (๑) ประสานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 (๒) ประสานเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพ

 (๓) ประสานการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสูการ

ปฏิบัติเปนรูปธรรม 

 (๔) ประสานงานกบัองคกร หนวยงานและเครอืขายภาคทีีเ่กีย่ว

กับประเด็นเชิงนโยบายท่ีรับผิดชอบเพ่ือหาความคิดเห็นรวมในการ

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติและนํามติที่เกิดขึ้นมาผลักดันสูการปฏิบัติ

 (๕) ประสานงานอืน่ๆ กบัองคกร หนวยงานและภาคเีครอืขาย

ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ เพือ่การ

ทํางานรวมกัน
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 (๖) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและระบบการบริหารจัดการ

 (๗) อื่น ๆ

 ๑.๓  แนวทางหรือหลักเกณฑการจัดกระบวนการสมัชชา

   สุขภาพ

 ในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ คณะทํางานควรมีการ

กําหนดวิธีการทํางานรวมกัน ทั้งการวางแผนการดําเนินงาน และการ

จัดทําแนวทางการดําเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี/

ประเด็น เชน สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ไดมีการจัดทําแผนทางการ

จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ขึ้น เพ่ือใหคณะทํางานไดเขาใจ

กระบวนการตรงกัน และนําไปสูผลสําเร็จของการจัดสมัชชาสุขภาพใน

ที่สุด
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 ๒. การจัดกลุมเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย

 การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนการเปดกวางใหทกุภาค

สวนไดเขามสีวนรวมอยางเคยีงบาเคยีงไหล ฉะนัน้ การจดักลุมเครอืขาย

ของผูมสีวนไดสวนเสียจงึเปนเร่ืองสาํคญัท่ีตองดาํเนนิการใหครอบคลุม

และครบถวนทุกภาคสวน โดยมีประเด็นพิจารณา ดงัน้ี

๒.๑ ขั้นตอนการจัดกลุมเครือขาย มีขั้นตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี

 ขั้นตอนท่ี ๑ การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder 

Analysis) เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกลุมคน องคกร เครือขายภาคีที่

เกี่ยวของทั้งหมด ซึ่งควรใชกรอบการวิเคราะหตามยุทธศาสตร

สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา คือครอบคลุมทั้งภาคประชาชนและเอกชน 

ภาควิชาการและวิชาชีพ และภาคราชการและการเมืองโดยอาจแบง

ประเภทของผูมีสวนไดสวนเสีย ได ๒ มิติ คือ              

 ก. มิติเชิงพ้ืนที่ เปนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียโดยใช

เขตพ้ืนท่ีเปนกรอบในการวิเคราะห โดยยึดกรอบการวิเคราะหตาม

ยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เชน หากเปนการวิเคราะหผูมีสวน

ไดสวนเสียสําหรับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ใน

ระดับจังหวัด อาจใชพื้นที่ระดับอําเภอ หรือระดับตําบล เปนกรอบใน

การวเิคราะห แตหากเปนการวเิคราะหผูมสีวนไดสวนเสยีในระดบัเลก็ลง

ไป เปนระดบัอาํเภอ หรอืระดบัตาํบล กอ็าจใชพืน้ทีห่มูบาน หรอืชมุชน 

เปนกรอบในการวิเคราะหกไ็ด ในทํานองเดียวกันหากเปนการวิเคราะห

ผูมสีวนไดสวนเสยีกบัประเดน็สาํหรบัการจดักระบวนการสมชัชาสุขภาพ
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เฉพาะประเด็น อาจจะยึดพืน้ท่ีของจังหวัดทัง้ ๗๖ จงัหวัด เปนกรอบใน

การวิเคราะห แตหากเปนประเด็นเชิงนโยบายในระดับที่เล็กลงไป เชน 

ระดับภาคหรือระดับเขต ก็อาจใชพื้นที่ระดับจังหวัด หรือพื้นที่ระดับ

อําเภอท่ีอยูในภาคหรือเขตนั้นเปนกรอบในการวิเคราะหก็ได

 ข. มิติเชิงองคกร หนวยงานและเครือขาย จําแนกเปน

 (๑) ภาคประชาชนและเอกชน ไดแก มูลนิธิ สมาคม สถาบัน

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะไมหวังผลกําไร และรวมไปถึงเครือ

ขายภาคีที่รวมตัวกันแบบไมเปนทางการ เชน สภาหมอเมืองของเครือ

ขายหมอพ้ืนบานในภาคเหนือ เครือขายแรงงานนอกระบบ เปนตน

 (๒) ภาควิชาชีพและวิชาการ ไดแก สภาวิชาชีพตามท่ีกฎหมาย

กําหนด อาทิ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา  สําหรับ

ภาควิชาการ ไดแก สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาล

และเอกชน โรงเรียน  และรวมไปถึงผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ ที่เปนที่

ยอมรับ โดยอาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น เชน ปราชญชาวบาน เปนตน

 (๓) ภาคราชการและการเมอืง ไดแก หนวยงานของรฐั  ไดแก 

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน และรวมไป

ถึงองคกรมหาชน องคกรอิสระ และสาขาพรรคการเมือง ดวย

 ขั้นตอนที่ ๒ การจัดเปนกลุมเครือขาย เมื่อไดรายชื่อของ

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งมิติเชิงพื้นที่และมิติเชิงองคกร หนวยงานและ

เครือขายภาคีแลวควรนํามาจัดเปนกลุมเครือขาย เชน ในจังหวัด

สมุทรปราการ มีการจัดกลุมเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนก

เปน ๕๘ กลุมเครอืขาย ประกอบดวย ๑) กลุมเครอืขายตามมติเิชงิพืน้ที ่

จํานวน ๖ กลุมเครือขาย (โดยยึดพื้นที่ระดับอําเภอเปนหน่ึงกลุมเครือ
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ขาย) ๒) กลุมเครือขายจากภาคประชาชนและเอกชน จํานวน ๒๐ กลุม

เครือขาย ๓) กลุมเครือขายจากภาควิชาชพีและวิชาการ จาํนวน ๖ กลุม

เครือขาย และ ๔) กลุมเครือขายจากภาคราชการและการเมือง จาํนวน 

๒๖ กลุมเครือขาย เปนตน

 ๒.๒ บทบาทหนาที่ของกลุมเครือขาย
 เหตุผลสําคัญที่ตองมีการจัดกลุมเครือขายของผูมีสวนไดสวน

เสีย ก็เพื่อใหเกิดการทํางานในรูปของเครือขาย มีกระบวนการแลก

เปล่ียนเรียนรูและนําไปสูความเขมแข็งของกลุมเครือขายในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม นอกจากน้ันกลุมเครือ

ขายควรมีบทบาทในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ดังน้ี

 (๑) คดัเลอืกประเดน็เชิงนโยบายทีเ่กดิจากการตกลงรวมกนัของ

สมาชิกในกลุมเครือขายตน เพือ่เสนอเปนประเด็นเชิงนโยบายตอกลไก

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพพิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระ

การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น

 (๒) เขารวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในเรื่องที่เก่ียวของกับ

ภารกิจของกลุมเครือขายตน

 (๓) จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นรวมของสมาชิกภายใน

กลุมเครือขายตนตอรางขอเสนอเชิงนโยบายที่ถูกกําหนดเปนระเบียบ

วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น

 (๔) คัดเลือกตัวแทนกลุมเครือขายตนเพื่อเขารวมประชุม

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่จัดขึ้น 
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และเปนตัวแทนกลุมเครือขายตนในการสะทอนความคิดเห็นตอราง

ขอเสนอเชิงนโยบายที่ถูกกําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชา

สุขภาพในแตละครั้ง

 (๕) รวมขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง

 (๖) เปนเจาภาพหลกัในการขบัเคลือ่นมติสมชัชาสขุภาพเฉพาะ

พืน้ทีห่รอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ไปสูการปฏบิตั ิสาํหรบัขอเสนอ

เชิงนโยบายท่ีกลุมเครือขายตนเปนผูเสนอ

 (๗) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามมติสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพื้นท่ีหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตอกลไกการ

จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่อใหเห็นความเคลื่อนไหวและเกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งในและนอกกลุมเครือขายตน
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 ๓. การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ประกอบไปดวย ๕ ขั้นตอนหลัก 

คือ ๑) การกําหนดประเด็นและการพัฒนาประเด็นเชิงนโยบาย ๒) การ

พฒันาขอเสนอเชงินโยบาย ๓) การแสวงหาฉนัทามตริวมกนัตอขอเสนอ

เชงินโยบาย  ๔) การขบัเคลือ่นขอเสนอสูการปฏิบตั ิ๕) การตดิตามและ

ประเมินผล โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังน้ี

๓.๑ การกาํหนดประเดน็และการพฒันาประเดน็เชงินโยบาย  
มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ

 ๓.๑.๑ ที่มาของประเด็น อาจมาจาก      

 (๑) สถานการณปญหาของพื้นที่/ประเด็น ซึ่งสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลเหลานี้จาก

 ก. ขอมลูทางวชิาการ ผลงานวจิยั หรอืการรวบรวมวเิคราะห

สังเคราะห ขอมูลวิชาการเหลานี้สามารถนํามาใชเปนกรอบในการ

กําหนดประเด็นเชิงนโยบายไดเชนกัน เชน จากขอมูลการสํารวจ

พฤติกรรมทางเพศของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป ๒๕๔๙ พบวา “รอยละ ๘๐ ของวัย

รุนเพศชาย อาย ุ๑๘ – ๒๔ ป และรอยละ ๖๓ ของวยัรุนเพศหญงิ อาย ุ

๑๘ – ๒๔ ป เคยมีเพศสัมพันธุแลว” สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปเปน

ประเด็นเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการมีเพศ

สัมพันธุที่ปลอดภัยของวัยรุนไทย เปนตน

 ข. ขาวสารท่ีนําเสนอทางส่ือสาธารณะ ในแตละวันจะมีการ

นาํเสนอขาวสารตางๆ ผานทางส่ือสารสาธารณะมากมาย ไมวาจะเปน 
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โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต หรือสิ่งพิมพรูปแบบอื่นๆ ซึ่ง

ขาวสารเหลานี้ก็สามารถนําไปใชเปนประเด็นเชิงนโยบายได เชน ขาว

การเกิดไฟไหมสงทายปเกาตอนรับปใหม ๒๕๕๒ ที่ซานติกาผับ ก็

สามารถนํามาใชเปนประเด็นเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเปนขอเสนอเชิง

นโยบายเรื่องการจัดการความปลอดภัยในสถานบันเทิง เปนตน

 (๒) สิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ การเลือกประเด็นจากเร่ืองดีๆ 

สิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เปนการเลือกประเด็นในเชิงบวก 

ทีเ่กดิมาจากความสาํเรจ็ทีเ่ปนรปูธรรมในพืน้ทีน่าํมาขยายผลใหมากย่ิง

ขึน้ ผานการเคล่ือนไหวในเชิงนโยบายของกลุมองคกรเครอืขายการหยิบ

ประเด็นในลักษณะน้ี อาจตองพจิารณาในมติขิองบรบิทตางๆ ในแตละ

พื้นท่ี ที่สําคัญตองเขาใจวา การหยิบประเด็นเหลาน้ีตองอาศัยความ

เขาใจในเชิงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ซึ่งจะตองนําไปประยุกต

ใชในการเคล่ือนไหวไดอยางเหมาะสม

 (๓) ความสนใจรวมของของสังคม หมายถึง ประเด็นเชิง

นโยบายนัน้อาจมาจากคนสนใจรวมของคนในพ้ืนที ่ชมุชนหรอืสงัคมนัน้ 

เชน ความสนใจในการจดัสวสัดิการชมุชนหรอืการนําปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนตน

 (๔) นโยบายของรัฐ ในการบรหิารบานเมอืงจะมีคณะรฐัมนตรี

เปนกลไกบริหารบานเมือง ซึ่งกอนจะมีการทํางานคณะรัฐมนตรีจะ

มีการแถลงนโยบายตอรัฐสภา ขอแถลงเหลานั้นสามารถนําไปเปน

ประเดน็เชงินโยบายในการพฒันาเปนขอเสนอเชงินโยบายได นอกจาก

ขอแถลงของคณะรัฐมนตรีแลว ยังมีนโยบายในระดับกรม กระทรวง 

หรอืหนวยงานของรัฐอืน่ๆ อกี ซึง่ก็สามารถนําไปเปนประเด็นนโยบาย

ไดเชนเดียวกัน
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 (๕) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

ประกอบดวย ๑๒ หมวด ๑๑๑ ขอ โดยแตละขอสามารถนําไปใชใน

การกําหนดเปนประเด็นเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมได เชน การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย

เร่ืองมาตรการภาษีเพื่อการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคาม

สุขภาพ ซึ่งเปนการดําเนินการตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหง

ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๔๐ ที่บัญญัติไววา “ใหรัฐนํามาตรการทางภาษี

มาใชในการปองกนัและควบคมุโรคและปจจยัทีค่กุคามสขุภาพ เชน ภาษี

สิ่งแวดลอม ภาษีการนําเขาวัตถุหรือของเสียอันตราย” เปนตน

 (๖) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ขอเสนอเชิงนโยบายที่ผาน

ฉนัทามตจิากสมาชิกสมชัชาสุขภาพแหงชาต ิในแตละเร่ืองยังมขีอเสนอ

เชิงนโยบายยอยๆ อีกหลายขอ และขอเสนอเชิงนโยบายเหลาน้ัน

สามารถนํามากําหนดเปนประเด็นเชิงนโยบายในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพไดอีก เชน การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเร่ือง

กองทุนสือ่สรางสรรคสาํหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึง่เปนขอเสนอ

เชิงนโยบายในขอ ๑.๑ ของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๑ มติ 

๑.๙ ที่ระบุไววา “ใหหนวยงานของรัฐ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทอง

ถิน่ องคกรวชิาการ องคกรวชิาชีพ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน

ทกุภาคสวนทุกระดับพจิารณาผลกัดันกองทุนในการผลติสือ่สรางสรรค

สาํหรบัเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยการจดัตัง้กองทนุข้ึนใหมจากการ

ใชเงินกองทุนที่มีอยูแลว หรือการใชมาตรการทางนโยบายเพ่ือระดม

เงินทุนโดยรัฐจัดให มีการรวบรวมขอเสนอเรื่องแนวทางและรูปแบบ

ของกองทุนที่มีความเปนไปได” เปนตน
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 ๓.๑.๒ เกณฑในการคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบาย 

 จากรายละเอียดเรื่องที่มาของประเด็นเชิงนโยบายขางตน 

จะพบวามีประเด็นที่สามารถนําไปเปนประเด็นเชิงนโยบายเพ่ือการ

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายไดอยางมากมาย แตก็ใชวาจะสามารถนํา

ทุกประเด็นไปกําหนดเปนประเด็นเชิงนโยบายได ฉะน้ัน จึงควรมีการ

กําหนดเกณฑที่เหมาะสมในการคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบาย ซึ่งตอ

ไปน้ีเปนตัวอยางของเกณฑที่สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับการ

จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น เชน 

 (๑) เกณฑความสําคัญ โดยอาจดูจาก ๑) ความสอดคลอง

กับสถานการณ หรือวิกฤตการณของพื้นที่หรือของสังคม  ๒) การมีผล

ตอระบบสุขภาพ ๓) การมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันท้ังในระดับพื้นท่ี

และชาติ ๔) มีความซับซอน ตองรวมกันแกปญหาโดยหลายภาคสวน

ทีไ่มสามารถแกปญหาดวยองคกรเดียว และ ๕) มคีวามสัมพนัธกบัการ

เคลื่อนไหวในระดับโลก 

 (๒) เกณฑความรุนแรง โดยอาจดูจาก ๑) จํานวนผูไดรับผลก

ระทบ ๒) เปนสาเหตกุารตายท่ีสาํคญั ๓) เปนภาระโรคทีส่าํคญั ๔) เปน

พฤติกกรมหรือปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญ และ ๕) มีความรุนแรง

ในมิติอื่น

 (๓) เกณฑความสนใจของสาธารณะ โดยอาจดูจาก ๑) จาํนวน

องคกร หนวยงานและเครอืขายภาคทีีเ่สนอประเดน็ และ ๒) สอดคลอง

กับกระแสที่นําเสนอผานทางสื่อสารสาธารณะ 

 (๔) เกณฑความเปนไปไดในการผลักดันเชิงนโยบายหรือ

ผลตอเนื่องใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี โดยอาจดูจาก ๑) ความพรอม
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ทางวิชาการ ๒) ความเปนไปไดในการประสานใหเกิดสวนรวมเพื่อให

ประเด็นนั้นเกิดความสําเร็จ และ ๓) การมีองคกรเจาภาพในการขับ

เคลื่อนและติดตามผลอยางตอเนื่อง

 ๓.๑.๓ การไดมาซึ่งประเด็นเชิงนโยบาย อาจจําแนกได ๒ 

วิธี คือ 

 (๑) กาํหนดข้ึนโดยกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

โดยใชกระบวนการปรึกษาหารือกันระหวางองคประกอบของกลไก

ตามเกณฑการคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายท่ีกําหนดข้ึน เชน ในป 

๒๕๕๒ คณะกรรมการจัดงานวันผูสูงอายุ ไดกําหนดประเด็นในการ

จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเร่ืองผูสูงอายุในประเด็น “การ

ดแูลผูสงูอายรุะยะยาว” ในป ๒๕๕๓ คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมลู

ขาวสารสุขภาพแหงชาติ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวย แผน

ยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ในป ๒๕๕๑ คณะ

กรรมการจดัสมชัชาสขุภาพจงัหวดันครศรธีรรมราช กาํหนดประเดน็ใน

สมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี รวม ๓ ประเด็น คอื เรือ่งเกษตรและอาหาร 

การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และอาสาสมัครสรางสุขชุมชน 

เปนตน

 (๒) กําหนดโยการมีสวนรวมจากกลุมเครือขาย โดยการ

แจงเวียนไปยังองคกร หนวยงานและเครือขายภาคีที่เก่ียวของใหเสนอ

ประเด็นเชิงนโยบายเขามา เชน ในป ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการจัด

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็วาดวยเรือ่งภมูปิญญาทองถ่ินดานสขุภาพ 

ไดแจงใหหนวยงานภาคีเครือขายเสนอประเด็นเชิงนโยบายในการจัด

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็วาดวยเรือ่งภมูปิญญาทองถ่ินดานสขุภาพ 

ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาต ิครัง้ที ่๖ ปรากฏวามอีงคกรภาคีเสนอ
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ประเด็นเชิงนโยบายมาทั้งสิ้น ๒๘ องคกร มีกลุมประเด็นทั้งหมด ๕ 

ประเด็น คือ ๑) การพัฒนายาไทยและสมุนไพร ๒) การสงเสริมและ

พฒันาระบบบริการการแพทยพืน้บาน ๓) การจัดตัง้โรงพยาบาลแพทย

แผนไทยตนแบบ ๔) การพัฒนาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ ๕) 

การคุมครองผูบริโภคดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก เปนตน

๓.๒ การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
 หลักการสําคัญของการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายก็คือ การ

ใชขอมูลทางวิชาการเปนพื้นฐานในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่ง

จะทําใหขอเสนอเชิงนโยบายมีความเปนเหตุเปนผล และมีความเปน

ไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติ จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนางาน

วชิาการรองรบัแตละประเดน็เชิงนโยบายใหมคีวามชดัเจน ในการพฒันา

ขอเสนอเชิงนโยบาย ควรมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี

 ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห สังเคราะหและประมวลเปนราง

ขอเสนอเชิงนโยบาย ถือเปนกระบวนการทํางานท่ีสําคัญที่ตองอาศัย

นักวิชาการที่เก่ียวของเขามารวมในการจัดทํา โดยอาศัยขอมูลทาง

วิชาการจากแหลงตาง ๆ เชน ผลการศึกษาวิจัย การสํารวจ การระดม

สมอง เปนตน เพือ่ใชเปนขอมลูนําเขา (Input) ทีส่าํคญัของกระบวนการ

สมชัชาสุขภาพท่ีจะนําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกสมัชชา

สขุภาพ โดยรางขอเสนอเชิงนโยบายท่ีผานการวิเคราะห สงัเคราะหและ

ประมวลผลแลว ควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   36Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   36 6/11/2010   4:21:59 PM6/11/2010   4:21:59 PM



37

 (๑) ขอมลูพืน้ฐาน ซึง่ประกอบดวย สถานการณของปญหาใน

พืน้ทีห่รอืของประเด็นน้ัน และแนวนโยบายตางๆ ทีเ่กีย่วของ ทัง้ในรปู

ของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แผนยุทธศาสตร เปนตน ซึ่ง

เอกสารฉบับนี้อาจเรียกวา “เอกสารหลัก” หรืออาจเรียกเปนอยางอื่น

ตามที่คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

กําหนด

 (๒) รางมติ เปนเอกสารที่สรุปทางเลือกตางๆ อันนําไปสูการ

แกไขปญหาหรือเปาหมายท่ีตองการ โดยควรมีการระบุวารางมติใน

แตละขอจะเรียกรองใหองคกร หนวยงานหรือกลุมเครือขายใดเปนเจา

ภาพในการนาํไปสูการปฏบิตั ิเอกสารชดุนีอ้าจเรียกวา “เอกสารรางมต/ิ

ขอเสนอเชิงนโยบาย” หรอือาจเรียกเปนอยางอืน่ตามท่ีคณะกรรมการ/

คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพกําหนด

 (๓) ภาคผนวก (ถามี) เปนเอกสารท่ีเสนอขอมูลเพิ่มเติมจาก

เอกสารนําเสนอขอมูลพื้นฐานและเอกสารรางมติ เพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบในการพิจารณาของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ เอกสารชุดนี้อาจ

เรียกวา “เอกสารภาคผนวก” หรืออาจเรียกเปนอยางอ่ืนตามท่ีคณะ

กรรมการ/คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพกําหนด

 ขั้นตอนที่ ๒ การรับฟงความเห็นจากกลุมเครือขาย เมื่อได

เอกสารรางขอเสนอเชิงนโยบายแลว คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรจัดใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็น

จากกลุมเครือขายที่จัดทําไว ซึ่งรูปแบบการจัดอาจดําเนินการไดหลาย

รปูแบบ เชน จดัสงเอกสารไปใหกลุมเครอืขายแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กนัเอง หรอือาจจะมีการจดัสมัชชาสุขภาพยอย เพ่ือใหการพัฒนาขอ

เสนอเชงินโยบายมีความครอบคลุม มคีวามชดัเจนและมีสวนรวมอยาง
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กวางขวาง และมีทางเลือกตาง ๆ ที่หลากหลายมากข้ึน ก็ได 

 ขัน้ตอนที ่๓ การปรบัปรงุรางขอเสนอเชงินโยบาย หลงัจาก

ไดจัดกระบวนการรับฟงความเห็นจากสมาชิกกลุมเครือขายสมัชชา

สุขภาพแลว คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชา

สุขภาพควรนําความคิดเห็นตางๆ ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงรางขอเสนอเชิง

นโยบาย และใชเปนเอกสารนําเขาในการประชุมสมัชชาสุขภาพเพ่ือ

แสวงหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันในลําดับถัดไป

๓.๓ การแสวงหาฉันทามติตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย
 เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในวันประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา

ฉันทามติรวมกันของสมาชิกสมัชชาสุขภาพท่ีมาจากกลุมเครือขายของ

ผูมีสวนไดสวนเสียที่จัดทําขึ้น 

 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น ควรมีการพิจารณาและดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้

 ๓.๓.๑ ผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ โดยอาจแบงออกเปน ๓ 

กลุม คือ 

 ๑) สมาชิกสมัชชาสุขภาพ หมายถึง ผูเขารวมประชุมตาม

จํานวนท่ีคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

กําหนด ซึ่งมาจากตัวแทนของกลุมเครือขายที่จัดทําไว ทั้งน้ี อาจจัดให

มีการลงทะเบียนไวลวงหนาก็ได 

 ๒) ผูสังเกตการณ หมายถึง ผูที่คณะกรรมการ/คณะทํางาน

จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเชิญหรืออนุญาตใหเขารวมประชุม ซึ่ง

อาจจะเปนผูทีไ่มไดเปนผูแทนกลุมเครอืขายทีจ่ดัทาํไว หรอือาจจะเปน
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สมาชิกของกลุมเครือขายท่ีเกนิจาํนวนท่ีกาํหนด ทัง้น้ี อาจจะจัดใหมกีาร

ลงทะเบียนลวงหนากอนหรือไมก็ได

 ๓) ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่คณะกรรมการ/คณะทํางานจัด

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เชิญเขารวมประชุมเปนกรณีพิเศษ ซึ่งอาจ

เปนบคุคลทีม่คีวามรูความสามารถในประเด็นทีบ่รรจไุวในระเบยีบวาระ

การประชุม 

 ๓.๓.๒ การกําหนดบทบาทของผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ 

กลาวคือ เมื่อมีการกําหนดประเภทของผูเขารวมสมัชชาสุขภาพแลว 

ตองมีการกําหนดบทบาทของผูเขารวมประชุมแตละกลุมใหชัดเจนไว

ดวย อาทิ บทบาทในการเสนอความคิดเห็นจะทําไดเฉพาะสมาชิก

สมัชชาสุขภาพเทานั้น โดยผูสังเกตการณไมมีสิทธิเสนอความคิดเห็น 

เปนตน

 ๓.๓.๓ การกําหนดระเบียบวาระการประชุม ในการประชุม

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อ

แสวงหาฉันทามติรวมกัน ตองมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่

ชดัเจน เพือ่ใหผูเขารวมประชมุสามารถเขารวมประชมุตามระเบยีบวาระ

ไดอยางไมสับสน ตามตัวอยางการกําหนดระเบียบวาระการประชุม

สมัชชาสุขภาพของจังหวัดสกลนคร ในป ๒๕๕๑ 

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   39Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   39 6/11/2010   4:22:01 PM6/11/2010   4:22:01 PM



40

ตัวอยางระเบียบวาระการประชุม

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร 

วาดวย เกษตรเอื้อสุขภาพและอาหารปลอดภัย ป ๒๕๕๑

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ หองดุสิตา อาคารเอนกประสงคภูพานเพลซ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

------------------------

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงที่ประชุมทราบ

 ๑.๑  ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร 

   พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๑.๒  ความเปนมา หลักการและกระบวนการจดัสมชัชาสขุภาพ

   จังหวัดสกลนคร

 ๑.๓ แนวทางการดําเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด

   สกลนคร

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพ่ือทราบ

 ๒.๑  การนําเสนอรายงานสารสนเทศทางวิชาการที่เกี่ยวของ

   กับเกษตรเอ้ือสุขภาพและอาหารปลอดภัย

   ๑) การเกษตรทําลายสุขภาพ

   ๒) สมตํา: ความแซบท่ีอันตราย

   ๓) เสนทางสารเคมีจากโรงงานสูรางกายมนุษย

   ๔) อาหาร: ภัยคุกคามสุขภาพ

   ๕) เกษตรเอื้อสุขภาพ
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ระเบียบวาระท่ี ๓ พจิารณาสารสนเทศท่ีนาํเสนอและความคิดเห็น

      เพิ่มเติม

ระเบียบวาระท่ี ๔ พิจารณากลไกสงเสริมเกษตรเอื้อสุขภาพและ

      อาหารปลอดภัย

ระเบียบวาระท่ี ๕ พิจารณารางมติขอเสนอเชิงนโยบาย

ระเบียบวาระท่ี ๖ พิจารณาคณะกรรมการติดตามขอเสนอเชิง

      นโยบาย

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

 ๓.๓.๔ การดําเนินการประชุม ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ

เพือ่แสวงหาฉนัทามตริวมกัน อาจจดัวธิกีารประชมุ ไดใน ๒ รปูแบบ คอื

 รูปแบบที่ ๑ การประชุมสมัชชาสุขภาพอยางเปนทางการ 

เปนการดําเนินการประชุมท่ีมีความเปนระบบและมีกติกาการประชุม

ที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ก. การบรหิารการประชมุ ควรมกีารตัง้กรรมการ ซึง่ประกอบ

ดวย ผูทําหนาที่ประธานและรองประธานการประชุม มีฝายเลขานุการ

และผูชวยเลขานุการ ทําหนาที่ดําเนินการประชุม 

 ข. ทมีวิชาการ ทาํหนาทีใ่นการใหขอมลูกบัทีป่ระชมุ และปรับ

เอกสารรางขอเสนอเชิงนโยบายตามมติที่ประชุม

 ค. ทมีกระบวนการ ทาํหนาทีบ่ริหารจดัการประชมุใหเปนไป

อยางราบรื่น การจัดลําดับคิวผูเสนอ และการอํานวยความสะดวกใน

หองประชุม 
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 ง. กติกาการประชุม ในการประชุมเพ่ือหาฉันทามติรวมกัน

ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ จะมีการกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกัน

เพื่อใหการประชุมมีความเปนระบบ และมีสวนรวมจากกลุมเครือขาย

อยางทัว่ถงึ เชน สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ วาดวย แผนยทุธศาสตร

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ มีการกําหนดกติกา 

ดังนี้ 

 “ผูที่ขอแสดงความเห็นจะตองเสนอในนามผูแทนกลุมเทานั้น 

และจะตองมีกลุมเครือขายอื่นๆ รับรองอยางนอย ๕ กลุม หากมี

ผูคัดคาน ประธานจะเรียกใหผูคัดคาน และ/หรือผูสนับสนุนใหความ

เห็นตามกรณี และหากการพิจารณารางมติในระเบียบวาระใดท่ีสมาชิก

มีความเห็นแตกตางกันมากและไมสามารถหาขอยุติได อาจมีการจัด

ตั้งคณะทํางานพิจารณารางมติเฉพาะระเบียบวาระขึ้น เพื่อไปดําเนิน

การพิจารณาในหองประชุมยอยตางหาก โดยนําเสนอผลการประชุม

ตอสมาชกิสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ทัง้หมดอกีครัง้หนึง่ ตามระยะ

เวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการประชุมกําหนด”

 จ. วิธีการประชุม อาจเร่ิมดวยการมีผูนําเสนอรางขอเสนอ

เชิงนโยบาย โดยเฉพาะรางมติ ตอท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพ โดยเรียง

ลําดับระเบียบวาระตามกําหนดการ และเปดโอกาสใหสมาชิกสมัชชา

สุขภาพที่มาจากกลุมเครือขายที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นแสดง

เจตจาํนงเพือ่แสดงความคดิเหน็ และควรกาํหนดระยะเวลาการนาํเสนอ

ทีแ่นนอนเพือ่ใหการนาํเสนอมคีวามกระชบั ไมเย่ินเยอ เชน ตองเสนอ

ความเห็นภายใน ๓ นาที เปนตน นอกจากน้ันควรมีการกําชับใหมีการ

แสดงความเหน็ในนามกลุมเครอืขายตามลาํดบัดวย และเมือ่ไดนาํเสนอ

ความเห็นตอที่ประชุมแลว ควรขอความกรุณาใหจัดสงเอกสารความ
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เห็นซึ่งพิมพหรือเขียนดวยลายมือใหกับฝายเลขานุการ เพื่อประโยชน

ในการจัดทําบันทึกความเห็นและรายงานการประชุมตอไป 

 ฉ. การรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการภาย

หลังจากที่ผูเขารวมประชุมไดนําเสนอความคิดเห็นจากกลุมเครือ

ขายตนแลว และทมีวิชาการไดมกีารปรับเอกสารใหเปนไปตามมติ

ของท่ีประชุมแลว จะจัดใหมีการรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพในชวง

ทายสดุโดยยดึความเปนฉันทามตทิีไ่มมกีารโตแยงแลว ซึง่หากมกีารโต

แยงควรจดัใหมกีารตกลงนอกหองประชมุระหวางสมาชกิสมชัชาสขุภาพ

ที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกันกอน

 รปูแบบที ่๒ การประชมุสมชัชาสขุภาพแบบไมเปนทางการ 

การจัดสมัชชาสุขภาพในลักษณะน้ีจะไมเนนเร่ืองความเปนทางการ

มากนัก อาจมีกติกาหรือขอตกลงท่ีเนนความเปนธรรมชาติเพ่ือสราง

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดมากท่ีสุด

 ก. การบริหารการประชุม การประชุมในลักษณะนี้โดย

สวนใหญคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เปนผูดําเนินการเองตลอดกระบวนการ หรืออาจมีการเชิญวิทยากร

กระบวนการมาชวยดําเนินการในบางชวง

 ข. ทีมวิชาการ คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเปนผูดําเนินการเองเชนกัน หรืออาจมีการมอบหมาย

ผูที่มีความสามารถตามความเหมาะสม

 ค. ทีมกระบวนการ คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวน

การสมัชชาสุขภาพเปนผูทาํหนาท่ีบรหิารจัดการประชุมใหเปนไปอยาง

ราบรื่น และการอํานวยความสะดวกในหองประชุม 

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   43Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   43 6/11/2010   4:22:04 PM6/11/2010   4:22:04 PM



44

 ง. กติกาการประชุม ในการประชุมเพ่ือหาฉันทามติรวม

กันของสมาชิกสมัชชาสุขภาพในลักษณะน้ีจะไมมีการกําหนดกติกาท่ี

เครงครดันกั โดยเฉพาะเวลาของการนาํเสนอความเหน็ กลาวคอื มกีาร

เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความเห็นอยางกวางขวาง ทัง้น้ีเพือ่ใหเกิด

การเรียนรูมากท่ีสุด

 จ. วิธีการประชุม อาจใชวิธีการประชุมในหองใหญทีละ

ประเด็น หรือการแยกประชุมในกลุมยอยตามประเด็นตางๆ เพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน ตัวอยางเชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป ๒๕๕๑ ที่

ใชเวทีสมัชชาสุขภาพเปนเวทีแหงการแลกเปล่ียนเรียนรู และรับรองขอ

เสนอเชิงนโยบายรวมกัน จนเกิดเปนขอเสนอเชิงนโยบายเรื่ององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ หรือที่ชาวสงขลาเรียกกัน

วา “คําประกาศสมิหลา” เปนตน 

 ฉ. การรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการภาย

หลังจากที่ผูเขารวมประชุมไดนําเสนอความคิดเห็นจากกลุมเครือ

ขายแลว หลังจากนั้นจึงจะจัดใหมีการรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพใน

ชวงทายสุดโดยยึดความเปนฉันทามติที่ไมมีการโตแยงแลว 

 นั่นคือ การจัดสมัชชาสุขภาพท้ังแบบท่ีเปนทางการและ

แบบไมเปนทางการผลที่ไดจะเปนเชนเดียวกัน คือ การไดมาซึ่ง

ฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบายของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ 

๓.๔ การขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ
 ขั้นตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เปนข้ันตอนที่สําคัญที่

ทาทายตอการดําเนินงานซ่ึงอาจจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของการทํางานตามกระบวนการสมัชชาสุขภาพได ฉะนั้น ขั้นตอนการ
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ขับเคลื่อนมติจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นไปสูการ

ปฏิบัติ มีประเด็นพิจารณา ดังนี้

 ๓.๔.๑ หลักการทํางาน การขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพไป

สูการปฏิบัติ เปนเรื่องของความสามารถที่จะผลักดันใหการทํางานของ

กลไกท่ีสําคัญทั้งมวลสามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีไดตั้งเปาหมาย

เอาไว จําเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการทํางานควบคูไปกับ

การสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน จึงควรกําหนดหลักการสําคัญ

ในการทํางานเอาไว ๔ ประการ คือ

 ๑) มุงผลักดันสูการปฏิบัติ (Action) อยางมียุทธศาสตร 

เนื่องจากแตละมติมีเนื้อหาและผูเกี่ยวของท่ีแตกตางกัน ดังนั้นจึงตอง

ทํางานอยางมียุทธศาสตรที่สอดคลองกับเน้ือหา และองคกร หนวย

งานที่เกี่ยวของในแตละมติ

 ๒) คํานึงถึง “การมีสวนรวมอยางสมานฉันท” และการเชื่อม

ประสานท่ีดี โดยยึดหลักการตามยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา 

ที่คํานึงถึงการมีสวนรวมทั้งภาควิชาการ ภาครัฐและการเมือง รวมท้ัง

ภาคประชาสังคมและประชาชน  

 ๓) มีการบริหารจัดการอยางมีศิลปะ (SMART Management)  

๔) มีกระบวนการสนับสนุน ติดตามผลท่ีเหมาะสม

 ๓.๔.๒ ชองทางการขับเคล่ือน ในการขับเคล่ือนมติจาก

สมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที/่เฉพาะประเดน็ มชีองทางในการขบัเคลือ่น 

ไดหลายชองทาง ดังนี้ 

 ๑) เสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในกรณีที่มติสมัชชา

สขุภาพเฉพาะพ้ืนที/่เฉพาะประเด็นนัน้มขีอเสนอใหหนวยงานของรัฐนํา

ไปปฏิบตัหิรอืนาํไปพจิารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
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เพ่ือสุขภาพกส็ามารถจดัทาํเรือ่งถงึสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง

ชาติ (สช.) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เพ่ือ

พจิารณาดาํเนินการใหบรรลผุลตามควรแกกรณตีอไป ซึง่เปนการดาํเนนิ

การตามบทบัญญตัติามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐

 ๒) การประสานการทํางานกับองคกร หนวยงานและเครือขาย

ภาคีที่เก่ียวของกับขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนมติจากสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่/เฉพาะประเด็น 

 ๓) ทํางานรวมกับองคกร หนวยงาน หรือเครือขายภาคีที่เปน

ผูพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูการพิจารณาของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น รวมท้ังหนวยงาน องคกรที่มีพันธกิจตาม

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นโดยตรง 

 ๔) ทาํงานดวยกระบวนการพเิศษ โดยเฉพาะมตสิมชัชาสขุภาพ

เฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นที่ยังไมมีองคกรหรือหนวยงานใดเปน

เจาภาพท่ีชัดเจน หรือมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่/เฉพาะประเด็น

ที่มีความเก่ียวของกับงานของหนวยงาน องคกรหรือภาคีเครือขาย

ที่หลากหลาย กิจกรรมที่ดําเนินการ เชน การจัดเวทีภาคีเครือขายที่

เกี่ยวของกับมติสมัชชาสุขภาพในแตละเร่ืองเพื่อรวมกันกําหนด

แนวทางการทํางานรวมกันและมอบหมายงานกันรับผิดชอบ ซึ่ง

มีการดําเนินงานในหลายรูปแบบ อาทิ การต้ังกลไกขับเคลื่อน ติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงานเปนการเฉพาะ การรวมตัวกันทํางาน

แบบเครือขาย เปนตน

 ๕) เชือ่มประสานกับกระบวนการสมชัชาสุขภาพเฉพาะพืน้ที/่

เฉพาะประเด็น และกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในกรณีที่ขอ
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เสนอเชิงนโยบายนั้นมีความตองการขยายไปเปนนโยบายระดับชาติ

และตองการความคิดเห็นรวมจากองคกร หนวยงานและเครือขายภาคี

นอกเหนือจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่/เฉพาะประเด็น 

 ๖) การทํางานผานชองทางสาธารณะ เพื่อสรางการรับรูและ

ความเขาใจของสาธารณะ โดยหวังใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิน

งานตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี/เฉพาะประเด็น และทําหนาท่ี

ติดตามการทํางานขององคกรหรือหนวยงานที่มีพันธกิจที่สอดคลอง

กับมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นน้ันๆ ดวย ชองทาง

ที่สามารถดําเนินการได เชน การจัดแถลงขาว การนําเสนอผานเวที

สาธารณะ การประสานความรวมมือกับส่ือทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ 

เปนตน

๓.๕ การติดตามและประเมินผล 
        การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการติดตามประเมิน

ผลนโยบาย โดยอาจใชสมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการในการติดตาม

และประเมนิผลการนาํมติสมชัชาสุขภาพในปกอนๆ มานาํเสนอในเวที

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นได โดย

อาจจัดเปนระเบียบวาระแยกออกจากระเบียบวาระเพ่ือการหาฉันทา

มติตอขอเสนอเชิงนโยบาย หรืออาจจัดเปนสมัชชาสุขภาพเพื่อการ

ติดตามและประเมินผลดวยก็ได โดยการประยุกตใชกระบวนการจัด

สมัชชาสุขภาพเพื่อการหาฉันทามติไปใชได
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 ๔. การสรุปบทเรียนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง

 การจดักระบวนการสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที/่เฉพาะประเดน็ 

ควรมีการสรุปบทเรียนเพ่ือการพัฒนาตอเน่ือง ทัง้ดานการจัดการความรู

และการประเมินผล

๔.๑ การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เชน
 ๔.๑.๑ การเรยีนรูจากเพือ่น หรอื Peer Assist: PA เปนการ

เรียนรูรวมกันของคณะทํางานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี/เฉพาะประเด็น 

และผูปรึกษาจากภายนอก ซึ่งในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

หลายจังหวัดไดใหความสําคญักบักระบวนการน้ี เชน การจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพคณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ปตตานี สมัชชาสขุภาพจังหวดัตรงั สมชัชาสขุภาพจังหวดัสโุขทัย เปนตน

 ๔.๑.๒ การเรียนรูหลังการปฏิบัติงาน หรือ After Action 

Review: AAR เปนการเรยีนรูระหวางการปฏบิตังิานโครงการ หลังจาก

เสร็จกิจกรรมเปนครั้งๆ ไป 

 ๔.๑.๓ การเรียนรูหลังการดําเนินงาน หรือ Retrospect 

เปนการสรปุบทเรยีนหลงัจากการดาํเนนิกจิกรรมโครงการเสรจ็แลว และ

การวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

 ๔.๑.๔ การถอดบทเรียนแบบเรื่องเลา หรือ Story Telling 

เปนการสกัดความรูตางๆ มาเปนเร่ืองเลา เชน หนังสือกาวยางและ

ทางเดินเลม ๑ และ ๒ ซึง่เปนรวมเร่ืองเลาสมชัชาสุขภาพของเครือขาย

สมัชชาสุขภาพ หนังสือเมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุภาพ

จังหวัดสงขลา หนังสือคืนชีวิตใหทะเล: กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางย่ังยืน  

เปนตน

 ๕. การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ

 การจัดสมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพอยางมีสวนรวม จึงจําเปนตองมีการสื่อสารกับ

สังคม โดยจัดใหมีการสื่อสารสาธารณะดวยรูปแบบและชองทางตางๆ 

ที่เหมาะสมท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดสมัชชาสุขภาพเพ่ือเปด

โอกาสใหทุกฝายในสังคมรวมรับรูและมีสวนรวมอยางเหมาะสมดวย 

เพราะฉะนัน้ในการจดัสมัชชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที/่เฉพาะประเดน็ ควรมี

การส่ือสารทางสังคมผานชองทางตางๆ ในทกุข้ันตอน เชน วทิยชุมุชน 

หนังสือพิมพ เว็บไซต เปนตน ทั้งนี้ผูจัดอาจขอรับการสนับสนุนเพื่อ

เผยแพรกิจกรรมจากสถานีโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ (www.

healthstation.in.th) หรือเว็บไซตสมัชชาสุขภาพ (www.samatcha.org) 

จากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติก็ได

 ๖. การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

 การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการบริหารจัดการที่

เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ

ตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ตลอดกระบวนการ 

และควรมีการบริหารโครงการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพดานเกษตรปลอดภัย (สมชัชา
สุขภาพจังหวัดพิจิตร)
 การใชสารเคมีการเกษตรของจังหวัดพิจิตร ทําใหเกิดปญหา

สารเคมีตกคางในรางกายของเกษตรกรและผูบริโภค เปนอบัดับสอง

ของประเทศติดตอกนั รวมท้ังการเปนหน้ีสนิของเกษตรกร  เพือ่การ

แกปญหาดังกลาวคณะทํางานสมัชชาสุขภาพ จึงไดจัดกระบวนการ

สมชัชาสขุภาพจงัหวดัพิจติร ป ๒๕๕๑ วาดวย องคกรองคกรทองถ่ิน

กับการสงเสริมเกษตรพอเพียงเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพดานเกษตรปลอดภัย โดยมีเปาหมายเพ่ือลดหน้ีสินพรอม

กับสงเสริมสุขภาพดีของผูผลิตและผูบริโภค สิ่งแวดลอมที่ดีภายใต

คําขวัญ “เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย”

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เร่ิมจากการศึกษาขอมูลสถานการณ

ปญหาในจังหวัด การถอดบทเรียน การจัดสมัชชาสุขภาพยอยใน

พืน้ทีเ่พือ่พฒันาขอเสนอเชงินโยบาย และมกีารพจิารณาขอเสนอเชงิ

นโยบายรวมกัน และการประกาศ “วันอิสรภาพจากสารพิษ” ในเวที

สมัชชาสุขภาพจังหวัด และมีขอเสนอสําคัญเพื่อถวายเปนพระราช

กศุลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๔) โดยมีเปาหมาย ๓ ป จงัหวดั 

๑ อบต. ไมเพิ่มหนี้สินระดับครัวเรือน ๑. ๑ อบต. ๑ หมูบาน หนี้สิน

 ตัวอยางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี

 และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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ลดลง ๖๐% ของ อบต. ๒. ๑ หมูบาน ๑๐% ครัวเรือนหน้ีสินลดลง  

๔.การรักษาส่ิงแวดลอม ไมเผาฟางขาว ฟนฟูคุณภาพดิน รวมกัน

ดแูลอนรุกัษปาและตนไม  โดยการปลกูปาไมเพิม่  ๕. เครอืขายทอง

ถิ่นผลิตพันธุขาวปลูกมากกวา ๑๐% และมีโรงสีชุมชน

โดยมีมาตรการรวมกัน

     การขับเคล่ือนมติ/ขอเสนอเชิงนโยบาย มีการลงนามความ

รวมมอื (MOU) ระหวางผูวาฯ กบั อปท. ๑๒ แหง และมกีารตัง้กลไก

การขับเคลื่อนที่มีองคประกอบมาจาก ๓ ภาคสวน เพื่อขับเคลื่อน

เขาสูแผน อปท. และยุทธศาสตรจังหวัด

การประยุกตรปูแบบสมัชชาสุขภาพแหงชาติสูการจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ
      จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพ

อยางเปนระบบโดยการประยุกตกระบวนการมาจากสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ ตั้งแตการจัดองคประกอบของคณะกรรมการ การจัด

กลุมเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพ การกําหนดระเบียบวาระการ

ประชุม การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย การหาฉันทามติตอขอ

เสนอเชงินโยบายรวมกนั และการขบัเคล่ือนขอเสนอเชงินโยบายไป

สูการปฏิบัติ โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ 

ป ๒๕๕๑ เปนดังนี้

 ๑) กลไกการจัด โดยผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ

สมชัชาสขุภาพจงัหวดัทีม่ากจากหลายภาคสวน ทัง้ภาครฐั  วชิาการ 

และภาคประชาสังคม 
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 ๒) การจัดกลุมเครือขาย สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมุทรปราการ มี ๔ ประเภท จํานวน ๕๘ กลุม ประกอบดวย กลุม 

๑)เครอืขายพืน้ที ่๖ กลุม (๖ อาํเภอ) ๒) กลุมองคกรเอกชนและเครอื

ขายภาคประชาสงัคม ๒๐ กลุม และ ๓)กลุมวชิาชพี/วชิาการ ๖ กลุม 

และ ๔) กลุมผูแทนหนวยงานภาคการเมือง/ราชการ ๒๖ กลุม

 ๓) ประเด็นการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ 

ป ๒๕๕๑ ประกอบดวย ๓ ประเด็น คือ ๑)เด็กและเยาวชนและ

ครอบครัว ๒) อาหารปลอดภัย และ ๓) องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นกับการจัดการสุขภาพ

 ๔) การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เริ่มจากการศึกษา

สถานการณขอมูลในแตละประเด็นนําไปสูการรางเอกสารมติเพื่อ

ใหภาคเีครอืขายสมาชกิสมชัชาสขุภาพไดพจิารณารางขอเสนอกอน

เขาเวทีหลัก

 ๕) การหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันในเวที

สมัชชาสุขภาพจังหวัด แมวากระบวนการสมัชาสุขภาพจะไมเต็ม

รปูแบบเหมอืนสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิแตกม็กีารจดัทีค่อนขางเปน

ระบบโดยการแยกพิจารณารางขอเสนอในแตละประเด็นตามหอง

ประชุมยอย กอนจะมาหาฉันทามติรวมกันอีกครั้งในหองประชุม

ใหญจนไดขอเสนอเชิงนโยบายที่ผานฉันทามติจากสมาชิกสมัชชา

สขุภาพทัง้ ๓ ประเดน็ และมกีารบันทกึความรวมมอื (MOU) รวมกบั

ผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวของ ทองถ่ินจงัหวัด 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประชาคมสุขภาพจังหวัด

สมทุราปราการ สภาเด็กและเยาวชน และองคการบริหารสวนทองถิน่ 
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เพ่ือขับเคลื่อนขอเสนอสูการปฏิบัติ

 ๖) การขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ ไดมีการ

ผลักดันมติ/ขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพเขาสูแผนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแลว

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลาเพ่ือการอนุรักษ
ทรัพยากรชายฝง (สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช)
 ทรัพยากรชายฝงเปนแหลงทํามาหากินของชาวประมงพื้น

บานกวาหมื่นครอบครัว และเปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีมีคุณภาพ

สูงที่สุด สะอาด ราคาถูกใหกับคนนครศรีธรรมราช และสงไปยัง

จังหวัดอื่นๆ แตปจจุบันทรัพยากรชายฝงลดลงอยางตอเน่ืองจาก

หลายสาเหตุ แตที่สําคัญคือ การทําประมงแบบทําลายลาง มุง

กอบโกยเอาสัตวน้ําใหมากที่สุด  โดยไมคํานึงถึงการทําลายสัตวน้ํา

วัยออน สัตวน้ําที่กําลังงวางไข สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม

 ดวยสถานการณปญหาดงักลาวโครงการพฒันาชมุชนเปนสขุ 

(ดับบานดับเมือง) ที่ จึงไดเขามาทํางานในพ้ืนที่ชุมชนชายฝง บาน

ในถุง และบานสระบัว ตําบลทาศาลา ตั้งแต ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน 

โดยในป ๒๕๕๑ คณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครฯ ไดพฒันา

ประเด็นดังกลาวเปนหนึ่งใน ๓ ประเด็น สมัชชาสุขภาพจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 กระบวนสมัชชาสุขภาพประเด็นดังกลาวเริ่มจากการศึกษา

สถานการณจัดการทรัพยากรชายฝง การรวมเรียนรูบทเรียนจาก
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พื้นที่เล็กๆ สูการพัฒนารูปแบบบานสัตนน้ําเพื่อการอนุรักษแบบมี

สวนรวม และการศึกษานโยบายรัฐท่ีเอ้ือตอการจัดการทรัพยากร

ชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบกับการรวมศึกษา

และพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝงรวมกับภาครัฐ/ทองถิ่น 

ประมงจังหวัด องคการบริหารสวนทองถ่ินปากพูนและทาศาลา 

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรธีรรมราช ไดกอใหเกิดองคความรูทีส่าํคญัสาํหรบัการสงเสริม

ใหเกิดการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนและรางขอเสนอเชิง

นโยบายในประเด็นดังกลาวนําเขาแลกเปล่ียนเรียนรูและพิจารณา

ในสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอเสนอสําคัญ คือ 

ใหองคการบริหารสวนทองถ่ิน/องคการบริหารสวนจังหวัดออกกฎ

ระเบียบ ขอบัญญัติโดยศึกษาขอมูลทางวิชาการรองรับ

 ป ๒๕๕๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนิน

การอยางตอเนือ่ง โดยมปีระเดน็การจดัการทรพัยากรชายฝงเปน ๑ 

ใน ๕ ประเด็น ซึ่งในประเด็นน้ีไดเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนอกีครัง้ในการขบัเคลือ่นขอเสนอเชงินโยบายไปสูการปฏบิตั ิ

จนเกิดเปนขอบญัญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลทาศาลา วาดวย การ

อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางย่ังยืน 

พ.ศ.๒๕๕๒
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สมชัชาสขุภาพกบัการจดัการสุขภาพระดบัทองถ่ิน (สมชัชา
สุขภาพจังหวัดสงขลา)
 การตอยอดทางความคิด ของแผนสุขจังหวัดสงขลา (ป 

๒๕๔๙ – ๒๕๕๐)  ในป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ การขบัเคลือ่นนโยบาย

สาธารณะผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดของสงขลา ได

หยิกยกเอาการทําแผนสุขภาพตําบลข้ึนมาเปนประเด็นนาํ ดวยเห็น

ศกัยภาพ เหน็โอกาสของความรวมมอืของเหลาภาคสีขุภาพในพืน้ที ่

ขณะเดียวกันก็เห็นวาสมัชชาสุขภาพจะเปนเครื่องมือในการเชื่อม

โยงความรู ตนทุนที่มีอยูจากชุมชน นํามาสูการเขาถึงชองทางเชิง

นโยบายที่จะนําสิ่งดีๆ อันเปนพลังของชุมชนนํามาเปนฐานในการ

แกปญหาทุกขภาวะและจะนําไปสูการสรางสุขภาวะในที่สุด

 ป ๒๕๕๑ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา “ทองถิ่นกับการ

จดัการสขุภาพดวยแผนสขุภาพตําบล” เปนกระบวนการแลกเปลีย่น

เรยีนรูผานสมัชชาสขุภาพจงัหวดั จนเกดิเปนขอเสนอเชงินโยบายท่ี

ผานฉนัทามตจิากสมาชิกเครอืขาย เรยีกกันวา “คาํประกาศสมิหลา” 

โดยมขีอเสนอสาํคญัและมกีารขบัเคลือ่นจนนาํไปสูการปฏบิตัไิดใน

ที่สุด คือ เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อสรางความรูและความเขาใจรวม

กันอยางถูกตองในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ โดย

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ อยางนอย ๔ ภาคสวน 

ประกอบดวยภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคราชการและภาค

การเมืองทองถิ่น บนพ้ืนฐานของขอมูล ความจริงในพื้นที่ ทั้งน้ีการ

จดัสมชัชาสขุภาพจะตองมกีารดาํเนนิการอยางเปนระบบ อยางนอย

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   55Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   55 6/11/2010   4:22:13 PM6/11/2010   4:22:13 PM



56

ป ละ ๑ ครั้ง

 ป ๒๕๕๒ ขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป 

๒๕๕๑ จึงถูกขับเคล่ือนใหเกิดการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เพ่ือสรางสุขภาวะในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๐ แหง ซึ่งแตละ 

แหงมีประเด็นการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพท่ีแตกตางกันไป 

เชน เทศบาลตําบลปริก ผลักดันใหเกิด “คลินิคชุมชนอบอุน” ตําบล

รําแดง ผลักดัน “ยุทธศาสตรรําแดงนาอยู” และ เทศบาลเมือง

บานพรุ มุงสูเปาหมาย “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง” เปนตน 

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพดานเกษตรเอ้ือสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย (สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร)
 สมชัชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ป ๒๕๕๑ เพือ่พฒันานโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพดานเกษตรเอื้อสุขภาพและอาหารปลอดภัย 

ซึ่งในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย ไดมีการประยุกตมาจากรูป

แบบของสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อหาฉันทามติตอขอเสนอเชิง

นโยบายรวมกัน โดยมีกระบวนการจัดในแตละขั้นตอน ดังน้ี

 ๑) กลไกการจดั มคีณะทาํงานสมชัชาสขุภาพทีม่าจากหลาย

ภาคสวนมารวมกันทํางาน

 ๒) สมาชิกสมัชชาสุขภาพ มาจากสามภาคสวน แตไมมีการ

จัดกลุมเหมือนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

 ๓) การกําหนดประเด็นและพัฒนาประเด็นเชิงนโยบาย 

จากสถานการณปญหาสารเคมีตกคางในอาหารซึ่งไมปลอดภัยตอ
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ผูบริโภค และการมีสารเคมีสะสมในตัวเกษตรกรในระดับที่ไม

ปลอดภัย นาํมาซ่ึงการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพ่ือพฒันาเปน

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับพื้นที่จังหวัด

 ๔) การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการจัดสมัชชายอย

ในพืน้ทีย่อยระดบัตาํบล ๒ ตาํบล คอื ตาํบลไร และตาํบลเชยีงเครอื 

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะและนําขอมูลมาประมวล

เปนรางมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

 ๕) การหาฉนัทามตริวมกนัตอขอเสนอเชงินโยบาย โดยการ

จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งจัดกระบวนการคลายๆ กับสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ กลาวคือ มีการพิจารณารางขอเสนอไปตาม

ระเบียบวาระ เพื่อรับรองมติตอขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันของ

สมาชิก

 ๖) การขับเคลื่อนขอเสนอไปสูการปฏิบัติ มีการจัดตั้งกลไก

การขับเคลื่อนที่มีตัวแทนมาจาก ๓ ภาคสวน เพื่อทําหนาที่ในการ

ขับเคลื่อนมติ/ขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูยุทธศาสตรจังหวัด

นโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพดานอาหารปลอดภยั (สมชัชา
สุขภาพจังหวัดนาน)
 จากสถานการณการใชสารเคมีในการเกษตรกรรมในปริมาณ

สูงถึง ๙๔๘,๐๑๖,๐๔๘ บาทตอป แตขณะดียวกันไดมีเครือขาย

เกษตรที่ปลูกพืชผักผลไมปลอดสารพิษ ครอบคลุมทุกอําเภอ

จากสถานการณการใชสารเคมีการเกษตรกรรมในปริมาณสูงถึง 

๙๔๘,๐๑๖,๐๔๘ บาทตอป โดยเกษตรกรใหเหตุผลวา “ถาผลผลิต
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มีตําหนิ ผูรับซื้อที่เปนพอคาคนกลางจะไมยอมรับซื้อผลผลิต” และ

ผูบริโภคก็ยังไมคํานึงถึงความปลอดภัยตอสุขภาพอยางแทจริง 

โดยจะเลือกซื้อพืชที่ไมมีตําหนิเชนกัน จึงเปนเหตุผลใหเกษตรกร

มกีารใชสารเคมใีนการผลติสนิคาเกษตรและอาหารสงูขึน้เรือ่ยๆ กอ

ใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง ทั้งเกษตรกร และผูบริโภค ประเด็น

ดังกลาวจึงถูกหยิกมาพัฒนานนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพรวม

กันของคนนาน

 กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ ป ๒๕๕๒ ดวยการจัดเวที

สมัชชาสุขภาพระดับอําเภอ ๑๕ อําเภอ เพื่อศึกษสถานการณ 

บทเรยีนดีๆ ขอเสนอตอการพฒันาและขอเสนอเชงินโยบาย แลวนาํ

สิง่ทีไ่ดจากเวทีสมชัชาสุขภาพในระดับอาํเภอมาเรียนรูในเวทีสมชัชา

สุขภาพระดับจังหวัดเพื่อเติมเต็มขอเสนอดังกลาว แลวรวมกัน

กําหนดเปนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ผลักดันสูการปฏิบัติตอไป  

 ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีสําคญั คือ เสนอใหหนวยงานภาครัฐ 

อปท. องคกรชุมชน รวมกันจัดดําเนินมาตรการในการสงเสริมพืช

ผลไมทีม่คีวามปลอดภยั สงเสรมิระบบตรวจสอบและรบัรองคณุภาพ

พืชผลทางการเกษตรที่เกษตรมีสวนรวมในการรับรองคุณภาพ การ

จัดการตลาดพืชผักผลไมปลอดสารพิษครอบคลุมทุกอําเภอ และ

เสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมการนําเขา การจัดจําหนาย 

การโฆษณาและการใชสารเคมีอยางเขมงวด

 จากขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว ไดนําไปสูการพัฒนาตลาดสด

บานพระเนตร เขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดนาน เปนตลาด

อาหารปลอดภัยตามขอเสนอของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนานแลว
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สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยทุธศาสตรการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
 ๑. กลไกการจัด ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

สาธารณสขุ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

สุขภาพ ทําหนาที่เปนองคกรฝายเลขานุการ และมีกลไกสําคัญอีก 

๒ กลไก คือ ๑) คณะทํางานขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ทําหนาท่ี

พฒันาแผนยทุธศาสตรและขบัเคลือ่นแผนสูการปฏบิตั ิและ ๒) คณะ

กรรมการดาํเนนิการประชมุ ทาํหนาทีด่าํเนนิการระหวางการประชมุ

เพ่ือแสวงหาฉันทามติรวมกัน

 ๒. องคประกอบของผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  

การจัดองคประกอบของผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็นฯ แบงเปน ๔ ประเภท จาํนวน ๔๐ กลุมเครอืขาย ประกอบ

ดวย ๑) กลุมเครือขายพืน้ที ่และ กทม. จาํนวน ๕ กลุม ๒)กลุมเครอื

ขายภาคประชาสังคมและเอกชน จํานวน ๗ กลุม ๓)กลุมเครือขาย

ภาควิชาชีพ/วิชาการ จํานวน ๖ กลุม และ ๔) กลุมเครือขายภาค

การเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ จํานวน ๒๒ กลุม

 ๓. กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

  ๓.๑ การกําหนดประเด็นและการพัฒนาประเด็น  

เนื่องจากปจจุบันขอมูลขาวสารดานสุขภาพยังมีขอจํากัดหลาย

ประการ อาทิ ปญหาการขาดกลไกกําหนดนโยบายดานขอมูล

สุขภาพ ปญหาการเขาไมถึงขอมูล ปญหาขอมูลขาดคุณภาพและ
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ความครบถวน ความซํ้าซอนของระบบจัดเก็บ ขอมูลท่ีมีอยูขาด

การนําไปใชประโยชน เปนตน ซึง่ระบบขอมลูขาวสารสุขภาพมีความ

สาํคญัตอการกําหนดทิศทางนโยบาย และการขับเคล่ือนดานสขุภาพ

ทัง้ในระดับชาติและระดับพืน้ท่ี อกีท้ังในพรบ.สขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ และธรรมนูญสุขภาพวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๕๒ ยงัไดใหความสาํคญักับระบบขอมลูขาวสารสุขภาพและการ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ โดยกําหนดใหระดับชาติมีการ

กําหนดทิศทางนโยบายในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

และการนําขอมูลสุขภาพไปใชขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

 ๓.๒ การพฒันาขอเสนอเชงินโยบาย  คณะทาํงานขบัเคลือ่น

แผนยุทธศาสตรไดยกรางแผนยุทธศาสตรฯ และรางขอเสนอเชิง

นโยบาย เพื่อเปนเอกสารวิชาการในการจัดกระบวนการสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเด็นครัง้นี ้และไดมกีารจัดกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรฯ และรางขอเสนอเชิงนโยบายจาก

หนวยงานภาครัฐและภาควิชาการ กลุมเครือขายภาคประชาสังคม 

และผูแทนเครือขายจากพ้ืนที่ เพื่อนําขอเสนอมาปรับปรุงรางแผน

ยุทธศาสตรฯ และรางขอเสนอเชิงนโยบาย และสงกลับใหสมาชิก

ไดศกึษาลวงหนา กอนวนัประชุมใหญสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็

เพ่ือแสวงหาฉันทามติรวมกัน

 ๓.๓ การแสวงหาฉนัทามตติอขอเสนอเชงินโยบาย  มกีารจดั

ประชุมอยางเปนระบบและมีสวนรวม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิราเคิ้ล หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกเขา

รวมประชุมจาก ๔๐ กลุมเครือขาย ประมาณ ๔๐๐ คน การประชุม
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ครั้งนี้เปนไปเพื่อการพิจารณารับรองแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติและการรับรองขอเสนอเชิง

นโยบาย มนีายแพทยสวุทิย  วบิลุผลประเสริฐ เปนประธานดําเนนิการ

ประชุม การประชุมมกีตกิาชัดเจน กลาวคือ ผูทีข่อแสดงความเห็นจะ

ตองเสนอในนามผูแทนกลุมเทานั้น และจะตองมีกลุมเครือขาย

อื่นๆ รับรองอยางนอย ๕ กลุม หากมีผูคัดคาน ประธานจะเรียกให

ผูคัดคาน และ/หรือผูสนับสนุนใหความเห็นตามกรณี และถาหากมี

ประเดน็ทีไ่มสามารถตกลงกนัได ประธานจะเชญิทัง้สองฝายไปตกลง

กันนอกหองประชุมจนไดขอสรุป ซึ่งในการรับรองแผนยุทธศาสตร

และขอเสนอเชิงนโยบาย มผีูแทนกลุมขอแสดงความเห็น ๒๐ กลุม 

และมีการอภิปรายที่ตกลงกันไมได ๔ ประเด็น แตก็สามารถตกลง

กันได ซึ่งทายที่สุดก็ไดฉันทามติตอแผนยุทธศาสตรฯ และขอเสนอ

เชิงนโยบายรวมกันจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

 ๓.๔ การขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ  คณะ

ทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรจะนําแผนยุทธศาสตรฯ และขอ

เสนอเชงินโยบายทีผ่านฉนัทามตแิลวเสนอตอคณะกรรมการสขุภาพ

แหงชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาเสนอ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน 

๒๕๕๓

 ๔. การสื่อสารทางสังคม 

  ระหวางการประชุมสมัชชาสุขภาพ มีการถายทอดเสียง

ทางวิทยุเพื่อสุขภาพ (www.healthyradio.org) ชอง ๑,๒ และมีการ

บันทึกวีดีโอเพื่อนําไปเผยแพรทางสถานีวิทยุโทรทัศนสุขภาพแหง

ชาติ (www.healthstation.in.th)
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 ๕. การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ไดมี

การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาดวยการจัดทําวีซีดี กรณีศึกษา

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ดังกลาว

 ๖. การบริหารจัดการอยางเปนระบบ

 การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นคร้ังนี้ 

สาํนกังานพฒันาระบบขอมลูขาวสารสขุภาพ ซึง่ทาํหนาทีเ่ปนหนวย

งานฝายเลขานุการ ไดมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบตลอด

กระบวนการ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการจัดทําแนวทาง (Guideline)

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น

รวบรวมเอกสารที่กี่ยวของกับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

วิเคราะหและสังเคราะหการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๒)

รางแนวทาง (Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (ธันวาคม ๒๕๕๒ - มกราคม ๒๕๕๓)

รับฟงความเห็นตอรางแนวทาง (Guideline) จาก
- เครือขายสมัชาสุขภาพและผูทรงคุณวุฒ ิ(๑๓ มกราคม ๒๕๕๓)
- คณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
 สุขภาพเฉพาะประเด็น (๑๑ มีนาคม, ๒๑ เมษายน และ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓)

เสนอตอรางแนวทาง(Guideline) โดยคณะทํางานพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (๒๒ เมษายน 
และ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓)

ทดลองใชแนวทาง(Guideline) ในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ป ๒๕๕๓

ปรับปรุงแนวทาง(Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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ภาคผนวก ข

ตัวอยาง เอกสารมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป ๒๕๕๑

คําประกาศ “สมิหลา” ๒๕๕๑
จากการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําป ๒๕๕๑

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
ทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพดวยแผนพัฒนาสุขภาพตําบล

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําป ๒๕๕๑ ไดพิจารณา

รายงานเรื่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการจัดการสุขภาพดวย

แผนพัฒนาสุขภาพตําบล ตระหนักถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐาน

แหงรัฐ สวนที่ ๓ แนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน มาตราท่ี 

๗๘ (๓) และหมวดท่ี ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน มาตราท่ี ๒๘๑ ถึง 

๒๘๓ ซึ่งกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหกับองค กรปกครองสวน

ทองถิน่ (อปท.) และมกีฎหมายกาํหนดแผนขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ

ไวอยางชดัเจนตระหนกัถงึอาํนาจ หนาทีแ่ละภารกจิขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะซึ่งรวมการสงเสริมดูแลสุขภาพ

ของประชาชนในเขตทองถ่ิน การจัดบริการสาธารณสุข การสรางหลัก

ประกันสุขภาพใหกับบุคคลในพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๒ พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕  พระราชบญัญตัิ

หลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบญัญัตสิขุภาพ
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แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทการมีสวน

รวมขององคกรปกครองทองถิน่ในการพฒันากาํลงัคนดานสุขภาพและ

การจัดหลักประกันสุขภาพทองถิ่นรับทราบถึงความสําคัญ 

ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาจึงมีมติดังตอไปนี้

๑. เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๑) ดาํเนินการบริหารจัดการพัฒนา “ระบบสุขภาพ” ชมุชน

ใหเปนวาระของชุมชน

ก. เพิ่มบทบาทในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเองในดานการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค การฟนฟู

สมรรถนะ การเขาถึงบริการรักษาพยาบาล ตลอดจนการสรางสุขภาพ

ในมิติดานสังคม วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

* ขอเสนอเพ่ิมเติม ใหทองถิ่นที่มีความพรอมจัดทําโครงการ

รวมกบัสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพฒันาศนูยสขุภาพชมุชน

ใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ข. จัดใหมีกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อสราง

ความรูและความเขาใจรวมกันอยางถูกตองในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ 

อยางนอย ๔ ภาคสวน ประกอบดวยภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

ภาคราชการและภาคการเมืองทองถิน่ บนพืน้ฐานของขอมลู ความจรงิ

ในพื้นที่ ทั้งนี้การจัดสมัชชาสุขภาพจะตองมีการดําเนินการอยางเปน

ระบบ อยางนอยป ละ ๑ ครั้ง 

ค. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่อยางเปนระบบ ตาม

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การพัฒนาศักยภาพ 
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อสม.  พัฒนาทีมสุขภาวะในตําบล  ในกรณีที่มีการสงบุคลากรในทอง

ถิน่ไปศึกษาตอในสาขาท่ีทองถ่ินตองการ ใหอยูบนฐานการเตรียมความ

พรอมกอนการดําเนินการมีการบรรจุบุคลากรดานสุขภาพที่ไดรับการ

พัฒนา ตลอดจนกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนอยางมีความมั่นคง

ในวิชาชีพ

(๒) มบีทบาทในการใชขอมลูและทําแผนพัฒนาสุขภาพอยาง

เปนระบบ

ก. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํานโยบายสาธารณะดาน

สุขภาพ มาจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ เพื่อการจัดการระบบสุขภาพตาม

ศักยภาพขององคกรทองถิ่น มีการติดตามประเมินผลและนําเสนอผล

การดําเนินงานแกชุมชนอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง 

ข. รวมกับภาคีภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคสังคม รวมจัดการ

ขอมูลสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) จัดทําขอมูลสุขภาพชุมชนและประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพในชุมชน อยางนอย ปละ ๑ ครั้ง ในสวนของ อสม. ใหมี

สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขสงขลาเปนแกน และนําผลการดําเนิน

งานมาตัดสนิใจเพ่ือกําหนดเปนนโยบาย ยทุธศาสตร ในการจัดทาํแผน

พัฒนาสุขภาพ

(๓) จัดใหมีกองทุนสุขภาพในทองถิ่น 

ก. สงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถิน่สมคัรเขารวมกองทนุ

หลักประกันสุขภาพทองถิ่นและกองทุนสุขภาพชุมชน/ตําบลเต็มพื้นที่

จังหวัดสงขลาในป ๒๕๕๓

ข. บูรณาการกลไกหรือคณะทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

พื้นที่ที่มีการดําเนินงานรวมกันระหวาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
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แหงชาต ิ(กองทนุสขุภาพชมุชน/ตาํบล), สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการ

สรางเสริมสขุภาพ (แผนสุขภาพตําบล), สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข

สงขลา (ตําบลตนแบบ), โครงการความรวมมือฯ (สกว.), สภาองคกร

ชมุชน กองทนุสจัจะวนัละ ๑ บาทเพือ่สวสัดกิารภาคประชาชน กองทนุ

แมเพ่ือแผนดิน เปนตน เพื่อสรางความยั่งยืนในการสนับสนุนกิจกรรม

และสรางการพึ่งพาตนเองในพื้นที่

ค. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนดําเนินการจัดการสุขภาพ

ชุมชนในกิจกรรมตางๆ อยางหลากหลายและสอดคลองกับวิถีชุมชน 

เชน เกษตรปลอดสารพษิ การสงเสรมิการออกกาํลงักาย การลดละเลกิ

อบายมุข การปองกันและลดอุบัติเหตุ การสรางครอบครัวเขมแข็ง การ

จดับรกิารสาธารณสขุขัน้พืน้ฐานในพ้ืนที ่การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เปนตน

๒. เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกภาคสวนทุกระดับ
(๑) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ประชาสัมพนัธจงัหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด เครือขายแผนสุขภาพ

จังหวัด รวมกันทําความเขาใจ  เผยแพรความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ

ตางๆ ที่เอื้อตอการพัฒนา “ระบบสุขภาพ” สูสาธารณะ 

(๒) จดัใหมกีลไกประสานงาน สนบัสนนุ การดาํเนนิงานพฒันา 

“ระบบสุขภาพ” สรางความรวมมือในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ

ดานสขุภาพ ใหเครือขายสรางสขุภาพจังหวดั สถาบันวิจยัระบบสุขภาพ

ภาคใต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร, สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติสาขาเขตพ้ืนที่(สงขลา),สํานักงานจังหวัด,สํานักงานทองถ่ิน

จงัหวดั, องคการบริหารสวนจงัหวดัสงขลา สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
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สถาบันวิจยัระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เครือขายภาคีสุขภาพ 

ก. จัดต้ังกลไกสนับสนุนการดําเนินงานดานพัฒนา “ระบบ

สุขภาพ” ระดับจังหวัด โดยต้ัง “คณะกรรมการประสานงานการพัฒนา

สขุภาพจังหวดัสงขลา” ใหเปนองคกรประสานงานและบูรณาการความ

รวมมือในระยะยาว และใหมีสภาสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา ทํา

หนาที่ทบทวน สรางขอเสนอเชิงนโยบาย นําขอเสนอเชิงนโยบายไปสู

การปฏิบัติ

ข. จัดใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา รวมกับงาน

มหกรรมสุขภาพของเครือขายคนรักสุขภาพจังหวัด ปละ ๑ คร้ัง นํา

เสนอสถานการณสุขภาพ ผลงานดานสุขภาพของภาคประชาชน ทอง

ถิน่ ภาครฐั และเครอืขายสขุภาพอืน่ๆ สนบัสนนุกจิกรรมเชงินโยบายที่

ผานฉันทามติเปนวาระจังหวัด เชน วันงดเหลาประจําปของจังหวัด วัน

ลดภาวะโลกรอน การประกาศเขตพ้ืนที่ปลอดสารเคมี เปนตน

ค. ใหการทําแผนระดับจังหวัดบรรจุในเรื่องของการพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชนเปนยุทธศาสตรจังหวัด
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ภาคผนวก ค

ตัวอยางเอกสารมติ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 

๑. เอกสารแสดงขอมูลเชิงประจักษ (Evidence-based) 
 หรือเอกสารหลัก

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

กุมภาพันธ ๒๕๕๓  

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

๑. สถานการณ

 ๑.๑ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสําคัญตอการ

กําหนดทิศทางนโยบายสุขภาพ เพื่อใหสอดคลองกับปญหาสุขภาพ

ในปจจุบัน และแนวโนมของปญหาสุขภาพในอนาคต รวมทั้งยังมี

ความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุข การจัดการกับปญหาสุขภาพเฉพาะ ทั้งในระดับชาติและ

ระดับพื้นที่  และชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ เพื่อการ

ปรับปรุงระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพท่ีดีไดใน

เอกสารหลัก
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อนาคต

 ๑.๒ ระบบขอมลูขาวสารสขุภาพทีม่กีารจดัทาํอยูในปจจบุนั 

ประกอบดวย ระบบขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข และระบบขอมูล

สุขภาพระดับประชากร โดยระบบขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข 

สวนใหญดําเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของรายงาน

ประจําจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ

เชน รายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา รายงานกิจกรรมบริการ

สาธารณสุข รายงานกลุมโรคผูปวยนอกและผูปวยใน โดยภายหลังจาก

นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบขอมูลจากสถานบริการ

สาธารณสุข มีการจัดเก็บขอมูลเปนรายบุคคลเพื่อวัตถุประสงคในการ

เบิกจายเงิน อาทิเชน ฐานขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล ของระบบหลัก

ประกันสุขภาพท้ัง ๓ ระบบ นอกจากน้ียังมีการจัดเก็บฐานขอมูลราย

บุคคลอีกหลายฐานขอมูล อาทิเชน ฐานขอมูลประชากรและบริการ

ของสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยการออกแบบของสํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข และการสนับสนุนงบประมาณ

จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนเงินประมาณ ๒,๐๐๐ 

ลานบาทตอป นอกจากน้ียงัมขีอมลูทะเบียนโรค อาทิเชน ทะเบียนโรค

มะเร็ง และฐานขอมูลเฉพาะโรคตางๆ รวมทั้งขอมูลการคัดกรองความ

เส่ียง ที่เริ่มมีการจัดเก็บ โดยผูกกับการเบิกจายเงินภายใตหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา สําหรับขอมูลทรัพยากรสุขภาพ มีการสํารวจเปนราย

ป ครอบคลมุทัง้ภาครฐัและเอกชน และขอมลูคาใชจายสขุภาพในระบบ

บัญชีรายจายสุขภาพที่จัดทําทุกปเชนเดียวกนั

 ๑.๓ ระบบขอมูลสขุภาพระดับประชากร ประกอบดวยขอมูล

ในระบบทะเบียน ไดแก ขอมูลสถิติชีพ ที่จัดเก็บโดยสํานักบริหารการ
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ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ที่มีการจัดเก็บขอมูลทั่วประเทศ และ

ใหรหัสสาเหตุการตายโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

สาธารณสขุ ครอบคลมุการตายมากกวารอยละ ๙๐ ของการตายทัง้หมด 

และขอมูลการสํารวจสุขภาพ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิตแหงชาติ 

ไดแก การสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ การสํารวจความพิการ 

การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา การสํารวจอนามัยเจริญ

พันธุ ฯลฯ และการสํารวจที่ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 

การสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย การ

สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ การสํารวจพฤติกรรมทางเพศ การ

สาํรวจสขุภาพจติ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมขีอมลูปจจยัคกุคามสขุภาพ ทีจ่ดั

เก็บโดยหนวยงานตางๆ อาทิเชน ขอมูลมลพิษทางอากาศและนํ้า โดย

กรมควบคมุมลพษิ ขอมลูปจจยัทางเศรษฐกจิสังคม ทีจ่ดัเกบ็โดยหนวย

งานตางๆ เปนตน

 ๑.๔ การบริหารจัดการระบบขอมูลสุขภาพในภาพรวม 

มีความพยายามในการพัฒนาระบบขอมูลผานกลไกความรวมมือ

ตางๆ อาทิเชน แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ จากการ

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวม

กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การพัฒนามาตรฐานขอมูลบริการ

สาธารณสุขเพ่ือการเบิกจาย โดยการสนับสนุนจากสํานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานโดย

ศนูยเทคโนโลยีอเิลก็โทรนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รวม

ทัง้แผนปฏิบตักิารไทยเขมแข็ง ทีส่นับสนนุการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบจัดการฐานขอมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
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๒. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ๒.๑ พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ไดขยาย

ความหมายของคําวา “สุขภาพ” ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต ปญญา 

และสงัคม ซึง่มผีลตอขอบเขตของระบบขอมลูขาวสารสขุภาพดวย และ

ยงัไดกาํหนดใหจดัทาํธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิเพ่ือเปนก

รอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนิน

งานดานสุขภาพของประเทศ โดยในมาตรา ๔๗ ระบุวาธรรมนูญวา

ดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิตองมสีาระสาํคญัเกีย่วกับเรือ่ง การเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปน ๑ ในท้ังหมด ๑๒ เรื่องดวย

 ๒.๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมวดที่ ๑๐ วาดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ มีการ

กําหนดเปาหมาย ในขอ ๙๐ วาใหมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ

ที่ดี มีเครือขายครอบคลุมทั้งประเทศ และเช่ือมโยงกับนานาชาติได 

โดยในมาตรการขอ ๙๔ ใหรัฐจัดใหมีกลไกระดับชาตทิําหนาที่กําหนด

ทศิทางและนโยบายการพฒันาระบบขอมลูขาวสารดานสขุภาพ บรหิาร

นโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอยางตอเน่ือง รวมไปถึง

การสนับสนุนการสรางเครือขายองคการขอมลูขาวสารสขุภาพ นอกจาก

นีใ้นมาตรการขอ ๙๑ ใหรฐัพฒันาระบบขอมลูขาวสารดานสุขภาพ และ

กลไกการนําขอมูลดานสุขภาพไปสูการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 

และการเฝาระวงัเพือ่ปองกันและควบคมุโรคและปจจยัทีค่กุคามสขุภาพ 

และในขอ ๙๓ ใหรฐัสนบัสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาควชิาการ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคสวนอ่ืนๆ ใหมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการและกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการเผยแพรสื่อสารตลอดจน

สนับสนุนการใชขอมูลขาวสารสุขภาพที่เหมาะสม
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 ๒.๓ พระราชบัญญตัสิถิต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุในมาตรา ๗ วา

ใหมีการจัดทําแผนแมบทสถิติ เกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ 

โดยใหสาํนกังานสถติแิหงชาตปิระสานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ และจดั

ทาํแผนแมบทสถิตทิีส่อดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ 

และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น

 ๒.๔ ในดานการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล มีการ

ระบุไวใน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 

๒๑ ถึงมาตรา ๒๕ และรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลขาวสารสวน

บคุคล ซึง่คุมครองความเปนสวนตวัของขอมลูสวนบคุคลมิใหหนวยงาน

รวบรวม ใชและเผยแพร แตกม็ขีอยกเวนในการรวบรวมและใชขอมลูใน

บางกรณี อาทเิชน การใชเพ่ือประโยชนเก่ียวกบัชีวติ สขุภาพหรือความ

ปลอดภัยของเจาของขอมูล และการใชในการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดย

ไดเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ

 ๒.๕ ในดานการคุมครองใหประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง 

ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด ๑๐ ขอ ๘๘ กําหนด

หลักการ การเผยแพรขอมูลขาวสารและการสื่อสารดานสุขภาพ ตองมี

ความเปนกลาง เปนธรรมและรอบดาน ผานชองทางท่ีเหมาะสม โดย

เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการใชขอมลูไดโดยงาย โดยเปาหมาย ขอ 

๘๙ ระบใุหประชาชนไดรบัการคุมครอง เพือ่ใหไดรบัขอมลูขาวสารดาน

สุขภาพที่ถูกตองและเพียงพอ และมาตรการ ขอ ๙๒ ระบุใหรัฐจัดให

มีกลไกตรวจสอบกลั่นกรองขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากน้ี พระราช

บัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 
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๒๐ ระบวุาคนพกิารมสีทิธเิขาถึงและใชประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความ

สะดวกอนัเปนสาธารณะ ซึง่รวมถึง ขอมลูขาวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะ ดังนั้นขอมูลขาวสาร

สุขภาพก็ควรจะเขาถึงไดโดยคนพิการเชนกัน

 ๒.๖ นอกจากน้ี ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ยังไดรับการ

ใหความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยองคการอนามัยโลกไดระบุวา 

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปน ๑ ใน ๖ องคประกอบของระบบ

สุขภาพท่ีจําเปนตองมี ที่จะนําไปสูการระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยในระดับนานาชาติมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

สุขภาพของประเทศกําลังพัฒนา ภายใตหนวยงานและเครือขายระดับ

นานาชาติ อาทิเชน Health Metrics Network (HMN) ฯลฯ

๓. ปญหาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

 ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน มีการดําเนินงานโดย

หนวยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบดูแลขอมูลสถิติดานสุขภาพอยูหลาย

หนวยงาน อาทิเชน กระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจําแนกเปนกรมกอง ที่จัดทําขอมูลใน

แตละประเด็น สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกัน

สังคม และระบบสวัสดิการขาราชการ ที่ดูแลขอมูลเก่ียวกับระบบหลัก

ประกันสุขภาพ สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ดําเนินการสํารวจที่เก่ียวของ

กับสุขภาพ สํานักบริหารการทะเบียนที่ดูแลขอมูลการเกิดและการตาย 

แตเนือ่งจากระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มคีวามสลับซบัซอน เกีย่วของ

กับหลายประเด็น ทั้งในดานผลลัพธทางสุขภาพ และปจจัยที่สงผลตอ

สุขภาพ และเก่ียวของกับหลายองคกร ทําใหปญหาของระบบเกิดข้ึน
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ในลักษณะของการแยกสวนกันดําเนินงาน ขาดทิศทางนโยบาย การ

บูรณาการ และการสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม ดังจะสรุปเปน

ประเด็นไดดังนี้

 ๓.๑ ปญหาการขาดกลไกนโยบายและการสนับสนุน โดย

ยังขาดกลไกที่สําคัญ ไดแก กลไกดานนโยบาย กลไกการประสานงาน

เพื่อการบูรณาการระบบขอมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูล 

และกลไกการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล ซึ่งอาจจะตองใชกลไกขอ

ตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ สาํหรับปญหาดานทรัพยากร 

ประกอบดวย การขาดบุคลากรดานขอมลูขาวสารท่ีเพยีงพอ และปญหา

ศักยภาพของบุคลากร ในการจัดการฐานขอมูล วิเคราะห สังเคราะห

ขอมูล และการสื่อสารดานขอมูล รวมทั้งปญหาการขาดระบบงบ

ประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ และการจัดเก็บขอมูลที่เพียง

พอและตอเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุขภาพ

ที่จําเปน

 ๓.๒ ปญหาการแยกสวน ความซ้ําซอน และการขาดการบู

รณาการของระบบขอมูล โดยขอมูลที่จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ ไม

ไดมีการออกแบบและพัฒนารวมกัน ทําใหขอมูลบางสวนมีความซ้ํา

ซอน เปนภาระตอผูจัดเก็บขอมูล โดยเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บโดยสถาน

บริการสาธารณสุข ขาดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวย

งาน นอกจากน้ีการสํารวจสุขภาพ ก็ขาดการออกแบบประเด็นการ

สํารวจรวมกันของหนวยงานท่ีทําหนาที่สํารวจ ทําใหบางประเด็นเกิด

ความซ้ําซอนและไมเชื่อมโยงกัน

 ๓.๓ ปญหาคุณภาพ ความครบถวน ความครอบคลุม 

ความตอเนื่อง และความทันสมัยของขอมูล โดยขอมูลที่เก็บบางอยาง 
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ไดขอมูลที่ไมครบถวน อาทิเชน ขอมูลการตายของมารดาและทารก 

ขอมลูบริการสาธารณสุขของภาคเอกชน ขอมลูดานงานสงเสริมสขุภาพ

ปองกันโรค ขอมูลบางอยางอยูระหวางการออกแบบ ทาํใหยงัไมมขีอมลู

ที่ครอบคลุม อาทิเชน ขอมูลโรคเรื้อรัง ขอมูลความเส่ียงและการคัด

กรองความเสี่ยง ขอมูลบางอยางมีปญหาคุณภาพของขอมูล อาทิเชน 

ขอมูลสาเหตุการตาย ขอมูลทะเบียนโรค และขอมูลบางอยางมีปญหา

ดานความทันสมัยของขอมูล เชนขอมูลทรัพยากรสุขภาพ

 ๓.๔ ปญหาการบริหารจัดการขอมูล ไดแก การขาดการ

กาํหนดมาตรฐานและการปฏบิตัติามมาตรฐานของขอมลู ซึง่เปนกลไก

สําคัญของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล การขาดระบบการเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถานพยาบาล และระหวางหนวยงานผูจัด

เกบ็ขอมลู ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อยางเปนระบบ 

การขาดระบบการสงตอขอมูลและปอนขอมูลกลับ ที่มีประสิทธิภาพ 

การขาดระบบการจัดการคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

ระบบขอมูลตางๆอยางครบถวน การขาดมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล การขาดระบบการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม และพรอมสําหรับการใชประโยชน

 ๓.๕ ปญหาการเขาถึงขอมูล การเผยแพรและการใช

ประโยชนจากขอมูล โดยปญหาการใชประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิด

จากการที่ผูใชขอมูล ไมเขาใจประโยชนของขอมูลขาวสารที่จะชวยใน

การตัดสินใจ รวมท้ังผูจัดทําขอมูลก็อาจจะไมเขาใจรูปแบบของขอมูล

ทีเ่หมาะสมสาํหรบัการใชประโยชนในระดบัตางๆ ทาํใหขาดการจดัการ

ขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการใช และขาดแรงจูงใจดานการ

ใชประโยชน ไดแก การใชเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การ
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วางนโยบายและแผน การจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงบริการและ

แกไขปญหาในพื้นที่ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบาย ทัง้นีก้ารใชขอมลูสขุภาพในระดบัพืน้ที ่นบัวาเปนปญหาอยาง

มาก ทั้งในดานศักยภาพการวิเคราะหขอมูล การใชขอมูล และการเขา

ถึงขอมูล โดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและจากองคกร

ภาคประชาชน นอกจากน้ียังขาดการกําหนดดัชนีชี้วัดสุขภาพท่ีสําคัญ

สาํหรบัการตดิตามระบบสขุภาพรวมกนัระหวางหนวยงานสขุภาพระดับ

ชาติ โดยภาคสวนตางๆของสังคม

 ๓.๖ ปญหาการไมเปดเผยขอมูลที่ครบถวนเปนจริง กรณีที่

เกดิผลกระทบตอผูปวยทีเ่กดิจากการดูแลรกัษาทีบ่กพรองจากบุคลากร

ทางการแพทย อนัเน่ืองมาจากการขาดจรรยาบรรณ และการเกรงกลวัที่

จะถกูฟองรองดาํเนนิคด ีจากผูเกีย่วของหรอืเพือ่รักษาภาพลักษณของ

องคกร

 ๓.๗ ปญหาการขาดกลไก ทีค่อยควบคุม กาํกับ และบังคบัใช 

กรณทีีเ่กดิความขดัแยงของขอมลู อนัเกดิข้ึนจากหนวยงานตางๆ ทีต่าง

คนตางเก็บและตางคนตางใชขอมลู โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมลูทีม่ผีลกระ

ทบตอสุขภาพของประชาชน เชน ขอมูลผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจาก

การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งขอมูลจากภาคประชาสังคม กับขอมูลจาก

ภาครัฐ มักจะไมตรงกัน ฯลฯ

๔. การจัดทํายุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

 สุขภาพ

 การจดัทาํ ราง แผนยทุธศาสตรการพฒันาระบบขอมลูขาวสาร

สุขภาพ เปนการดําเนินงานรวมกันขององคกรภาคีที่เกี่ยวของ ไดแก 
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กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุ สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ สาํนกังานสถติแิหง

ชาติ และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยมีสํานักงานพัฒนาระบบ

ขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนผูพัฒนาราง ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ขอมลูขาวสารสขุภาพ และปรบัปรงุตามขอเสนอแนะ และความเหน็จาก

หนวยงานภาคทีีเ่กีย่วของ จากการประชมุระดมสมอง รวมกันพจิารณา

เปน รางฯ ที่ ๒ และไดนํารางฯ ที่ปรับปรุงแลว สงใหกับภาคีเครือขาย

และหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน ๗๕ แหง เพื่อสอบถามความเห็นใน

การปรับแก เปนรางฯ ที่ ๓ สําหรับนํามาใชพิจารณาในเวทีสาธารณะ

เพื่อรับฟงความเห็นในรางฯ ที่ ๓ โดยมีผูเขารวมประชุมจากภาคสวน

ตางๆ ไดแก ผูแทนจากหนวยราชการสวนกลางและภูมิภาค ๑๗๕ คน 

ผูแทนจากสถาบันทางวิชาการ/วิชาชีพ ๗๕ คน และผูแทนจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ๑๕๐ คน 

รวม ๔๐๐ คน พิจารณาใหความเห็น เพื่อปรับใหรางฯ มีความสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โดย

มี วัตถุประสงคคือ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดตั้งกลไกสนับสนุน

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของประเทศ ที่ตอเน่ืองและ

บรูณาการ และเปนแนวทางในการจัดทาํแผนปฏิบตักิารเพือ่การพฒันา

ระบบขอมลูขาวสารสขุภาพของหนวยงานทีเ่กีย่วของ ทัง้นี ้รายละเอยีด 

รางยุทธศาสตร เปนไปตามเอกสารรางมติ/ผนวก

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ขอใหสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พิจารณาเอกสารรางมติ 
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๒. เอกสารมติ/ขอเสนอเชิงนโยบาย

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ                         

กุมภาพันธ ๒๕๕๓  

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ไดพิจารณารายงานเร่ือง การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

สุขภาพแหงชาติ

ตระหนัก วาขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนเรื่องที่มีความสําคัญ 

และเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนนโยบายดานสุขภาพ แกไขปญหา

สุขภาพ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ และของ

พื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชประโยชนได

รับทราบ วาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน มีการ

ดาํเนินงานโดยหนวยงานองคกรตางๆท่ีเกีย่วของ แตยงัมีปญหาตางๆ 

อาทิเชน การขาดกลไกนโยบายในการกําหนดทิศทางและบริหารการ

พฒันาระบบขอมลูขาวสารสุขภาพไปในทิศทางเดียวกัน การขาดระบบ

สนับสนุนที่เพียงพอ และกลไกการประสานท่ีทํางานอยางตอเน่ือง 

การขาดการบูรณาการของระบบ ทําใหเกิดความซ้ําซอนและเปนภาระ

ในการจัดเก็บ ปญหาคุณภาพ ความครบถวนถูกตองของขอมูล การ

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   81Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   81 6/11/2010   4:23:39 PM6/11/2010   4:23:39 PM



82

ขาดมาตรฐานของขอมูลท่ีเพียงพอ การขาดการจัดการขอมูลและการ

แลกเปลี่ยนขอมูล และปญหาการเขาถึงขอมูล การสื่อสารและการใช

ประโยชนจากขอมูลที่เพียงพอและทั่วถึง

 มคีวามกงัวล วาปญหาสขุภาพอาจจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ 

หากขาดขอมลูขาวสารสขุภาพ ทีจ่ะชวยในการตดิตามสถานการณดาน

สขุภาพ ทีค่รบถวนและถกูตอง ซึง่อาจจะทําใหการตดัสนิใจคลาดเคลือ่น

จากความเปนจริง หรือไมทันทวงทีตอการเปล่ียนแปลงสถานการณ

ดานสุขภาพ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการแกไขปญหา

สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ ก็จะไมราบร่ืนหรือไม

สอดคลองกับสภาพปญหาที่เปนจริงได หากพื้นที่ขาดขอมูลที่จําเปน 

หรือไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เก่ียวของ หรือขาดการนําขอมูลมาใช

ประโยชนอยางจริงจัง นอกจากนี้การขาดซึ่งกลไกในการบูรณาการ

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ก็จะทําใหเกิดความซ้ําซอนในการลงทุน

และเปนภาระของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะไมสงผลดีตอคุณภาพของขอมูล 

และกระทบตอการใหบรกิารสาธารณสขุกบัประชาชน อกีทัง้การจดัเกบ็

ขอมูลตางๆ ก็จะไมคุมคา หากขาดกลไกในการนําขอมูลที่จัดเก็บไวมา

ใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ

 ตระหนัก ถึงนโยบายและขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ ที่เห็น

ความสําคญัของขอมลูขาวสารสุขภาพ และระบบขอมลูขาวสารสุขภาพ 

ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เชน 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหมีธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ทีร่ะบุใหรฐัมีกลไกระดับชาติ 

ทําหนาที่กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

ดานสขุภาพ พระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ทีร่ะบใุหมกีารจดัทาํแผน
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แมบทสถติ ิซึง่มแีผนแมบทสถติสิาขาสขุภาพ เปนสาขาหนึง่ทีต่องมกีาร

จัดทําแผนการพัฒนา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีเ่นนใหมกีารเผยแพรขอมลูของทางราชการ รวมทัง้ระบบ

ขอมูลขาวสารสุขภาพยังถูกใหความสําคัญในระดับนานาชาติ ในฐานะ

เปน ๑ ใน ๖ ระบบท่ีสําคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพใหเขมแข็ง ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ นําไปสูความจําเปนของการมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบขอมลูขาวสารสุขภาพ เพือ่เปนทศิทางหลักรวมกันของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

 จึงมีมติดังตอไปนี้

 ๑. รับรองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ ตามภาคผนวกแนบมตินี้

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

  ๒.๑ นําเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ใหความเหน็ชอบ และมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ รบัไป

ดําเนินการตามยุทธศาสตร 

  ๒.๒ แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหง

ชาติ เพื่อดูแลและบริหารแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยใหกระทรวงสาธารณสุข และ 

สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ รวมกันทําหนาที่ฝาย

เลขานุการของคณะกรรมการ 

  ๒.๓ มอบหมายใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพ

แหงชาติ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

การพฒันาระบบขอมลูขาวสารสขุภาพแหงชาต ิตอการประชุมวิชาการ
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ขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ทุก ๒ ป

  ๒.๔ ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการ

ระดมทรพัยากรในการดําเนนิงาน โดยระดมท้ังจากกระทรวงสาธารณสุข

เองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติและฝายเลขานุการ
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๓. ภาคผนวก

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ                      

กุมภาพันธ ๒๕๕๓  

สรุปสาระสําคัญ
ราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
วัตถุประสงค 

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดตั้ง กลไกสนับสนุนการพัฒนา

ระบบขอมลูขาวสารสขุภาพของประเทศ ทีต่อเนือ่งและบรูณาการ และ

เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารสุขภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เปาประสงค

 ๑. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล ใหประชาชนมีและ

เขาถึงขอมูลสขุภาพสวนบุคคลในการดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง

 ๒. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับชุมชน ใหชุมชนมีและเขา

ถึงขอมูลสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน

 ๓. พฒันาระบบขอมลูสขุภาพระดับประเทศ ใหมขีอมลูสขุภาพ

ในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดย

  - มีการบูรณาการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

  - มีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลที่เพียงพอและ

   เหมาะสม 

เอกสารหลัก/ผนวก
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  - มีการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ 

ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย 

  - มีการพัฒนาระบบการจัดการและเชื่อมโยงขอมูลให

มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอการใชประโยชน ทั้งในระดับ

ประเทศ และระดับพื้นที่

  - มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีผลิตขอมูล ให

สามารถวิเคราะห และใชขอมูลที่ตนเองผลิต เพื่อเพิ่มความตระหนัก

ถึงความสําคัญของขอมูล

  - มกีารพัฒนาระบบท่ีเอือ้และสงเสริมการจัดเก็บและการ

ใชประโยชนจากขอมูลในระดับตางๆ โดยการพัฒนาชองทางการสือ่สาร 

ทั้งผูให  และผูรับ และพัฒนาขาวสารใหเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย

เปาหมาย ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)
 ๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่มี

การดําเนินงานที่ตอเนื่อง ในทุกระดับ ทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติ ใน

การกําหนดนโยบาย และเปาหมาย และจัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง

ภาคี ในการบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล รวมทั้ง

แนวทางการจัดทํางบประมาณเพ่ือสนับสนุน โดยมีหนวยงานรับผิด

ชอบบริหารจัดการกลไกบริหารนโยบายน้ี

 ๒. มกีารจดัทาํดชันชีีว้ดัสขุภาพ ทีร่วบรวมดัชนชีีว้ดัสขุภาพหลกั

ทีส่าํคัญ และมีการใชเพือ่การติดตามระบบสุขภาพรวมกันระหวางภาค

สวนตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง

 ๓. มกีารตกลงรวมกันในการพัฒนาระบบขอมลูบรกิารสุขภาพ 

เพื่อเปนฐานขอมูลหลักในการใชประโยชนในหลายวัตถุประสงค โดย
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พัฒนาใหครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งขอมูลผูปวย

นอกและผูปวยใน

 ๔. มีการพัฒนาคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย 

ของฐานขอมูลที่สําคัญ เชน คุณภาพของขอมูลการตาย ความทันเวลา

ของขอมูลการเฝาระวงัโรค และขอมลูเพือ่การเตอืนภยัดานสิง่แวดลอม 

คุณภาพของขอมูลบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล

 ๕. มีการออกแบบระบบขอมูลที่เปนสวนขาด และวางแผน

การพัฒนาระบบรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของรวมท้ังองคกร

ภาคประชาชน เชน ระบบทะเบียนโรคเรื้อรัง ทะเบียนบริการฟนฟู

สมรรถภาพ การเฝาระวังปจจัยเส่ียงและปจจัยคุกคามสุขภาพ รวมถึง

ปจจัยครอบครัว ชุมชน สังคม และระบบขอมูลการปวย หรือการตาย

จากความผิดพลาดจากการใหบริการสุขภาพที่ปองกันได

 ๖. มกีารจัดตัง้กลไกการบูรณาการระบบการสํารวจทางสขุภาพ 

โดยมีการวางแผนการสํารวจระยะยาว รวมกันระหวางหนวยงานที่

เก่ียวของ ในการกําหนดรายการขอมลูท่ีตองการ และการออกแบบการ

สํารวจเพ่ือตอบสนองตอความตองการ อยางตอเนื่อง ตามความถี่ที่

เหมาะสม ทั้งระดับชาติและระดับจังหวดั

 ๗. มกีารจดัทาํมาตรฐานขอมลูดานสขุภาพทีส่าํคญั และมกีาร

ใชมาตรฐานขอมลูเพ่ือการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมลู ไดแก มาตรฐาน

ขอมลูท่ีเก่ียวของกบัขอมลูบริการสุขภาพ เชน มาตรฐานรหัส มาตรฐาน

โครงสรางขอมูลบริการสุขภาพ

 ๘. มกีารแลกเปล่ียนขอมลูในทุกระดับท่ีเก่ียวของ เชน การแลก

เปล่ียนขอมลูระหวางสถานพยาบาลระดบัปฐมภมูแิละโรงพยาบาล การ

แลกเปล่ียนขอมูลระหวางโรงพยาบาลในกรณีสงตอผูปวย ทั้งรัฐและ
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เอกชน โดยใชมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอมูลที่มีระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล

 ๙. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่รวบรวมขอมูล

ดานสุขภาพที่สําคัญจากหนวยงานตางๆ เชื่องโยงขอมูลระหวางระดับ

ตางๆ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพ

และประชากรกลุมตางๆ และจัดการใหอยูในรูปแบบและชองทางท่ี

เหมาะสมสําหรับผลิต เผยแพร การสงขอมูลกลับ การเขาถึงและการ

ใชประโยชน ในรูปแบบตางๆ และตอบสนองตอความตองการขอมูล

เฉพาะของผูใชทกุกลุม และเริม่วางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และระบบในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ

 ๑๐. มีกลไกการใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพในดานการ

กาํหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ แผนสุขภาพระดับจงัหวัด อาํเภอ 

ตาํบล และการกาํหนดหรอืตดิตามนโยบายเฉพาะ รวมทัง้มกีารเผยแพร

และประชาสัมพันธขอมูลไปสูภาควิชาการ และการใชขอมูลโดยภาค

ประชาชนในพ้ืนที ่โดยในระดับพืน้ที ่มกีารสํารวจปญหาของตนเองเพ่ือ

การพัฒนา และมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการผลิตและใช

ขอมูล

 ๑๑. มกีารพฒันาศกัยภาพบุคลากรในระดับตางๆ ใหสามารถ

วิเคราะหและนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ ในดานสถานการณ 

นโยบาย แผนงาน/โครงการ

 ๑๒. มกีลไกในการควบคุมการเผยแพรขอมลูทีม่คีวามไมเหมาะ

สม และมีมาตรการในการคุมครองและปกปองขอมูลสวนบุคคล

 ๑๓. มขีอมลูปจจยัทางสังคมท่ีกระทบสุขภาพ เชน ขอมลูพืน้ที่

เส่ียง ขอมูลสุขภาพประชากรแฝง และแรงงานตางชาติ
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 ๑๔. มหีนวยงานท่ีทาํหนาทีบ่รหิารจัดการระบบขอมลูสขุภาพ

ในภาพรวม เชน หนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารกลไกนโยบายดานระบบ

ขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหารศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหารขอมูล

บริการและการเงินการคลังสุขภาพ บริหารการสํารวจสุขภาพ พัฒนา

และดูแลมาตรฐานขอมูลสุขภาพ เปนตน โดยอาจจะปรับจากหนวย

งานที่มีอยู หรือตั้งหนวยงานขึ้นมาใหม หากมีความจําเปน

เปาหมาย ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒)
 ๑. มฐีานขอมลูบรกิารสขุภาพ ทัง้ในระดบับริการปฐมภมู ิและ

ระดับโรงพยาบาล ทีค่รอบคลุมประเด็นบริการสุขภาพอยางครบถวน ทัง้

ดานสงเสริมปองกัน ผูปวยนอก ผูปวยใน ที่ครอบคลุมสถานพยาบาล

รัฐและเอกชน ครบทุกแหง ครบทุกราย และทุกกองทุน

 ๒. ฐานขอมูลบริการสุขภาพ มีคุณภาพและครอบคลุม

วัตถุประสงคการใชตางๆได โดยสามารถเช่ือมโยงหรือทดแทนระบบ

ขอมูลเฉพาะไดทุกระบบ ไดแก ระบบรายงานประจํา ทะเบียนโรค

 ๓. มีการสํารวจสุขภาพที่เปนระบบและบูรณาการ มีการ

ออกแบบ ดําเนินงาน และมีงบประมาณที่เพียงพอ ครอบคลุมความ

ตองการ โดยมีการวางแผนและดําเนินการในระยะเวลา ๑๐ ป

 ๔. มีระบบโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบในการ

เชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานสวนทองถ่ิน สวนภูมิภาค และสวน

กลาง ระหวางหนวยงานสวนกลางดวยกันเอง ระหวางหนวยงานดาน

สขุภาพและหนวยงานดานสถติ ิทีม่ปีระสทิธภิาพ และมกีารจดัการคลัง

ขอมูล ที่มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
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ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังน้ี

 ๑. ยุทธศาสตร การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูล

ขาวสารสุขภาพ

 ๒. ยทุธศาสตร การบรูณาการและพฒันาระบบขอมลูทีเ่หมาะ

สมและตอบสนองตอการใช

 ๓. ยุทธศาสตร การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนา

คุณภาพของขอมูล

 ๔. ยทุธศาสตร การพฒันาระบบจดัการและการเชือ่มโยงขอมลู

 ๕. ยทุธศาสตร การพฒันาระบบและกลไก เพือ่สงเสรมิการใช

ประโยชน สื่อสารเผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูล

 ขาวสารสุขภาพ

 ๑.๑ การจดัตัง้ กลไกระดับชาติดานระบบขอมลูขาวสารสขุภาพ

  การกําหนดกลไกทางกฎหมายและขอตกลงที่เกี่ยวของ

 ๑.๒ การวางแผนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณดานขอมูล

  ขาวสารสุขภาพ 

 ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพและเครือขายดานระบบขอมูล

  ขาวสารสุขภาพ

๒. ยทุธศาสตร การบูรณาการและพฒันาระบบขอมลูทีเ่หมาะ

สมและตอบสนองตอการใช

 ๒.๑ การจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ

 ๒.๒ การพัฒนาระบบขอมูลสถิติชีพ
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 ๒.๓ การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ และ

  ทะเบียนโรค

 ๒.๔ การพฒันาระบบเฝาระวงัปจจยัคกุคามและปจจยัเอือ้ตอ

  สุขภาพ

 ๒.๕ การพัฒนาระบบขอมูลบริการสาธารณสุข

 ๒.๖ การพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรและคาใชจายสุขภาพ

 ๒.๗ การพัฒนาระบบการสํารวจทางสุขภาพ

 ๒.๘ การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับพื้นที่

๓. ยุทธศาสตร การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนา

 คุณภาพของขอมูล

 ๓.๑ การพัฒนามาตรฐานโครงสรางของขอมูล

 ๓.๒ การพัฒนามาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส

 ๓.๓ การพัฒนามาตรฐานในดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

  ขอมูล

 ๓.๔ การพัฒนากลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการมาตรฐาน

  ขอมูลสุขภาพ

 ๓.๕ การพฒันากลไกการพฒันาและควบคมุคณุภาพของขอมลู

๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเช่ือมโยง

 ขอมูล

 ๔.๑ การพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกสในสถาน

  พยาบาล
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 ๔.๒ การพัฒนาระบบสงตอขอมลูและเชือ่มโยงขอมลูทุกระดับ 

  ในทุกภาคสวน

 ๔.๓ การพัฒนาระบบคลังขอมูลใหมีประสิทธิภาพ

 ๔.๔ การพัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพ

 ๔.๕ การพัฒนาระบบการวิเคราะห สังเคราะห และการนํา

  เสนอสารสนเทศอยางเปนระบบ

๕. ยทุธศาสตร การพฒันาระบบและกลไก เพือ่สงเสรมิการใช

 ประโยชน ส่ือสารเผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

 ๕.๑ การพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ

 ๕.๒ การพัฒนารูปแบบและชองทางการส่ือสารขอมูลขาวสาร

  สุขภาพ

 ๕.๓ การพัฒนากลไกในการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลท่ี

  เผยแพร

 ๕.๔ การพฒันากลไกการใชขอมลูเพือ่นโยบายและการจดัการ

  ดานสุขภาพ
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ภาคผนวก ง

ตัวอยางการจัดฉากหลัง (Blackdrop) เวทีสมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตยที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนับสนุนโดย

สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ภาคผนวก จ

ตัวอยางการออกหนังสือเชิญ
โดยคณะกรรมการ/คณะทํางานสมัชชาสุขภาพ

สาํนกังานฝายเลขานกุารคณะทาํงานสมชัชาสขุภาพจังหวดันครศรธีรรมราช
๓๐/๑  ซอย ๒  หมูบานราชพฤกษ ๒  ถนนพัฒนาการคูขวาง  
ตําบลปากนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐

ที่ สช.นศ.๐๔๕ / ๒๕๕๒
                                           ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุม
เรียน  
สิ่งท่ีสงมาดวย
 ตามท่ี จงัหวดันครศรีธรรมราชและภาคีเครือขายสมชัชาสขุภาพจังหวดั
นครศรีธรรมราช ไดรวมกันขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม : สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชท้ังนี้ 
เพื่อเปนการติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราชใหมีความตอเนื่อง ………...............
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

    ขอแสดงความนับถือ
                                   (…………….…………………)
                   ประธานคณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช

สํานักงานฝายเลขานุการฯ โทรศัพท  ๐๗๕ -๓๑๘๖๒๓ โทรสาร ๐๗๕ -๓๑๘๖๒๔ 
          หรือ ติดตอ นางสาวอุษาวดี  ศรีมัง   มือถือ  ๐๘๙ – ๑๙๕๑๕๘๕

 สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
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ภาคผนวก ฉ

คําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ที่  ๑ / ๒๕๕๓

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

---------------------------------
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ภาคผนวก ช

คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ที่ ๑ / ๒๕๕๓
เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการในการจัดและ

สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
----------------------------------

 สืบเนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
เพ่ือใหการพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนรวมผานกระบวนการสมชัชา
สขุภาพเฉพาะพืน้ทีห่รือสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ เกดิเปนรปูธรรมความสาํเรจ็ตาม
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 เพื่อใหหลักเกณฑและวิธีการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมีความเหมาะสมและเอ้ือตอการทํางาน อาศัย
อาํนาจตามคาํสัง่คณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ ที ่๑/๒๕๕๓ เรือ่งแตงตัง้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 
จึงแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัด
สมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนทีแ่ละสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น โดยมอีงคประกอบ หนาที่
และอํานาจ ดังนี้

๑. องคประกอบ
 ๑.๑ รองศาสตราจารย วิลาวัณย เสนารัตน ประธานคณะทํางาน
 ๑.๒ ผูชวยศาสตราจารย พงคเทพ สุธีรวุฒิ รองประธานคณะทํางาน
 ๑.๓ เลขาธิการสํานักงานหลักประกัน
  สุขภาพแหงชาติ หรือผูแทน       ผูทํางาน
 ๑.๔ นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  ผูทํางาน
 ๑.๕ นางสาวทัศนีย  วีระกันต   ผูทํางาน
 ๑.๖ นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต   ผูทํางาน
 ๑.๗ จาสิบเอกวีระพล  เจริญธรรม  ผูทํางาน
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 ๑.๘ นายสุรเดช   เดชคุมวงศ   ผูทํางาน
 ๑.๙ นายสุรศักดิ์  บุญเทียน   ผูทํางาน
 ๑.๑๐ นายจารึก  ไชยรักษ   ผูทํางานและเลขานุการ

๒. หนาที่และอํานาจ
 ๒.๑  ทบทวนประกาศคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑและวธิี
การในการจดัและสนบัสนนุการจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ทีห่รอืสมชัชาสขุภาพเฉพาะ
ประเด็น เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีและ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อนําเสนอตอ คสช. พิจารณาปรับปรุงตอไป
 ๒.๒  ทบทวนประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 
แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีและ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อแจงใหเลขาธิการ คสช. พิจารณาปรับปรุงตอไป
 ๒.๓  จัดทํารางแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชา
สขุภาพเฉพาะพืน้ทีแ่ละสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ พจิารณาใหความเหน็ชอบตอไป
 ๒.๔  หนาท่ีอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมอบหมาย

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

                         สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

          สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ

                                    (นายแพทยสุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ)
                             ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
                            สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   99Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd   99 6/11/2010   4:24:06 PM6/11/2010   4:24:06 PM



100

ขอเสนอเพ่ือการพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ภาคีเครือขายสามารถสงขอเสนอแนะ ไดทาง
 ๑. ไปรษณีย  สงมายังสํานักสมัชชาสุขภาพ สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตามที่อยูบนปกหลัง

 ๒. สงทาง E-mail: p3_nhc@nationalhealth.or.th
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