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คํานํา
การพัฒนาระบบสุขภาพของไทยมีความกาวหนาในระดับโลก
จนอาจกลาวไดวาเปนกรณีศึกษาระดับโลก (World Case Study)
ระบบสุขภาพของไทยกินความหมายกวางกวาระบบการแพทย
และสาธารณสุขหรือระบบบริการสาธารณสุข เลยไปถึงระบบสุขภาวะ
ทั้งสังคม สุขภาพมีความหมายรวมไปถึงสุขภาวะทุกมิติที่เปนองครวม
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของเครื่องมือการปฏิรูประบบสุขภาพของไทย ใหความสําคัญตอ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ/สุขภาวะอยางมีสวนรวม
(Participatory Healthy Public Policy: PHPP) มีการกําหนดให “สมัชชา
สุขภาพ” (Health Assembly) เปนเครือ่ งมือเชิงกระบวนการทีส่ าํ คัญใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เนนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในสังคมอยางเห็นคุณคา ศักดิ์ศรีของกันและกัน
อีกนัยยะหนึง่ กลาวไดวา สมัชชาสุขภาพ ซึง่ เปนกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมนัน้ เปนเครือ่ ง
มือหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินงานตามกรอบของระบบ
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ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory/Deliberative Democracy)
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งมีการทดลองดําเนินการอยางหลากหลายและ
กวางขวางมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงปจจุบัน จนไดองคความรูและ
ประสบการณเพิ่มขึ้นตามลําดับ
สมัชชาสุขภาพมี ๓ ประเภท คือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น และสมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ
ซึ่งในชวง ๒ ป หลังจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสุขภาพแหง
ชาติ มีการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติกาวหนาไปมาก
มีแบบแผน มีระบบที่เห็นไดชัด ในขณะที่สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ยังมีความหลากหลายอยูมาก แตก็
มีบทเรียนรู องคความรูเกิดขึ้นมากมายเชนเดียวกัน
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ กลุมคน องคกร ภาคี
เครื อ ข า ย สามารถรวมตั ว กั น เพื่ อ จั ด กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเองก็ได หรือขอรับการ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) ตามหลักเกณฑและวิธีที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คสช.) กําหนด ซึ่ง คสช. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัด
และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
แลว และในประกาศฉบับดังกลาวไดระบุใหผูขอรับการสนับสนุนการ
จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการที่ระบุไวในแนวทางการจัดและการ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นที่ สช. กําหนด
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ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ สช. จึงไดออกประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ เรือ่ ง แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ แลว และ สช. พิจารณาเห็นวา ควร
มีการจัดทําแนวทาง (Guildeline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อใชเปนแนวทาง
สําหรับเพื่อนเครือขายภาคีที่เกี่ยวของไดพิจารณาใชเปนแนวทางการ
จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นตอไป โดยแนวทางนี้จัดทําขึ้นจากการสังเคราะหองคความรู
ที่เครือขายภาคีตางๆ ไดรวมกันพัฒนาขึ้นจากการทํางานจริงในหวง
เวลาที่ผานมา เพื่อตอยอดทุนเดิมใหเจริญงอกงาม สช. จึงไดจัดพิมพ
แนวทางฉบับนี้ขึ้น
แนวทางฯ นี้ มิใชสตู รสําเร็จหรือคัมภีรส าํ หรับการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แตเปน
เพียงแนวทางการทํางานเพื่อใหเกิดการจัดการที่มีหลักการ แบบแผน
เปนระบบ แตก็ยังสามารถปรับใหมีความยืดหยุนใหสอดคลองกับ
บริบทและสถานการณที่จําเพาะได และประสบการณ บทเรียนการจัด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพฯ ที่เกิดจากการประยุกตใชแนวทางนี้ก็จะ
กลับมาเปนทุนทางปญญาในการพัฒนาแนวทางฯ นี้ตอไปในอนาคต
ดวย
สช. ขอขอบคุณ คณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการ
ในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น คณะ
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ผูจัดทําที่ชวยพัฒนาแนวทางฯ จนสําเร็จเรียบรอย และขอขอบคุณ
ล ว งหน า สํ า หรั บ เครื อ ข า ยภาคี ที่ ไ ด นํ า แนวทางฉบั บ นี้ ไ ปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตามความเหมาะสมตอไป
หากมีขอเสนอแนะใดๆ เพื่อการพัฒนาตอไปในอนาคต สช.
ยินดีนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง

(นายแพทยอําพล จินดาวัฒนะ)
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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สารบัญ
สวนที่ ๑ รูจักสมัชชาสุขภาพ

ความนํา
หลักการสําคัญและคุณลักษณะสมัชชาสุขภาพ
ที่พึงประสงค
รูปแบบของสมัชชาสุขภาพ
ความเชื่อมโยงระหวางสมัชชาสุขภาพแตละรูปแบบ
ตัวอยางผลสําเร็จของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และเฉพาะประเด็น

หนา

๑

๓
๔
๗
๙
๑๑

สวนที่ ๒ แนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
๑๕
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

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
๔. การสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง
๕. การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ
๖. การบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ตัวอยางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ขั้นตอนการจัดทําแนวทาง (Guideline)
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
ภาคผนวก ข ตัวอยางเอกสารมติ สมัชชาสุขภาพจังหวัด
สงขลา ป ๒๕๕๑
ภาคผนวก ค ตัวอยางเอกสารมติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพแหงชาติ
ภาคผนวก ง ตัวอยางการจัดฉากหลัง (Blackdrop)
เวทีสมัชชาสุขภาพ
ภาคผนวก จ ตัวอยางการออกหนังสือเชิญโดย
คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดสมัชชาสุขภาพ
ภาคผนวก ฉ คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
ภาคผนวก ช คําสั่งคณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑและ
วิธีการในการจัดและการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

๔๗
๔๘
๔๙
๔๙
๕๐

๖๓
๖๕
๖๖

๗๑
๙๓
๙๔
๙๕
๙๘
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๑

รูจักสมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพ
 เปนกระบวนการที่ใชในการผลักดันใหสังคมมีสุขภาวะ
(ภาวะที่เปนสุข)
 โดยทําใหคน กลุม คน เครือขาย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
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) การสร า งนโยบายขาดข อ มู ล หลั ก ฐานทางวิ ช าการที่ มี
น้ําหนักเพียงพอ
(๔) ขาดกระบวนการประเมินผลกระทบและกําหนดทางเลือก
ที่หลากหลาย
(๕) ขาดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนโยบาย
ผลกระทบสํ า คั ญ ของกระบวนการนโยบายข า งต น ทํ า ให
นโยบายบางนโยบายไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน สราง
ความขัดแยงของสังคม และไมสามารถบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวัง
กระบวนการนโยบายจึงควรเปนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ซึ่งมีความหมาย ๒ ประการคือ
๑) เปนกระบวนการนโยบายของสาธารณะ หมายถึง คน
กลุมคน เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของในสังคม รวมกันทบทวน
กําหนดนโยบาย และรวมผลักดันไปสูการปฏิบัติ
๒) เปนกระบวนการนโยบายเพือ่ สาธารณะ หมายถึง การรวม
กันทบทวน กําหนดนโยบาย และรวมผลักดันไปสูการปฏิบัตินั้น ก็เพื่อ
ใหสังคมโดยรวมไดรับประโยชนมากที่สุด

3
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 3

6/11/2010 4:20:48 PM

“กระบวนการนโยบายสาธารณะ จึงเปนกระบวนการที่คน
กลุม คน เครือขาย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในสังคม รวมกันทบทวน
กําหนดนโยบาย และรวมผลักดันไปสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ ใหสงั คมโดยรวม
ไดรบั ประโยชนมากทีส่ ดุ และนําไปสูส งั คมสุขภาวะทีก่ าํ หนดรวมกัน”
ดวยเหตุนี้เอง พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ จึงกําหนดให
“สมัชชาสุขภาพ” เปนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เปนกระบวน
การสําคัญที่ทําใหคน กลุมคน เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของใน
สังคมมาทํางานรวมกัน เรียนรูซึ่งกันและกัน ในการทบทวน กําหนด
นโยบาย และรวมผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติเพื่อใหสังคมโดยรวม
ไดรับประโยชนมากที่สุด และนําไปสูสังคมสุขภาวะที่กําหนดรวมกัน

หลักการสําคัญและคุณลักษณะของสมัชชาสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค

สมัชชาสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค มีหลักการและคุณลักษณะทีส่ าํ คัญ
๖ ประการ คือ (ดังแผนภูมิ)

4

แผนภูมิ แสดงหลักการและคุณลักษณะของสมัชชาสุขภาพ
ที่พึงประสงค ๖ ประการ
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๑) กลไกจัดการเปนกลไกพหุภาคี สมัชชาสุขภาพเปนกระ
บวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ โดยใชพลังจากการมีสว น
รวมจากทุกภาคสวน ซึ่งอาจจะจัดกลุมเปน ๓ ภาคสวนสําคัญ คือ
 ภาคประชาชน ชุมชน ประชาสังคม รวมถึง ภาคเอกชน
สื่อสารมวลชน
 ภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและทองถิ่น
 ภาควิชาการ วิชาชีพ รวมถึง ผูรู ปราชญที่อยูในชุมชน
หัวใจสําคัญคือการเชื่อมประสานผูคนในภาคสวนตางๆ ให
มารวมพลังทํางานรวมกัน จึงจําเปนตองมีกลไกที่ทําหนาที่ออกแบบ
วางแผน ประสานและการดําเนินงานทีม่ คี วามรูแ ละเขาใจในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ กลไกดังกลาวอาจจะเปนรูปแบบของคณะทํางาน
คณะกรรมการหรือมีการรวมตัวกันเปนทีมทํางานทัง้ ทีเ่ ปนทางการหรือ
ไมเปนทางการก็ได แตควรจะมีองคประกอบครบทั้ง ๓ ภาคสวน
๒) มีการจัดกระบวนการอยางเปนระบบ กระบวนสมัชชา
สุขภาพไมใชเปนเพียงการจัดเวทีวิชาการหรือเวทีสาธารณะทั่วๆ ไป
แตเปนกระบวนการจัดการทีเ่ ปนระบบ ทีม่ ขี นั้ มีตอน ตัง้ แตการกําหนด
ประเด็นเชิงนโยบาย กําหนดทางเลือก การตัดสินใจทางนโยบาย การนํา
นโยบายไปสูก ารปฏิบตั ิ รวมถึงการติดตามประเมิน กระบวนการทุกขัน้
ตอนเนนการจัดการขอมูลความรู เนนการจัดการกลุมเพื่อการทํางาน
แบบมีสวนรวม เนนการจัดการที่สมานฉันทเพื่อหาฉันทามติรวมกัน
๓) ใชฐานความรูผสมผสานเขากับฐานดานจิตใจ สมัชชา
สุขภาพเปนกระบวนการทีใ่ หประชาชนและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของ
ไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท ซึ่งหมายถึง
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การใชขอมูล วิชาการและความรู หรืออาจเรียกวา “ปญญา” เปนฐาน
ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ไมไดใชอารมณความรูสึกเปนที่ตั้ง
นอกจากนั้นยังเปนกระบวนการที่ไมรังเกียจเดียดฉันทกัน ไมมีการ
แบงพรรคแบงพวก ยึดความสมานฉันท หรืออาจเรียกวา “ความรัก
สมัครสมาน” เปนกรอบในการพูดคุยแลกเปลีย่ นกันดวย ฉะนัน้ สมัชชา
สุขภาพจึงตองมีความประณีตในการออกแบบและจัดการ เพราะเปน
กระบวนการที่ใชความรัก ใชปญญา ใชความรู ใชความสมานฉันท
เปนฐานในการทํางาน
๔) ทุกฝายที่เขามารวมกันเปนไปอยางเคียงบาเคียงไหล
กัน สมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
(Participatory Democracy) ที่หมายถึงเปนกระบวนการของประชาชน
เพื่อประชาชนและโดยประชาชน ที่คํานึงถึงความเทาเทียมกันของทุก
ภาคสวนที่เขามารวมกันทํางานและทํางานกันอยางเคียงไหลเคียงบา
โดยมุงไปที่เปาหมายในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม
๕) มี ป ระเด็ น ชั ด เจน เป น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู แ ล ว ว า สมั ช ชา
สุขภาพเปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ฉะนั้น
ในการทํางานจึงจําเปนตองมีประเด็นเชิงนโยบายทีช่ ดั เจน ซึง่ ไมจาํ เปน
ตองประเด็นที่ใหญก็ได ควรเริ่มจากประเด็นเล็กๆ และใกลตัว โดย
ประเด็นเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นตองมีกระบวนการคนหารวมกัน และนํา
ไปพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายโดยอาศัยขอมูล วิชาการและองค
ความรูรองรับรวมกัน
๖) มีโอกาสผลักดันไปสูก ารปฏิบตั ทิ เี่ ปนรูปธรรมในหลาย
ชองทาง ผลสําเร็จของการจัดสมัชชาสุขภาพไมไดจบลงทีก่ ารมีมติหรือ
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ขอเสนอเชิงนโยบายเทานั้น แตตองมีกระบวนการขับเคลื่อนและผลัก
ดันมติหรือขอเสนอเชิงนโยบายนั้นไปสูการปฏิบัติ และถือเปนหนาที่
รวมกันของทุกฝายที่จะนํามติหรือขอเสนอเชิงนโยบายนั้นไปทํางาน
ตามบทบาทหนาทีต่ น โดยไมปลอยใหฝา ยหนึง่ ฝายใดเปนผูด าํ เนินการ
แตเพียงลําพัง

รูปแบบของสมัชชาสุขภาพ
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหคําจํากัด
ความของคําวา “สมัชชาสุขภาพ” ไววา หมายถึง “กระบวนการที่
ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยน
องคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน
โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม” ซึ่ง
ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหสมัชชา
สุขภาพ มี ๓ รูปแบบ คือ
(๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หมายถึง กระบวนการทีใ่ ห
ประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรว มแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละเรียน
รูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพหรือความมีสขุ ภาพของประชาชน โดยจัดใหมกี ารประชุมอยาง
เปนระบบและมีสวนรวม โดยการใชอาณาบริเวณที่แสดงขอบเขตเปน
ตัวตั้งในการดําเนินการ
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(๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หมายถึง กระบวนการ
ที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและ
เรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุม
อยางเปนระบบและมีสวนรวม โดยการใชประเด็นสาธารณะเปนตัวตั้ง
ในการดําเนินการ
(๓) สมัชชาสุขภาพแหงชาติ หมายถึง กระบวนการที่ให
ประชาชนและหนวยงานของรัฐไดรว มแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละเรียน
รูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพหรือความมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในระดับชาติ โดยจัดใหมี
การประชุมอยางเปนระบบและมีสวนรวม
หากตีความหมายขางตนแบบผิวเผิน อาจทําใหเกิดการเขาใจ
ผิดวา “สมัชชาสุขภาพ” เปนเพียงการประชุมหรือการจัดเวทีเทานั้น
แตแทจริงแลวสมัชชาสุขภาพเปน “กระบวนการ” ทีม่ กี ารจัดอยางเปน
ระบบและมีสว นรวมของทุกภาคสวน โดยมีเปาหมายเพือ่ การเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือการเสนอแนะทางออกอันนําไปสู
ความมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
อีกประการหนึ่งที่อาจนําไปสูการเขาใจผิดไดก็คือ อาจมองวา
“สมัชชาสุขภาพ” เปนเพียงกระบวนการเสนอแนะขอเสนอเชิงนโยบาย
เทานัน้ แตแทจริงแลว “สมัชชาสุขภาพ” สามารถใชเปนกระบวนในการ
คนหาประเด็นทางนโยบาย กําหนดทางเลือกเชิงนโยบาย การตัดสินใจ
ทางนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ และการติดตามและการประเมิน
ผลทางนโยบายได รวมทั้ง “สมัชชาสุขภาพ” ยังสามารถนําไปใชเปน
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ไดทกุ ระดับ ตัง้ แตระดับ
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หมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับชาติ และระดับสากล หรือ
แมแตนโยบายสาธารณะในเชิงประเด็น

ความเชื่อมโยงระหวางสมัชชาสุขภาพแตละรูปแบบ
นอกเหนือจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นจะสามารถพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและ
นําไปปฏิบัติภายในพื้นที่หรือภายในประเด็นที่กําหนดแลว ยังมีความ
เชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติได ดังนี้
(๑) ความเชื่อมโยงในเรื่องที่มาของประเด็นเชิงนโยบาย
กลาวคือ สมัชชาสุขภาพแหงชาติจะมีการเปดรับประเด็นเชิงนโยบาย
จากองคกร หนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ ทั่วประเทศ ฉะนั้น
ขอเสนอเชิงนโยบายทีเ่ กิดขึน้ จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นที่ตองอาศัยพลังความรวมมือจากนอกพื้นที่
หรือมีความตองการขยายขอบเขตใหกวางขึ้นก็สามารถเสนอเขาสูการ
พิจารณาเพื่อกําหนดเปนระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ได เชน ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง นโยบาย
แหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๒ เรื่อง แผน
พัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
กรณีภาคใต ทั้ง ๒ เรื่องเปนระเบียบวาระจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ เปนตน
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(๒) ความเชื่ อ มโยงในกระบวนการพั ฒ นาข อ เสนอเชิ ง
นโยบาย ซึง่ มีความเชือ่ มโยงใน ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑ เปนความ
เชือ่ มโยงทีเ่ กิดจากขัน้ ตอนการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายกอนนําเสนอ
ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจะมีกระบวนการเปดรับฟงความคิดเห็น
จากองคกร หนวยงานและภาคีเครือขายอยางกวางขวาง ซึง่ สามารถนํา
ไปจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพือ่
รวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพแหงชาติได ลักษณะ
ที่ ๒ เปนความเชื่อมโยงที่เกิดจากการนําขอมูล วิชาการตลอดจน
ขอเสนอเชิงนโยบายที่จัดทําขึ้นสําหรับการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ไปใชประกอบในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นก็ได
(๓) ความเชื่อมโยงในกระบวนการแสวงหาฉันทามติรวม
กัน เปนความเชือ่ มโยงทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ซึง่ กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาะเฉพาะ
ประเด็นสามารถสงตัวแทนทีไ่ ดรบั การเห็นชอบจากสมาชิกในกลุม ตาม
จํานวนที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนดใหในแตละ
กลุมเครือขาย เขารวมประชุมและเปนตัวแทนในการเสนอความคิด
เห็นในนามกลุม เครือขายตนในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพือ่ แสวงหา
ฉันทามติรวมกับกลุมเครือขายอื่นตอขอเสนอเชิงนโยบายในแตละ
ระเบียบวาระได
(๔) ความเชื่อมโยงในกระบวนการขับเคลื่อนขอเสนอเชิง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ เปนความเชื่อมโยงภายหลังการมีฉันทามติ
ตอขอเสนอเชิงนโยบายที่กําหนดเปนระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติแลว บทบาทหนาที่สําคัญของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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ก็คือการนํามติหรือขอเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ที่เกี่ยวของไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในพื้นที่ หรือในกลุมเครือขายตน
โดยอาจใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนก็ได
ความเชื่อมโยงระหวางสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เปนความคาดหวัง
ที่ทุกภาคสวนตองการใหเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสมัชชาสุขภาพเปนเครื่อง
มือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อยาง
แทจริง

ตัวอยางผลสําเร็จของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
เฉพาะประเด็น
หลายปที่ผานมา เกิดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และเฉพาะประเด็น ทีส่ ง ผลตอกระบวนการนโยบายสาธารณะในหลาย
พืน้ ทีแ่ ละในหลายประเด็นดังตอไปนี้ (รายละเอียดในแตละกรณีใหดใู น
สวนที่ ๒ หนา ๕๐-๖๒)
๑) สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร ป ๒๕๕๑ ใชกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพดานเกษตร
ปลอดภัย นําไปสู “วันประกาศอิสรภาพจากสารพิษ” และมีการลงนาม
ความรวมมือ (MOU) ระหวางผูวาราชการจังหวัดกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ๑๒ แหง เพื่อขับเคลื่อนมติเขาสูนโยบายในระดับทองถิ่น
และผลักดันเขาสูยุทธศาสตรจังหวัด
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๒) สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ป ๒๕๕๑ ประยุกต
ใชรูปแบบสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ ๓ ประเด็น คือ ๑) เด็กและเยาวชนและครอบครัว ๒) อาหาร
ปลอดภัย และ ๓) องคกรปกครองทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ มีการ
ทําบันทึกความรวมมือ (MOU) กับผูว า ราชการจังหวัดและหนวยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวของ ทองถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประชาคมสุขภาพจังหวัดสมุทราปราการ สภาเด็กและเยาวชน และ
องคการบริหารสวนทองถิ่น และมีการขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบาย
เขาบรรจุในแผนของทองถิ่นแลว
๓) สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒
ใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการ
จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนอยางยั่งยืน จนเกิดเปนขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา วาดวย การอนุรกั ษและใชประโยชน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๒
๔) สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด สงขลา ป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ใช
กระบวนการเรี ย นรู แ ผนสุ ข ภาพตํ า บลเพื่ อ ขยายผลในการพั ฒ นา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดานการจัดการสุขภาพทองถิ่น ดวย
การจัดสมัชชาสุขภาพระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ แหง เชน
เทศบาลตําบลปริก ผลักดันใหเกิด “คลินิกชุมชนอบอุน” ตําบลรําแดง
ผลักดัน “ยุทธศาสตรรําแดงนาอยู” และเทศบาลเมืองบานพรุ มุงสู
เปาหมาย “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง” เปนตน
๕) สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ป ๒๕๕๑ ใชกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวน
รวมเรื่องเกษตรที่เอื้อตอสุขภาพและอาหารปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อน
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ขอเสนอเขาสูยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร
๖) สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน ป ๒๕๕๒ ใชกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพดานอาหาร
ปลอดภัย และนําไปสูการพัฒนาตลาดสดบานพระเนตร เขตเทศบาล
อําเภอเมือง จังหวัดนาน เปนตลาดอาหารปลอดภัยตามขอเสนอของ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดนานแลว
๗) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร
การพั ฒ นาระบบข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพแห ง ชาติ (ป ๒๕๕๓) ใช
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเพือ่ พัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ และขอเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
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๒

แนวทางการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

15
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 15

6/11/2010 4:20:57 PM

16
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 16

6/11/2010 4:21:44 PM

แนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
มาตรา ๔๐ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัวกันเพือ่ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกี าร
ที่ คสช. กําหนด
ในกรณีสมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงาน
ของรัฐนําไปปฏิบตั หิ รือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพือ่ ดําเนินการใหบรรลุผลตาม
ควรแกกรณีตอไป
การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น สามารถขอรับสนับสนุนการจัดจาก สช. หรือรวมตัวกันเพื่อ
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเองก็ได
ทั้งนี้ผูที่ขอรับสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นจาก สช. ควรดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ คสช.กําหนด ดังแผนภูมิ (โปรดดูหนาถัดไป)
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พ.ร.บ.สุขภาพฯ ม.๔๐

ประกาศ คสช.

ประกาศสํานักงาน ป ๒๕๕๓

การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะพื้ น ที่ หรื อ สมั ช ชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น หรือ
สนับสนุนใหประชาชนรวม
ตัวกันเพือ่ จัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้ น ที่ หรื อ สมั ช ชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ให
เปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ คสช. กําหนด

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ในการจัดและสนับสนุนการ
จั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะ
พื้ น ที่ ห รื อ สมั ช ชาสุ ข ภาพ
เฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๐

๑.แนวทางการสนั บ สนุ น
ก า ร จั ด ส มั ช ช า สุ ข ภ า พ
เฉพาะพื้ น ที่ ห รื อ สมั ช ชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.
๒๕๕๓
๒.แนวทาง (Guideline) การจั ด กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น

หมวด ๒ ขอ ๔
ใ ห สํ า นั ก ง า น กํ า ห น ด
แนวทางการจั ด และการ
สนั บ สนุ น การจั ด สมั ช ชา
สุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ห รื อ
ส มั ช ช า สุ ข ภ า พ เ ฉ พ า ะ
ประเด็น

ขั้นตอนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ (ตามแผนภูมิ)
๑) การสรางกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๒) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
๓) การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๔) การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๕) การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ
๖) การบริหารจัดการที่เปนระบบ
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ทัง้ นี้ การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพควรมีการทํางานรูปแบบ
พหุภาคีดวย

๕. สื่อสารทางสังคม ๖. บริหารจัดการอยางเปนระบบ
ภายใตการทํางานแบบพหุภาคี ทุกขั้นตอน

๑. สรางกลไกการจัด
กระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ
- คณะทํางาน
- วิธีการทํางาน
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

๔.การสรุปบทเรียน
เพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

แผนภูมิ แสดงแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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๑. กลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการออกแบบกลไก
การจัดเปนกลไกพหุภาคีที่มีองคประกอบครบทั้ง ๓ ภาคสวน ตาม
ยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ทั้งภาคประชาสังคมและเอกชน
ภาควิชาชีพ/วิชาการ และภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ โดย
ตั้งเปนคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะ
ประเด็น และมีฝายเลขานุการที่คอยสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้ง
มีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการทํางานรวมกัน โดยมีประเด็นที่ควร
พิจารณา ดังนี้

๑.๑

คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

๑.๑.๑ รูปแบบคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น สามารถดําเนินการได ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ การจัดตั้งอยางเปนทางการ ในรูปของคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานก็ไดตามความเหมาะสม
โดยมีคําสั่งแตงตั้งที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ซึ่งเปนที่นิยมในการ
ดําเนินงาน เพราะบุคคลที่เขามารวมเปนกรรมการ อนุกรรมการหรือผู
ทํางานสามารถใชเปนเอกสารอางอิงกับหนวยงานตนสังกัดได ในการ
ออกคําสั่งแตงตั้ง ผูที่จะเปนผูลงนามแตงตั้งอาจดําเนินการไดหลาย
กรณี เชน
- กรณีที่ ๑ แตงตั้งโดยผูวาราชการจังหวัดหรือผูไดรับมอบ
หมาย ซึ่งการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในระดับจังหวัดจะใชกรณี

20
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 20

6/11/2010 4:21:47 PM

นี้เปนสวนใหญ เชน ที่จังหวัดสมุทรปราการ นครศรีธรรมราช พิจิตร
แพร และเชียงราย ทีม่ กี ารออกคําสัง่ แตงตัง้ คณะทํางานสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดเพือ่ ทําหนาทีจ่ ดั กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในป ๒๕๕๒
เปนตน
- กรณีที่ ๒ แตงตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ ซึ่งสามารถแตงตั้งไดทั้งกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เชน คําสัง่ แตงตัง้ คณะทํางานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดตราดและนครศรีธรรมราช ในป ๒๕๕๑ เปนตน
- กรณีที่ ๓ แตงตัง้ โดยประธานคณะกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ โดยคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ เชน ในป ๒๕๕๒ มีการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นวาดวยเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ในงานมหกรรม
สมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๖ มีการแตงตั้งกลไกจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน
สุขภาพแหงชาติเปนผูลงนามในคําสั่งแตงตั้ง เปนตน
- กรณีที่ ๔ แตงตั้งโดยผูบริหารหนวยงานของรัฐและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
รูปแบบที่ ๒ การจัดตั้งแบบไมเปนทางการ เปนการรวมตัว
เปนทีมทํางานแบบหลวมๆ เพือ่ มาทํางานรวมกันโดยไมมคี าํ สัง่ แตงตัง้
ซึ่งสามารถดําเนินการไดทั้งสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น เชน จังหวัดตรังและจังหวัดเลย มีการรวมตัว
ของกลุมบุคคลจากภาคสวนตางๆ เปนคณะทํางานจัดสมัชชาสุขภาพ
ในป ๒๕๕๑ เปนตน หรือกรณีทมี่ กี ารรวมตัวของบุคคลทีม่ คี วามสนใจ
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ในเรือ่ งเดียวกันมาทํางานรวมกัน เชน ในเรือ่ งการจัดการลุม น้าํ ซึง่ มีกลุม
บุคคลจากองคกร หนวยงานและเครือขายภาคีตางๆ ที่หลากหลายมา
รวมตัวกันเปนกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเรื่อง
การจัดการลุมน้ํา เปนตน กลไกแบบนี้จะมีการจัดสรรบทบาทใหแตละ
คนตามที่ไดมีการตกลงหรือปรึกษาหารือกัน
ทั้งนี้ ภายใตคณะกรรมการหรือคณะทํางานทั้ง ๒ รูปแบบขาง
ตน อาจจะมีการจัดใหมีคณะทํางานยอย ๆ รับผิดชอบงานในแตละ
ดานอีกก็ได เชน ทีมทํางานวิชาการ ทีมดําเนินการประชุม ทีมสื่อสาร
สาธารณะ ทีมติดตามและประเมินผล เปนตน
๑.๑.๒ องคประกอบของคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการกําหนด
องคประกอบเปนแบบพหุภาคีทสี่ มดุลระหวางภาคการเมืองหรือหนวย
งานของรัฐ ภาควิชาชีพหรือวิชาการ และภาคประชาสังคมหรือภาค
ประชาชน ในสัดสวนทีเ่ หมาะสม เชน คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสมุทรปราการ ป ๒๕๕๒ มีองคประกอบจากกลุมเครือขายเชิง
พื้นที่ ๕ คน จากกลุมเครือขายภาคประชาชนและเอกชน ๗ คน จาก
กลุมเครือขายวิชาชีพและวิชาการ ๖ คน และจากกลุมเครือขายภาค
ราชการและภาคการเมือง ๗ คน เปนตน
ทั้ ง นี้ อาจมี ก ารแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ ห รื อ
เกี่ยวของเปนที่ปรึกษาของคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เพิ่มเติมก็ได
นอกจากนั้น เพื่อใหการทํางานรวมกันของคณะทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรจัดใหมีกระบวนการสรางความรูความ
เขาใจในเรื่องสมัชชาสุขภาพและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในระยะเริ่มตน
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ของการทํางาน รวมทั้งจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอระหวางกันก็จะทําใหกลไกนี้เปนกลไกที่มีศักยภาพในการ
ทํางานตอไปได
๑.๑.๓ บทบาทหนาทีข่ องคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการกําหนด
บทบาทหนาที่ใหชัดเจน ซึ่งบทบาทที่สําคัญของกลไกนี้ ไดแก
(๑) วางแผนการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(๒) อํานวยการ ติดตาม และกํากับการจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเรียบรอย
(๓) เชื่อมประสานระหวางกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กับสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อ
เกื้อกูลการทํางานระหวางกันใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๔) แตงตั้งกลไกยอยๆ เพื่อดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของตาม
ความจําเปน
๑.๑.๔ วาระของคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เพื่อใหการดําเนินงานสมัชชาสุขภาพเกิดการพัฒนาและสรางการมี
สวนรวมอยางกวางขวาง ไมถูกมองเปนของผูใดผูหนึ่ง คณะทํางานจัด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โดย
ควรมีวาระในการทํางาน ประมาณ ๑ - ๒ ป เพื่อมิใหเกิดการผูกขาด
อยูที่กลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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๑.๒

ฝายเลขานุการ

ฝ า ยเลขานุ ก ารนั บ เป น กลไกที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การจั ด
กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ เพราะเป น ผู ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น การ
ทํางานของคณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ มีประเด็นที่
ควรพิจารณา คือ
๑.๒.๑ องคประกอบของฝายเลขานุการ
ฝายเลขานุการ ควรประกอบดวยกลุม บุคคลทีม่ คี วามรู
และเขาใจในเรื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ
มีสวนรวม ซึ่งฝายเลขานุการ ควรประกอบดวยคณะบุคคลที่สามารถ
ทํางานในบทบาทหลัก ๖ ประการ คือ
(๑) บทบาทของผูทํางานดานยุทธศาสตร ควรเปนบุคคลที่มี
ประสบการณในการคาดการณในอนาคตบนฐานของบริบทปจจุบัน
สามารถกําหนดยุทธศาสตรและกลวิธีในการขับเคลื่อนกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมไดอยางเปนระบบ
(๒) บทบาทของผูท าํ งานดานวิชาการ เปนบุคคลทีม่ คี วามรูห รือ
เชีย่ วชาญในการวิเคราะห สังเคราะหขอ มูลขาวสารตางๆ ไดเปนอยางดี
เพือ่ ทําหนาทีใ่ นการพัฒนาวิชาการเพือ่ เปนฐานในการพัฒนาขอเสนอ
เชิงนโยบาย
(๓) บทบาทของผูทํางานดานการขับเคลื่อน เปนบุคคลที่มี
ทักษะในการเคลื่อนไหวสังคม จะทําหนาที่เปนแกนนําสําคัญในการ
ปฏิบัติการตางๆ ในพื้นที่ ในเชิงรวมคิด ติดตาม ผลักดันแบบกัดติดใน
ประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น
(๔) บทบาทของผูทํางานดานการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจกับประชาชนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขามารวมใน
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กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมใน
ชองทางรูปแบบที่เหมาะสม
(๕) บทบาทของผูทํางานดานการประสานจัดการ เปนบุคคล
ที่ เ ก ง และเชี่ ย วชาญในเชิ ง การประสานงานกั บ กลุ ม บุ ค คล องค ก ร
เครือขายตางๆ และทําหนาทีบ่ ริหารจัดการดานตาง ๆ ซึง่ เปรียบเสมือน
แมบานที่เปนหนวยสนับสนุนการดําเนินการนั่นเอง
(๖) บทบาทของผูทํางานดานกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เปนบุคคลที่มีความรูและเขาใจในเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมเปนอยางดี
๑.๒.๒ บทบาทหนาที่ของฝายเลขานุการ
(๑) ประสานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดาน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
(๒) ประสานเพือ่ เสนอขอรับการสนับสนุนการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ
(๓) ประสานการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสูการ
ปฏิบัติเปนรูปธรรม
(๔) ประสานงานกับองคกร หนวยงานและเครือขายภาคีทเี่ กีย่ ว
กับประเด็นเชิงนโยบายที่รับผิดชอบเพื่อหาความคิดเห็นรวมในการ
พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติและนํามติที่เกิดขึ้นมาผลักดันสูการปฏิบัติ
(๕) ประสานงานอืน่ ๆ กับองคกร หนวยงานและภาคีเครือขาย
ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ เพือ่ การ
ทํางานรวมกัน

25
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 25

6/11/2010 4:21:51 PM

(๖) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและระบบการบริหารจัดการ
(๗) อื่น ๆ
๑.๓ แนวทางหรือหลักเกณฑการจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ
ในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ คณะทํางานควรมีการ
กําหนดวิธีการทํางานรวมกัน ทั้งการวางแผนการดําเนินงาน และการ
จัดทําแนวทางการดําเนินงานกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/
ประเด็น เชน สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร
ระบบข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพแห ง ชาติ ได มี ก ารจั ด ทํ า แผนทางการ
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ ขึ้น เพื่อใหคณะทํางานไดเขาใจ
กระบวนการตรงกัน และนําไปสูผลสําเร็จของการจัดสมัชชาสุขภาพใน
ที่สุด
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๒. การจัดกลุมเครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย
การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนการเปดกวางใหทกุ ภาค
สวนไดเขามีสว นรวมอยางเคียงบาเคียงไหล ฉะนัน้ การจัดกลุม เครือขาย
ของผูม สี ว นไดสว นเสียจึงเปนเรือ่ งสําคัญทีต่ อ งดําเนินการใหครอบคลุม
และครบถวนทุกภาคสวน โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

๒.๑

ขั้นตอนการจัดกลุมเครือขาย มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder
Analysis) เพื่อใหเห็นภาพรวมของกลุมคน องคกร เครือขายภาคีที่
เกี่ ย วข อ งทั้ ง หมด ซึ่ ง ควรใช ก รอบการวิ เ คราะห ต ามยุ ท ธศาสตร
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือครอบคลุมทั้งภาคประชาชนและเอกชน
ภาควิชาการและวิชาชีพ และภาคราชการและการเมืองโดยอาจแบง
ประเภทของผูมีสวนไดสวนเสีย ได ๒ มิติ คือ
ก. มิติเชิงพื้นที่ เปนการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียโดยใช
เขตพื้นที่เปนกรอบในการวิเคราะห โดยยึดกรอบการวิเคราะหตาม
ยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา เชน หากเปนการวิเคราะหผูมีสวน
ไดสวนเสียสําหรับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ใน
ระดับจังหวัด อาจใชพื้นที่ระดับอําเภอ หรือระดับตําบล เปนกรอบใน
การวิเคราะห แตหากเปนการวิเคราะหผมู สี ว นไดสว นเสียในระดับเล็กลง
ไป เปนระดับอําเภอ หรือระดับตําบล ก็อาจใชพนื้ ทีห่ มูบ า น หรือชุมชน
เปนกรอบในการวิเคราะหกไ็ ด ในทํานองเดียวกันหากเปนการวิเคราะห
ผูม สี ว นไดสว นเสียกับประเด็นสําหรับการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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เฉพาะประเด็น อาจจะยึดพืน้ ทีข่ องจังหวัดทัง้ ๗๖ จังหวัด เปนกรอบใน
การวิเคราะห แตหากเปนประเด็นเชิงนโยบายในระดับที่เล็กลงไป เชน
ระดับภาคหรือระดับเขต ก็อาจใชพื้นที่ระดับจังหวัด หรือพื้นที่ระดับ
อําเภอที่อยูในภาคหรือเขตนั้นเปนกรอบในการวิเคราะหก็ได
ข. มิติเชิงองคกร หนวยงานและเครือขาย จําแนกเปน
(๑) ภาคประชาชนและเอกชน ไดแก มูลนิธิ สมาคม สถาบัน
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะไมหวังผลกําไร และรวมไปถึงเครือ
ขายภาคีที่รวมตัวกันแบบไมเปนทางการ เชน สภาหมอเมืองของเครือ
ขายหมอพื้นบานในภาคเหนือ เครือขายแรงงานนอกระบบ เปนตน
(๒) ภาควิชาชีพและวิชาการ ไดแก สภาวิชาชีพตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด อาทิ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สําหรับ
ภาควิชาการ ไดแก สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาล
และเอกชน โรงเรียน และรวมไปถึงผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ ที่เปนที่
ยอมรับ โดยอาจเรียกชื่อเปนอยางอื่น เชน ปราชญชาวบาน เปนตน
(๓) ภาคราชการและการเมือง ไดแก หนวยงานของรัฐ ไดแก
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น และรวมไป
ถึงองคกรมหาชน องคกรอิสระ และสาขาพรรคการเมือง ดวย
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดเปนกลุมเครือขาย เมื่อไดรายชื่อของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งมิติเชิงพื้นที่และมิติเชิงองคกร หนวยงานและ
เครือขายภาคีแลวควรนํามาจัดเปนกลุมเครือขาย เชน ในจังหวัด
สมุทรปราการ มีการจัดกลุมเครือขายของผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนก
เปน ๕๘ กลุม เครือขาย ประกอบดวย ๑) กลุม เครือขายตามมิตเิ ชิงพืน้ ที่
จํานวน ๖ กลุมเครือขาย (โดยยึดพื้นที่ระดับอําเภอเปนหนึ่งกลุมเครือ
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ขาย) ๒) กลุมเครือขายจากภาคประชาชนและเอกชน จํานวน ๒๐ กลุม
เครือขาย ๓) กลุม เครือขายจากภาควิชาชีพและวิชาการ จํานวน ๖ กลุม
เครือขาย และ ๔) กลุม เครือขายจากภาคราชการและการเมือง จํานวน
๒๖ กลุมเครือขาย เปนตน

๒.๒ บทบาทหนาที่ของกลุมเครือขาย

เหตุผลสําคัญที่ตองมีการจัดกลุมเครือขายของผูมีสวนไดสวน
เสีย ก็เพื่อใหเกิดการทํางานในรูปของเครือขาย มีกระบวนการแลก
เปลีย่ นเรียนรูแ ละนําไปสูค วามเขมแข็งของกลุม เครือขายในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม นอกจากนั้นกลุมเครือ
ขายควรมีบทบาทในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ดังนี้
(๑) คัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายทีเ่ กิดจากการตกลงรวมกันของ
สมาชิกในกลุม เครือขายตน เพือ่ เสนอเปนประเด็นเชิงนโยบายตอกลไก
การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพพิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระ
การประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ห รื อ สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะ
ประเด็น
(๒) เขารวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของกลุมเครือขายตน
(๓) จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นรวมของสมาชิกภายใน
กลุมเครือขายตนตอรางขอเสนอเชิงนโยบายที่ถูกกําหนดเปนระเบียบ
วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น
(๔) คั ด เลื อ กตั ว แทนกลุ ม เครื อ ข า ยตนเพื่ อ เข า ร ว มประชุ ม
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่จัดขึ้น
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และเปนตัวแทนกลุมเครือขายตนในการสะทอนความคิดเห็นตอราง
ขอเสนอเชิงนโยบายที่ถูกกําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชา
สุขภาพในแตละครั้ง
(๕) รวมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง
(๖) เปนเจาภาพหลักในการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไปสูก ารปฏิบตั ิ สําหรับขอเสนอ
เชิงนโยบายที่กลุมเครือขายตนเปนผูเสนอ
(๗) ติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ส มั ช ชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตอกลไกการ
จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่อใหเห็นความเคลื่อนไหวและเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งในและนอกกลุมเครือขายตน
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๓. การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ประกอบไปดวย ๕ ขั้นตอนหลัก
คือ ๑) การกําหนดประเด็นและการพัฒนาประเด็นเชิงนโยบาย ๒) การ
พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย ๓) การแสวงหาฉันทามติรว มกันตอขอเสนอ
เชิงนโยบาย ๔) การขับเคลือ่ นขอเสนอสูก ารปฏิบตั ิ ๕) การติดตามและ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดังนี้

๓.๑

การกําหนดประเด็นและการพัฒนาประเด็นเชิงนโยบาย

มีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ
๓.๑.๑ ที่มาของประเด็น อาจมาจาก
(๑) สถานการณปญหาของพื้นที่/ประเด็น ซึ่งสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลเหลานี้จาก
ก. ขอมูลทางวิชาการ ผลงานวิจยั หรือการรวบรวมวิเคราะห
สังเคราะห ขอมูลวิชาการเหลานี้สามารถนํามาใชเปนกรอบในการ
กํ า หนดประเด็ น เชิ ง นโยบายได เช น กั น เช น จากข อ มู ล การสํ า รวจ
พฤติกรรมทางเพศของประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป ๒๕๔๙ พบวา “รอยละ ๘๐ ของวัย
รุน เพศชาย อายุ ๑๘ – ๒๔ ป และรอยละ ๖๓ ของวัยรุน เพศหญิง อายุ
๑๘ – ๒๔ ป เคยมีเพศสัมพันธุแลว” สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปเปน
ประเด็นเชิงนโยบายเพือ่ การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเรือ่ งการมีเพศ
สัมพันธุที่ปลอดภัยของวัยรุนไทย เปนตน
ข. ขาวสารที่นําเสนอทางสื่อสาธารณะ ในแตละวันจะมีการ
นําเสนอขาวสารตางๆ ผานทางสือ่ สารสาธารณะมากมาย ไมวา จะเปน
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โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต หรือสิ่งพิมพรูปแบบอื่นๆ ซึ่ง
ขาวสารเหลานี้ก็สามารถนําไปใชเปนประเด็นเชิงนโยบายได เชน ขาว
การเกิดไฟไหมสงทายปเกาตอนรับปใหม ๒๕๕๒ ที่ซานติกาผับ ก็
สามารถนํามาใชเปนประเด็นเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเปนขอเสนอเชิง
นโยบายเรื่องการจัดการความปลอดภัยในสถานบันเทิง เปนตน
(๒) สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การเลือกประเด็นจากเรื่องดีๆ
สิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปนการเลือกประเด็นในเชิงบวก
ทีเ่ กิดมาจากความสําเร็จทีเ่ ปนรูปธรรมในพืน้ ทีน่ าํ มาขยายผลใหมากยิง่
ขึน้ ผานการเคลือ่ นไหวในเชิงนโยบายของกลุม องคกรเครือขายการหยิบ
ประเด็นในลักษณะนี้ อาจตองพิจารณาในมิตขิ องบริบทตางๆ ในแตละ
พื้นที่ ที่สําคัญตองเขาใจวา การหยิบประเด็นเหลานี้ตองอาศัยความ
เขาใจในเชิงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ซึ่งจะตองนําไปประยุกต
ใชในการเคลื่อนไหวไดอยางเหมาะสม
(๓) ความสนใจรวมของของสังคม หมายถึง ประเด็นเชิง
นโยบายนัน้ อาจมาจากคนสนใจรวมของคนในพืน้ ที่ ชุมชนหรือสังคมนัน้
เชน ความสนใจในการจัดสวัสดิการชุมชนหรือการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนตน
(๔) นโยบายของรัฐ ในการบริหารบานเมืองจะมีคณะรัฐมนตรี
เปนกลไกบริหารบานเมือง ซึ่งกอนจะมีการทํางานคณะรัฐมนตรีจะ
มีการแถลงนโยบายตอรัฐสภา ขอแถลงเหลานั้นสามารถนําไปเปน
ประเด็นเชิงนโยบายในการพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายได นอกจาก
ขอแถลงของคณะรัฐมนตรีแลว ยังมีนโยบายในระดับกรม กระทรวง
หรือหนวยงานของรัฐอืน่ ๆ อีก ซึง่ ก็สามารถนําไปเปนประเด็นนโยบาย
ไดเชนเดียวกัน
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(๕) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวตั้งแตวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ประกอบดวย ๑๒ หมวด ๑๑๑ ขอ โดยแตละขอสามารถนําไปใชใน
การกําหนดเปนประเด็นเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมได เชน การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
เรื่องมาตรการภาษีเพื่อการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ ซึ่งเปนการดําเนินการตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหง
ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๔๐ ที่บัญญัติไววา “ใหรัฐนํามาตรการทางภาษี
มาใชในการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยทีค่ กุ คามสุขภาพ เชน ภาษี
สิ่งแวดลอม ภาษีการนําเขาวัตถุหรือของเสียอันตราย” เปนตน
(๖) มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ขอเสนอเชิงนโยบายที่ผาน
ฉันทามติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในแตละเรือ่ งยังมีขอ เสนอ
เชิงนโยบายยอยๆ อีกหลายขอ และขอเสนอเชิงนโยบายเหลานั้น
สามารถนํามากําหนดเปนประเด็นเชิงนโยบายในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพไดอีก เชน การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเรื่อง
กองทุนสือ่ สรางสรรคสาํ หรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึง่ เปนขอเสนอ
เชิงนโยบายในขอ ๑.๑ ของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๑ มติ
๑.๙ ที่ระบุไววา “ใหหนวยงานของรัฐ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทอง
ถิน่ องคกรวิชาการ องคกรวิชาชีพ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน
ทุกภาคสวนทุกระดับพิจารณาผลักดันกองทุนในการผลิตสือ่ สรางสรรค
สําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยการจัดตัง้ กองทุนขึน้ ใหมจากการ
ใชเงินกองทุนที่มีอยูแลว หรือการใชมาตรการทางนโยบายเพื่อระดม
เงินทุนโดยรัฐจัดให มีการรวบรวมขอเสนอเรื่องแนวทางและรูปแบบ
ของกองทุนที่มีความเปนไปได” เปนตน
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๓.๑.๒ เกณฑในการคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบาย
จากรายละเอียดเรื่องที่มาของประเด็นเชิงนโยบายขางตน
จะพบวามีประเด็นที่สามารถนําไปเปนประเด็นเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายไดอยางมากมาย แตก็ใชวาจะสามารถนํา
ทุกประเด็นไปกําหนดเปนประเด็นเชิงนโยบายได ฉะนั้น จึงควรมีการ
กําหนดเกณฑที่เหมาะสมในการคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบาย ซึ่งตอ
ไปนี้เปนตัวอยางของเกณฑที่สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับการ
จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น เชน
(๑) เกณฑความสําคัญ โดยอาจดูจาก ๑) ความสอดคลอง
กับสถานการณ หรือวิกฤตการณของพื้นที่หรือของสังคม ๒) การมีผล
ตอระบบสุขภาพ ๓) การมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งในระดับพื้นที่
และชาติ ๔) มีความซับซอน ตองรวมกันแกปญหาโดยหลายภาคสวน
ทีไ่ มสามารถแกปญ
 หาดวยองคกรเดียว และ ๕) มีความสัมพันธกบั การ
เคลื่อนไหวในระดับโลก
(๒) เกณฑความรุนแรง โดยอาจดูจาก ๑) จํานวนผูไดรับผลก
ระทบ ๒) เปนสาเหตุการตายทีส่ าํ คัญ ๓) เปนภาระโรคทีส่ าํ คัญ ๔) เปน
พฤติกกรมหรือปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สําคัญ และ ๕) มีความรุนแรง
ในมิติอื่น
(๓) เกณฑความสนใจของสาธารณะ โดยอาจดูจาก ๑) จํานวน
องคกร หนวยงานและเครือขายภาคีทเี่ สนอประเด็น และ ๒) สอดคลอง
กับกระแสที่นําเสนอผานทางสื่อสารสาธารณะ
(๔) เกณฑความเปนไปไดในการผลักดันเชิงนโยบายหรือ
ผลตอเนื่องใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี โดยอาจดูจาก ๑) ความพรอม

34
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 34

6/11/2010 4:21:57 PM

ทางวิชาการ ๒) ความเปนไปไดในการประสานใหเกิดสวนรวมเพื่อให
ประเด็นนั้นเกิดความสําเร็จ และ ๓) การมีองคกรเจาภาพในการขับ
เคลื่อนและติดตามผลอยางตอเนื่อง
๓.๑.๓ การไดมาซึ่งประเด็นเชิงนโยบาย อาจจําแนกได ๒
วิธี คือ
(๑) กําหนดขึน้ โดยกลไกการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
โดยใชกระบวนการปรึกษาหารือกันระหวางองคประกอบของกลไก
ตามเกณฑการคัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายที่กําหนดขึ้น เชน ในป
๒๕๕๒ คณะกรรมการจัดงานวันผูสูงอายุ ไดกําหนดประเด็นในการ
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเรื่องผูสูงอายุในประเด็น “การ
ดูแลผูส งู อายุระยะยาว” ในป ๒๕๕๓ คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพแหงชาติ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวย แผน
ยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ในป ๒๕๕๑ คณะ
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช กําหนดประเด็นใน
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ รวม ๓ ประเด็น คือ เรือ่ งเกษตรและอาหาร
การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน และอาสาสมัครสรางสุขชุมชน
เปนตน
(๒) กําหนดโยการมีสวนรวมจากกลุมเครือขาย โดยการ
แจงเวียนไปยังองคกร หนวยงานและเครือขายภาคีที่เกี่ยวของใหเสนอ
ประเด็นเชิงนโยบายเขามา เชน ในป ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเรือ่ งภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานสุขภาพ
ไดแจงใหหนวยงานภาคีเครือขายเสนอประเด็นเชิงนโยบายในการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเรือ่ งภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานสุขภาพ
ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครัง้ ที่ ๖ ปรากฏวามีองคกรภาคีเสนอ
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ประเด็นเชิงนโยบายมาทั้งสิ้น ๒๘ องคกร มีกลุมประเด็นทั้งหมด ๕
ประเด็น คือ ๑) การพัฒนายาไทยและสมุนไพร ๒) การสงเสริมและ
พัฒนาระบบบริการการแพทยพนื้ บาน ๓) การจัดตัง้ โรงพยาบาลแพทย
แผนไทยตนแบบ ๔) การพัฒนาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ ๕)
การคุมครองผูบริโภคดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เปนตน

๓.๒

การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย

หลักการสําคัญของการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายก็คือ การ
ใชขอมูลทางวิชาการเปนพื้นฐานในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่ง
จะทําใหขอเสนอเชิงนโยบายมีความเปนเหตุเปนผล และมีความเปน
ไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติ จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนางาน
วิชาการรองรับแตละประเด็นเชิงนโยบายใหมคี วามชัดเจน ในการพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบาย ควรมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห สังเคราะหและประมวลเปนราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย ถือเปนกระบวนการทํางานที่สําคัญที่ตองอาศัย
นักวิชาการที่เกี่ยวของเขามารวมในการจัดทํา โดยอาศัยขอมูลทาง
วิชาการจากแหลงตาง ๆ เชน ผลการศึกษาวิจัย การสํารวจ การระดม
สมอง เปนตน เพือ่ ใชเปนขอมูลนําเขา (Input) ทีส่ าํ คัญของกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพทีจ่ ะนําไปสูก ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางสมาชิกสมัชชา
สุขภาพ โดยรางขอเสนอเชิงนโยบายทีผ่ า นการวิเคราะห สังเคราะหและ
ประมวลผลแลว ควรมีองคประกอบที่สําคัญ คือ
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(๑) ขอมูลพืน้ ฐาน ซึง่ ประกอบดวย สถานการณของปญหาใน
พืน้ ทีห่ รือของประเด็นนัน้ และแนวนโยบายตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ ในรูป
ของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แผนยุทธศาสตร เปนตน ซึ่ง
เอกสารฉบับนี้อาจเรียกวา “เอกสารหลัก” หรืออาจเรียกเปนอยางอื่น
ตามที่คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
กําหนด
(๒) รางมติ เปนเอกสารที่สรุปทางเลือกตางๆ อันนําไปสูการ
แกไขปญหาหรือเปาหมายที่ตองการ โดยควรมีการระบุวารางมติใน
แตละขอจะเรียกรองใหองคกร หนวยงานหรือกลุมเครือขายใดเปนเจา
ภาพในการนําไปสูก ารปฏิบตั ิ เอกสารชุดนีอ้ าจเรียกวา “เอกสารรางมติ/
ขอเสนอเชิงนโยบาย” หรืออาจเรียกเปนอยางอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ/
คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพกําหนด
(๓) ภาคผนวก (ถามี) เปนเอกสารที่เสนอขอมูลเพิ่มเติมจาก
เอกสารนําเสนอขอมูลพื้นฐานและเอกสารรางมติ เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบในการพิจารณาของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ เอกสารชุดนี้อาจ
เรียกวา “เอกสารภาคผนวก” หรืออาจเรียกเปนอยางอื่นตามที่คณะ
กรรมการ/คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพกําหนด
ขั้นตอนที่ ๒ การรับฟงความเห็นจากกลุมเครือขาย เมื่อได
เอกสารรางขอเสนอเชิงนโยบายแลว คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรจัดใหกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
จากกลุมเครือขายที่จัดทําไว ซึ่งรูปแบบการจัดอาจดําเนินการไดหลาย
รูปแบบ เชน จัดสงเอกสารไปใหกลุม เครือขายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กันเอง หรืออาจจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพยอย เพือ่ ใหการพัฒนาขอ
เสนอเชิงนโยบายมีความครอบคลุม มีความชัดเจนและมีสว นรวมอยาง
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กวางขวาง และมีทางเลือกตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ก็ได
ขัน้ ตอนที่ ๓ การปรับปรุงรางขอเสนอเชิงนโยบาย หลังจาก
ไดจัดกระบวนการรับฟงความเห็นจากสมาชิกกลุมเครือขายสมัชชา
สุขภาพแลว คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพควรนําความคิดเห็นตางๆ ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงรางขอเสนอเชิง
นโยบาย และใชเปนเอกสารนําเขาในการประชุมสมัชชาสุขภาพเพื่อ
แสวงหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันในลําดับถัดไป

๓.๓

การแสวงหาฉันทามติตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย

เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในวันประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา
ฉันทามติรวมกันของสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่มาจากกลุมเครือขายของ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่จัดทําขึ้น
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ควรมีการพิจารณาและดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๓.๑ ผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ โดยอาจแบงออกเปน ๓
กลุม คือ
๑) สมาชิกสมัชชาสุขภาพ หมายถึง ผูเขารวมประชุมตาม
จํานวนที่คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
กําหนด ซึ่งมาจากตัวแทนของกลุมเครือขายที่จัดทําไว ทั้งนี้ อาจจัดให
มีการลงทะเบียนไวลวงหนาก็ได
๒) ผูสังเกตการณ หมายถึง ผูที่คณะกรรมการ/คณะทํางาน
จัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเชิญหรืออนุญาตใหเขารวมประชุม ซึ่ง
อาจจะเปนผูท ไี่ มไดเปนผูแ ทนกลุม เครือขายทีจ่ ดั ทําไว หรืออาจจะเปน
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สมาชิกของกลุม เครือขายทีเ่ กินจํานวนทีก่ าํ หนด ทัง้ นี้ อาจจะจัดใหมกี าร
ลงทะเบียนลวงหนากอนหรือไมก็ได
๓) ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่คณะกรรมการ/คณะทํางานจัด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เชิญเขารวมประชุมเปนกรณีพิเศษ ซึ่งอาจ
เปนบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถในประเด็นทีบ่ รรจุไวในระเบียบวาระ
การประชุม
๓.๓.๒ การกําหนดบทบาทของผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ
กลาวคือ เมื่อมีการกําหนดประเภทของผูเขารวมสมัชชาสุขภาพแลว
ตองมีการกําหนดบทบาทของผูเขารวมประชุมแตละกลุมใหชัดเจนไว
ดวย อาทิ บทบาทในการเสนอความคิดเห็นจะทําไดเฉพาะสมาชิก
สมัชชาสุขภาพเทานั้น โดยผูสังเกตการณไมมีสิทธิเสนอความคิดเห็น
เปนตน
๓.๓.๓ การกําหนดระเบียบวาระการประชุม ในการประชุม
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อ
แสวงหาฉันทามติรวมกัน ตองมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมที่
ชัดเจน เพือ่ ใหผเู ขารวมประชุมสามารถเขารวมประชุมตามระเบียบวาระ
ไดอยางไมสับสน ตามตัวอยางการกําหนดระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพของจังหวัดสกลนคร ในป ๒๕๕๑
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ตัวอยางระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร
วาดวย เกษตรเอื้อสุขภาพและอาหารปลอดภัย ป ๒๕๕๑
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หองดุสิตา อาคารเอนกประสงคภูพานเพลซ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
-----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒ ความเปนมา หลักการและกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดสกลนคร
๑.๓ แนวทางการดําเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สกลนคร
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ การนําเสนอรายงานสารสนเทศทางวิชาการที่เกี่ยวของ
กับเกษตรเอื้อสุขภาพและอาหารปลอดภัย
๑) การเกษตรทําลายสุขภาพ
๒) สมตํา: ความแซบที่อันตราย
๓) เสนทางสารเคมีจากโรงงานสูรางกายมนุษย
๔) อาหาร: ภัยคุกคามสุขภาพ
๕) เกษตรเอื้อสุขภาพ
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ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาสารสนเทศทีน่ าํ เสนอและความคิดเห็น
เพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณากลไกสงเสริมเกษตรเอื้อสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณารางมติขอเสนอเชิงนโยบาย
ระเบียบวาระที่ ๖ พิจารณาคณะกรรมการติดตามขอเสนอเชิง
นโยบาย
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
๓.๓.๔ การดําเนินการประชุม ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
เพือ่ แสวงหาฉันทามติรว มกัน อาจจัดวิธกี ารประชุม ไดใน ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ การประชุมสมัชชาสุขภาพอยางเปนทางการ
เปนการดําเนินการประชุมที่มีความเปนระบบและมีกติกาการประชุม
ที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. การบริหารการประชุม ควรมีการตัง้ กรรมการ ซึง่ ประกอบ
ดวย ผูทําหนาที่ประธานและรองประธานการประชุม มีฝายเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการ ทําหนาที่ดําเนินการประชุม
ข. ทีมวิชาการ ทําหนาทีใ่ นการใหขอ มูลกับทีป่ ระชุม และปรับ
เอกสารรางขอเสนอเชิงนโยบายตามมติที่ประชุม
ค. ทีมกระบวนการ ทําหนาทีบ่ ริหารจัดการประชุมใหเปนไป
อยางราบรื่น การจัดลําดับคิวผูเสนอ และการอํานวยความสะดวกใน
หองประชุม
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ง. กติกาการประชุม ในการประชุมเพื่อหาฉันทามติรวมกัน
ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ จะมีการกําหนดกติกาหรือขอตกลงรวมกัน
เพื่อใหการประชุมมีความเปนระบบ และมีสวนรวมจากกลุมเครือขาย
อยางทัว่ ถึง เชน สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ มีการกําหนดกติกา
ดังนี้
“ผูที่ขอแสดงความเห็นจะตองเสนอในนามผูแทนกลุมเทานั้น
และจะตองมีกลุมเครือขายอื่นๆ รับรองอยางนอย ๕ กลุม หากมี
ผูคัดคาน ประธานจะเรียกใหผูคัดคาน และ/หรือผูสนับสนุนใหความ
เห็นตามกรณี และหากการพิจารณารางมติในระเบียบวาระใดทีส่ มาชิก
มีความเห็นแตกตางกันมากและไมสามารถหาขอยุติได อาจมีการจัด
ตั้งคณะทํางานพิจารณารางมติเฉพาะระเบียบวาระขึ้น เพื่อไปดําเนิน
การพิจารณาในหองประชุมยอยตางหาก โดยนําเสนอผลการประชุม
ตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทัง้ หมดอีกครัง้ หนึง่ ตามระยะ
เวลาที่คณะกรรมการดําเนินการประชุมกําหนด”
จ. วิธีการประชุม อาจเริ่มดวยการมีผูนําเสนอรางขอเสนอ
เชิงนโยบาย โดยเฉพาะรางมติ ตอที่ประชุมสมัชชาสุขภาพ โดยเรียง
ลําดับระเบียบวาระตามกําหนดการ และเปดโอกาสใหสมาชิกสมัชชา
สุขภาพที่มาจากกลุมเครือขายที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็นแสดง
เจตจํานงเพือ่ แสดงความคิดเห็น และควรกําหนดระยะเวลาการนําเสนอ
ทีแ่ นนอนเพือ่ ใหการนําเสนอมีความกระชับ ไมเยิน่ เยอ เชน ตองเสนอ
ความเห็นภายใน ๓ นาที เปนตน นอกจากนั้นควรมีการกําชับใหมีการ
แสดงความเห็นในนามกลุม เครือขายตามลําดับดวย และเมือ่ ไดนาํ เสนอ
ความเห็นตอที่ประชุมแลว ควรขอความกรุณาใหจัดสงเอกสารความ
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เห็นซึ่งพิมพหรือเขียนดวยลายมือใหกับฝายเลขานุการ เพื่อประโยชน
ในการจัดทําบันทึกความเห็นและรายงานการประชุมตอไป
ฉ. การรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการภาย
หลังจากที่ผูเขารวมประชุมไดนําเสนอความคิดเห็นจากกลุมเครือ
ขายตนแลว และทีมวิชาการไดมกี ารปรับเอกสารใหเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมแลว จะจัดใหมีการรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพในชวง
ทายสุดโดยยึดความเปนฉันทามติทไี่ มมกี ารโตแยงแลว ซึง่ หากมีการโต
แยงควรจัดใหมกี ารตกลงนอกหองประชุมระหวางสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
ที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกันกอน
รูปแบบที่ ๒ การประชุมสมัชชาสุขภาพแบบไมเปนทางการ
การจัดสมัชชาสุขภาพในลักษณะนี้จะไมเนนเรื่องความเปนทางการ
มากนัก อาจมีกติกาหรือขอตกลงที่เนนความเปนธรรมชาติเพื่อสราง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดมากที่สุด
ก. การบริ ห ารการประชุ ม การประชุ ม ในลั ก ษณะนี้ โ ดย
สวนใหญคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เปนผูดําเนินการเองตลอดกระบวนการ หรืออาจมีการเชิญวิทยากร
กระบวนการมาชวยดําเนินการในบางชวง
ข. ทีมวิชาการ คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเปนผูดําเนินการเองเชนกัน หรืออาจมีการมอบหมาย
ผูที่มีความสามารถตามความเหมาะสม
ค. ทีมกระบวนการ คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดกระบวน
การสมัชชาสุขภาพเปนผูท าํ หนาทีบ่ ริหารจัดการประชุมใหเปนไปอยาง
ราบรื่น และการอํานวยความสะดวกในหองประชุม
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ง. กติกาการประชุม ในการประชุมเพื่อหาฉันทามติรวม
กันของสมาชิกสมัชชาสุขภาพในลักษณะนี้จะไมมีการกําหนดกติกาที่
เครงครัดนัก โดยเฉพาะเวลาของการนําเสนอความเห็น กลาวคือ มีการ
เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความเห็นอยางกวางขวาง ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิด
การเรียนรูมากที่สุด
จ. วิ ธี ก ารประชุ ม อาจใช วิ ธี ก ารประชุ ม ในห อ งใหญ ที ล ะ
ประเด็น หรือการแยกประชุมในกลุมยอยตามประเด็นตางๆ เพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน ตัวอยางเชน สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป ๒๕๕๑ ที่
ใชเวทีสมัชชาสุขภาพเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรับรองขอ
เสนอเชิงนโยบายรวมกัน จนเกิดเปนขอเสนอเชิงนโยบายเรื่ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ หรือที่ชาวสงขลาเรียกกัน
วา “คําประกาศสมิหลา” เปนตน
ฉ. การรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพ เปนกระบวนการภาย
หลังจากที่ผูเขารวมประชุมไดนําเสนอความคิดเห็นจากกลุมเครือ
ขายแลว หลังจากนั้นจึงจะจัดใหมีการรับรองรางมติสมัชชาสุขภาพใน
ชวงทายสุดโดยยึดความเปนฉันทามติที่ไมมีการโตแยงแลว
นั่นคือ การจัดสมัชชาสุขภาพทั้งแบบที่เปนทางการและ
แบบไมเปนทางการผลที่ไดจะเปนเชนเดียวกัน คือ การไดมาซึ่ง
ฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบายของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

๓.๔

การขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ

ขั้นตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่สําคัญที่
ทาทายตอการดําเนินงานซึง่ อาจจะนําไปสูค วามสําเร็จหรือความลมเหลว
ของการทํางานตามกระบวนการสมัชชาสุขภาพได ฉะนั้น ขั้นตอนการ
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ขับเคลื่อนมติจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นไปสูการ
ปฏิบัติ มีประเด็นพิจารณา ดังนี้
๓.๔.๑ หลักการทํางาน การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพไป
สูการปฏิบัติ เปนเรื่องของความสามารถที่จะผลักดันใหการทํางานของ
กลไกที่สําคัญทั้งมวลสามารถบรรลุผลตามนโยบายที่ไดตั้งเปาหมาย
เอาไว จําเปนตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปในการทํางานควบคูไปกับ
การสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน จึงควรกําหนดหลักการสําคัญ
ในการทํางานเอาไว ๔ ประการ คือ
๑) มุ ง ผลั ก ดั น สู ก ารปฏิ บั ติ (Action) อย า งมี ยุ ท ธศาสตร
เนื่องจากแตละมติมีเนื้อหาและผูเกี่ยวของที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงตอง
ทํางานอยางมียุทธศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหา และองคกร หนวย
งานที่เกี่ยวของในแตละมติ
๒) คํานึงถึง “การมีสวนรวมอยางสมานฉันท” และการเชื่อม
ประสานที่ดี โดยยึดหลักการตามยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ที่คํานึงถึงการมีสวนรวมทั้งภาควิชาการ ภาครัฐและการเมือง รวมทั้ง
ภาคประชาสังคมและประชาชน
๓) มีการบริหารจัดการอยางมีศิลปะ (SMART Management)
๔) มีกระบวนการสนับสนุน ติดตามผลที่เหมาะสม
๓.๔.๒ ช อ งทางการขั บ เคลื่ อ น ในการขั บ เคลื่ อ นมติ จ าก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที/่ เฉพาะประเด็น มีชอ งทางในการขับเคลือ่ น
ไดหลายชองทาง ดังนี้
๑) เสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในกรณีที่มติสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพืน้ ที/่ เฉพาะประเด็นนัน้ มีขอ เสนอใหหนวยงานของรัฐนํา
ไปปฏิบตั หิ รือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
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เพือ่ สุขภาพก็สามารถจัดทําเรือ่ งถึงสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง
ชาติ (สช.) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เพื่อ
พิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอ ไป ซึง่ เปนการดําเนิน
การตามบทบัญญัตติ ามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) การประสานการทํางานกับองคกร หนวยงานและเครือขาย
ภาคีที่เกี่ยวของกับขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนมติจากสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น
๓) ทํางานรวมกับองคกร หนวยงาน หรือเครือขายภาคีที่เปน
ผูพ ฒ
ั นาขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูก ารพิจารณาของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น รวมทั้งหนวยงาน องคกรที่มีพันธกิจตาม
มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นโดยตรง
๔) ทํางานดวยกระบวนการพิเศษ โดยเฉพาะมติสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้ น ที่ / เฉพาะประเด็ น ที่ ยั ง ไม มี อ งค ก รหรื อ หน ว ยงานใดเป น
เจาภาพที่ชัดเจน หรือมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น
ที่มีความเกี่ยวของกับงานของหนวยงาน องคกรหรือภาคีเครือขาย
ที่หลากหลาย กิจกรรมที่ดําเนินการ เชน การจัดเวทีภาคีเครือขายที่
เกี่ ย วข อ งกั บ มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพในแต ล ะเรื่ อ งเพื่ อ ร ว มกั น กํ า หนด
แนวทางการทํ า งานร ว มกั น และมอบหมายงานกั น รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง
มีการดําเนินงานในหลายรูปแบบ อาทิ การตั้งกลไกขับเคลื่อน ติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานเปนการเฉพาะ การรวมตัวกันทํางาน
แบบเครือขาย เปนตน
๕) เชือ่ มประสานกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที/่
เฉพาะประเด็น และกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในกรณีที่ขอ
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เสนอเชิงนโยบายนั้นมีความตองการขยายไปเปนนโยบายระดับชาติ
และตองการความคิดเห็นรวมจากองคกร หนวยงานและเครือขายภาคี
นอกเหนือจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น
๖) การทํางานผานชองทางสาธารณะ เพื่อสรางการรับรูและ
ความเขาใจของสาธารณะ โดยหวังใหเขามามีสวนรวมในการดําเนิน
งานตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น และทําหนาที่
ติดตามการทํางานขององคกรหรือหนวยงานที่มีพันธกิจที่สอดคลอง
กับมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็นนั้นๆ ดวย ชองทาง
ที่สามารถดําเนินการได เชน การจัดแถลงขาว การนําเสนอผานเวที
สาธารณะ การประสานความรวมมือกับสื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ
เปนตน

๓.๕

การติดตามและประเมินผล

การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ควรมีการติดตามประเมิน
ผลนโยบาย โดยอาจใชสมัชชาสุขภาพเปนกระบวนการในการติดตาม
และประเมินผลการนํามติสมัชชาสุขภาพในปกอ นๆ มานําเสนอในเวที
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นได โดย
อาจจัดเปนระเบียบวาระแยกออกจากระเบียบวาระเพื่อการหาฉันทา
มติตอขอเสนอเชิงนโยบาย หรืออาจจัดเปนสมัชชาสุขภาพเพื่อการ
ติดตามและประเมินผลดวยก็ได โดยการประยุกตใชกระบวนการจัด
สมัชชาสุขภาพเพื่อการหาฉันทามติไปใชได
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๔. การสรุปบทเรียนเพือ่ การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที/่ เฉพาะประเด็น
ควรมีการสรุปบทเรียนเพือ่ การพัฒนาตอเนือ่ ง ทัง้ ดานการจัดการความรู
และการประเมินผล

๔.๑ การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เชน

๔.๑.๑ การเรียนรูจ ากเพือ่ น หรือ Peer Assist: PA เปนการ
เรียนรูร ว มกันของคณะทํางานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที/่ เฉพาะประเด็น
และผูปรึกษาจากภายนอก ซึ่งในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หลายจังหวัดไดใหความสําคัญกับกระบวนการนี้ เชน การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางศักยภาพคณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ปตตานี สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย เปนตน
๔.๑.๒ การเรียนรูหลังการปฏิบัติงาน หรือ After Action
Review: AAR เปนการเรียนรูร ะหวางการปฏิบตั งิ านโครงการ หลังจาก
เสร็จกิจกรรมเปนครั้งๆ ไป
๔.๑.๓ การเรียนรูหลังการดําเนินงาน หรือ Retrospect
เปนการสรุปบทเรียนหลังจากการดําเนินกิจกรรมโครงการเสร็จแลว และ
การวางแผนการดําเนินงานในปตอไป
๔.๑.๔ การถอดบทเรียนแบบเรื่องเลา หรือ Story Telling
เปนการสกัดความรูตางๆ มาเปนเรื่องเลา เชน หนังสือกาวยางและ
ทางเดินเลม ๑ และ ๒ ซึง่ เปนรวมเรือ่ งเลาสมัชชาสุขภาพของเครือขาย
สมัชชาสุขภาพ หนังสือเมล็ดพันธุสมิหลา: กระบวนการสมัชชาสุภาพ
จังหวัดสงขลา หนังสือคืนชีวิตใหทะเล: กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
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จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการอนุรักษทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน
เปนตน

๕. การสื่อสารทางสังคมตลอดกระบวนการ
การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเป น กระบวนการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวม จึงจําเปนตองมีการสื่อสารกับ
สังคม โดยจัดใหมีการสื่อสารสาธารณะดวยรูปแบบและชองทางตางๆ
ที่เหมาะสมทั้งกอน ระหวาง และหลังการจัดสมัชชาสุขภาพเพื่อเปด
โอกาสใหทุกฝายในสังคมรวมรับรูและมีสวนรวมอยางเหมาะสมดวย
เพราะฉะนัน้ ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที/่ เฉพาะประเด็น ควรมี
การสือ่ สารทางสังคมผานชองทางตางๆ ในทุกขัน้ ตอน เชน วิทยุชมุ ชน
หนังสือพิมพ เว็บไซต เปนตน ทั้งนี้ผูจัดอาจขอรับการสนับสนุนเพื่อ
เผยแพร กิ จ กรรมจากสถานี โ ทรทั ศ น สุ ข ภาพแห ง ชาติ (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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ตัวอยางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพดานเกษตรปลอดภัย (สมัชชา
สุขภาพจังหวัดพิจิตร)

การใชสารเคมีการเกษตรของจังหวัดพิจิตร ทําใหเกิดปญหา
สารเคมีตกคางในรางกายของเกษตรกรและผูบ ริโภค เปนอับดับสอง
ของประเทศติดตอกัน รวมทัง้ การเปนหนีส้ นิ ของเกษตรกร เพือ่ การ
แกปญหาดังกลาวคณะทํางานสมัชชาสุขภาพ จึงไดจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจติ ร ป ๒๕๕๑ วาดวย องคกรองคกรทองถิน่
กับการสงเสริมเกษตรพอเพียงเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพดานเกษตรปลอดภัย โดยมีเปาหมายเพื่อลดหนี้สินพรอม
กับสงเสริมสุขภาพดีของผูผลิตและผูบริโภค สิ่งแวดลอมที่ดีภายใต
คําขวัญ “เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย”
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เริม่ จากการศึกษาขอมูลสถานการณ
ปญหาในจังหวัด การถอดบทเรียน การจัดสมัชชาสุขภาพยอยใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย และมีการพิจารณาขอเสนอเชิง
นโยบายรวมกัน และการประกาศ “วันอิสรภาพจากสารพิษ” ในเวที
สมัชชาสุขภาพจังหวัด และมีขอเสนอสําคัญเพื่อถวายเปนพระราช
กุศลแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๔) โดยมีเปาหมาย ๓ ป จังหวัด
๑ อบต. ไมเพิ่มหนี้สินระดับครัวเรือน ๑. ๑ อบต. ๑ หมูบาน หนี้สิน
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ลดลง ๖๐% ของ อบต. ๒. ๑ หมูบาน ๑๐% ครัวเรือนหนี้สินลดลง
๔.การรักษาสิ่งแวดลอม ไมเผาฟางขาว ฟนฟูคุณภาพดิน รวมกัน
ดูแลอนุรกั ษปา และตนไม โดยการปลูกปาไมเพิม่ ๕. เครือขายทอง
ถิ่นผลิตพันธุขาวปลูกมากกวา ๑๐% และมีโรงสีชุมชน
โดยมีมาตรการรวมกัน
การขับเคลื่อนมติ/ขอเสนอเชิงนโยบาย มีการลงนามความ
รวมมือ (MOU) ระหวางผูว า ฯ กับ อปท. ๑๒ แหง และมีการตัง้ กลไก
การขับเคลื่อนที่มีองคประกอบมาจาก ๓ ภาคสวน เพื่อขับเคลื่อน
เขาสูแผน อปท. และยุทธศาสตรจังหวัด

การประยุกตรปู แบบสมัชชาสุขภาพแหงชาติสกู ารจัดสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดสมัชชาสุขภาพ
อยางเปนระบบโดยการประยุกตกระบวนการมาจากสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ตั้งแตการจัดองคประกอบของคณะกรรมการ การจัด
กลุมเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพ การกําหนดระเบียบวาระการ
ประชุม การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย การหาฉันทามติตอขอ
เสนอเชิงนโยบายรวมกัน และการขับเคลือ่ นขอเสนอเชิงนโยบายไป
สูการปฏิบัติ โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ
ป ๒๕๕๑ เปนดังนี้
๑) กลไกการจัด โดยผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดทีม่ ากจากหลายภาคสวน ทัง้ ภาครัฐ วิชาการ
และภาคประชาสังคม
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๒) การจั ด กลุ ม เครื อ ข า ย สมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด
สมุทรปราการ มี ๔ ประเภท จํานวน ๕๘ กลุม ประกอบดวย กลุม
๑)เครือขายพืน้ ที่ ๖ กลุม (๖ อําเภอ) ๒) กลุม องคกรเอกชนและเครือ
ขายภาคประชาสังคม ๒๐ กลุม และ ๓)กลุม วิชาชีพ/วิชาการ ๖ กลุม
และ ๔) กลุมผูแทนหนวยงานภาคการเมือง/ราชการ ๒๖ กลุม
๓) ประเด็ น การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ป ๒๕๕๑ ประกอบดวย ๓ ประเด็น คือ ๑)เด็กและเยาวชนและ
ครอบครัว ๒) อาหารปลอดภัย และ ๓) องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับการจัดการสุขภาพ
๔) การพั ฒ นาข อ เสนอเชิ ง นโยบาย เริ่ ม จากการศึ ก ษา
สถานการณขอมูลในแตละประเด็นนําไปสูการรางเอกสารมติเพื่อ
ใหภาคีเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพไดพจิ ารณารางขอเสนอกอน
เขาเวทีหลัก
๕) การหาฉันทามติตอขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันในเวที
สมัชชาสุขภาพจังหวัด แมวากระบวนการสมัชาสุขภาพจะไมเต็ม
รูปแบบเหมือนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ แตกม็ กี ารจัดทีค่ อ นขางเปน
ระบบโดยการแยกพิจารณารางขอเสนอในแตละประเด็นตามหอง
ประชุมยอย กอนจะมาหาฉันทามติรวมกันอีกครั้งในหองประชุม
ใหญจนไดขอเสนอเชิงนโยบายที่ผานฉันทามติจากสมาชิกสมัชชา
สุขภาพทัง้ ๓ ประเด็น และมีการบันทึกความรวมมือ (MOU) รวมกับ
ผูว า ราชการจังหวัดและหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ ทองถิน่ จังหวัด
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประชาคมสุขภาพจังหวัด
สมุทราปราการ สภาเด็กและเยาวชน และองคการบริหารสวนทองถิน่
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เพื่อขับเคลื่อนขอเสนอสูการปฏิบัติ
๖) การขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ ไดมีการ
ผลักดันมติ/ขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพเขาสูแผนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแลว

ขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลทาศาลาเพือ่ การอนุรกั ษ
ทรัพยากรชายฝง (สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ทรัพยากรชายฝงเปนแหลงทํามาหากินของชาวประมงพื้น
บานกวาหมื่นครอบครัว และเปนแหลงอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพ
สูงที่สุด สะอาด ราคาถูกใหกับคนนครศรีธรรมราช และสงไปยัง
จังหวัดอื่นๆ แตปจจุบันทรัพยากรชายฝงลดลงอยางตอเนื่องจาก
หลายสาเหตุ แตที่สําคัญคือ การทําประมงแบบทําลายลาง มุง
กอบโกยเอาสัตวน้ําใหมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงการทําลายสัตวน้ํา
วัยออน สัตวน้ําที่กําลังงวางไข สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ดวยสถานการณปญ
 หาดังกลาวโครงการพัฒนาชุมชนเปนสุข
(ดับบานดับเมือง) ที่ จึงไดเขามาทํางานในพื้นที่ชุมชนชายฝง บาน
ในถุง และบานสระบัว ตําบลทาศาลา ตั้งแต ๒๕๔๖ จนถึงปจจุบัน
โดยในป ๒๕๕๑ คณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครฯ ไดพฒ
ั นา
ประเด็นดังกลาวเปนหนึ่งใน ๓ ประเด็น สมัชชาสุขภาพจังหวัด
นครศรีธรรมราช
กระบวนสมัชชาสุขภาพประเด็นดังกลาวเริ่มจากการศึกษา
สถานการณจัดการทรัพยากรชายฝง การรวมเรียนรูบทเรียนจาก
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พื้นที่เล็กๆ สูการพัฒนารูปแบบบานสัตนน้ําเพื่อการอนุรักษแบบมี
สวนรวม และการศึกษานโยบายรัฐที่เอื้อตอการจัดการทรัพยากร
ชายฝงโดยการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบกับการรวมศึกษา
และพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝงรวมกับภาครัฐ/ทองถิ่น
ประมงจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่นปากพูนและทาศาลา
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ไดกอ ใหเกิดองคความรูท สี่ าํ คัญสําหรับการสงเสริม
ใหเกิดการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนและรางขอเสนอเชิง
นโยบายในประเด็นดังกลาวนําเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูและพิจารณา
ในสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอเสนอสําคัญ คือ
ใหองคการบริหารสวนทองถิ่น/องคการบริหารสวนจังหวัดออกกฎ
ระเบียบ ขอบัญญัติโดยศึกษาขอมูลทางวิชาการรองรับ
ป ๒๕๕๒ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดดําเนิน
การอยางตอเนือ่ ง โดยมีประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝง เปน ๑
ใน ๕ ประเด็น ซึ่งในประเด็นนี้ไดเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนอีกครัง้ ในการขับเคลือ่ นขอเสนอเชิงนโยบายไปสูก ารปฏิบตั ิ
จนเกิดเปนขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลทาศาลา วาดวย การ
อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน
พ.ศ.๒๕๕๒
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สมัชชาสุขภาพกับการจัดการสุขภาพระดับทองถิน่ (สมัชชา
สุขภาพจังหวัดสงขลา)

การต อ ยอดทางความคิ ด ของแผนสุ ข จั ง หวั ด สงขลา (ป
๒๕๔๙ – ๒๕๕๐) ในป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ การขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดของสงขลา ได
หยิกยกเอาการทําแผนสุขภาพตําบลขึน้ มาเปนประเด็นนํา ดวยเห็น
ศักยภาพ เห็นโอกาสของความรวมมือของเหลาภาคีสขุ ภาพในพืน้ ที่
ขณะเดียวกันก็เห็นวาสมัชชาสุขภาพจะเปนเครื่องมือในการเชื่อม
โยงความรู ตนทุนที่มีอยูจากชุมชน นํามาสูการเขาถึงชองทางเชิง
นโยบายที่จะนําสิ่งดีๆ อันเปนพลังของชุมชนนํามาเปนฐานในการ
แกปญหาทุกขภาวะและจะนําไปสูการสรางสุขภาวะในที่สุด
ป ๒๕๕๑ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา “ทองถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพดวยแผนสุขภาพตําบล” เปนกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูผ า นสัมชชาสุขภาพจังหวัด จนเกิดเปนขอเสนอเชิงนโยบายที่
ผานฉันทามติจากสมาชิกเครือขาย เรียกกันวา “คําประกาศสมิหลา”
โดยมีขอ เสนอสําคัญและมีการขับเคลือ่ นจนนําไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดใน
ที่สุด คือ เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อสรางความรูและความเขาใจรวม
กันอยางถูกตองในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดย
เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ อยางนอย ๔ ภาคสวน
ประกอบดวยภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคราชการและภาค
การเมืองทองถิ่น บนพื้นฐานของขอมูล ความจริงในพื้นที่ ทั้งนี้การ
จัดสมัชชาสุขภาพจะตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ อยางนอย
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ป ละ ๑ ครั้ง
ป ๒๕๕๒ ขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป
๒๕๕๑ จึงถูกขับเคลื่อนใหเกิดการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เพื่อสรางสุขภาวะในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๐ แหง ซึ่งแตละ
แหงมีประเด็นการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่แตกตางกันไป
เชน เทศบาลตําบลปริก ผลักดันใหเกิด “คลินิคชุมชนอบอุน” ตําบล
รําแดง ผลักดัน “ยุทธศาสตรรําแดงนาอยู” และ เทศบาลเมือง
บานพรุ มุงสูเปาหมาย “ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง” เปนตน

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดานเกษตรเอื้อสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย (สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร)

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ป ๒๕๕๑ เพือ่ พัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพดานเกษตรเอื้อสุขภาพและอาหารปลอดภัย
ซึ่งในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย ไดมีการประยุกตมาจากรูป
แบบของสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อหาฉันทามติตอขอเสนอเชิง
นโยบายรวมกัน โดยมีกระบวนการจัดในแตละขั้นตอน ดังนี้
๑) กลไกการจัด มีคณะทํางานสมัชชาสุขภาพทีม่ าจากหลาย
ภาคสวนมารวมกันทํางาน
๒) สมาชิกสมัชชาสุขภาพ มาจากสามภาคสวน แตไมมีการ
จัดกลุมเหมือนสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๓) การกํ า หนดประเด็ น และพั ฒ นาประเด็ น เชิ ง นโยบาย
จากสถานการณปญหาสารเคมีตกคางในอาหารซึ่งไมปลอดภัยตอ

56
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 56

6/11/2010 4:22:14 PM

ผู บ ริ โ ภค และการมี ส ารเคมี ส ะสมในตั ว เกษตรกรในระดั บ ที่ ไ ม
ปลอดภัย นํามาซึง่ การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพือ่ พัฒนาเปน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในระดับพื้นที่จังหวัด
๔) การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการจัดสมัชชายอย
ในพืน้ ทีย่ อ ยระดับตําบล ๒ ตําบล คือ ตําบลไร และตําบลเชียงเครือ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะและนําขอมูลมาประมวล
เปนรางมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด
๕) การหาฉันทามติรว มกันตอขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด ซึ่งจัดกระบวนการคลายๆ กับสมัชชา
สุ ข ภาพแห ง ชาติ กล า วคื อ มี ก ารพิ จ ารณาร า งข อ เสนอไปตาม
ระเบียบวาระ เพื่อรับรองมติตอขอเสนอเชิงนโยบายรวมกันของ
สมาชิก
๖) การขับเคลื่อนขอเสนอไปสูการปฏิบัติ มีการจัดตั้งกลไก
การขับเคลื่อนที่มีตัวแทนมาจาก ๓ ภาคสวน เพื่อทําหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนมติ/ขอเสนอเชิงนโยบายเขาสูยุทธศาสตรจังหวัด

นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพดานอาหารปลอดภัย (สมัชชา
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
มีการใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตรและอาหารสูงขึน้ เรือ่ ยๆ กอ
ใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง ทั้งเกษตรกร และผูบริโภค ประเด็น
ดังกลาวจึงถูกหยิกมาพัฒนานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพรวม
กันของคนนาน
กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ ป ๒๕๕๒ ดวยการจัดเวที
สมัชชาสุขภาพระดับอําเภอ ๑๕ อําเภอ เพื่อศึกษสถานการณ
บทเรียนดีๆ ขอเสนอตอการพัฒนาและขอเสนอเชิงนโยบาย แลวนํา
สิง่ ทีไ่ ดจากเวทีสมัชชาสุขภาพในระดับอําเภอมาเรียนรูใ นเวทีสมัชชา
สุขภาพระดับจังหวัดเพื่อเติมเต็มขอเสนอดังกลาว แลวรวมกัน
กําหนดเปนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด ผลักดันสูก ารปฏิบตั ติ อ ไป
ขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญ คือ เสนอใหหนวยงานภาครัฐ
อปท. องคกรชุมชน รวมกันจัดดําเนินมาตรการในการสงเสริมพืช
ผลไมทมี่ คี วามปลอดภัย สงเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
พืชผลทางการเกษตรที่เกษตรมีสวนรวมในการรับรองคุณภาพ การ
จัดการตลาดพืชผักผลไมปลอดสารพิษครอบคลุมทุกอําเภอ และ
เสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมการนําเขา การจัดจําหนาย
การโฆษณาและการใชสารเคมีอยางเขมงวด
จากขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว ไดนาํ ไปสูก ารพัฒนาตลาดสด
บานพระเนตร เขตเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดนาน เปนตลาด
อาหารปลอดภัยตามขอเสนอของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนานแลว
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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

๑. กลไกการจัด ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ ทําหนาที่เปนองคกรฝายเลขานุการ และมีกลไกสําคัญอีก
๒ กลไก คือ ๑) คณะทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ทําหนาที่
พัฒนาแผนยุทธศาสตรและขับเคลือ่ นแผนสูก ารปฏิบตั ิ และ ๒) คณะ
กรรมการดําเนินการประชุม ทําหนาทีด่ าํ เนินการระหวางการประชุม
เพื่อแสวงหาฉันทามติรวมกัน
๒. องคประกอบของผูเ ขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
การจัดองคประกอบของผูเ ขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นฯ แบงเปน ๔ ประเภท จํานวน ๔๐ กลุม เครือขาย ประกอบ
ดวย ๑) กลุม เครือขายพืน้ ที่ และ กทม. จํานวน ๕ กลุม ๒)กลุม เครือ
ขายภาคประชาสังคมและเอกชน จํานวน ๗ กลุม ๓)กลุมเครือขาย
ภาควิชาชีพ/วิชาการ จํานวน ๖ กลุม และ ๔) กลุมเครือขายภาค
การเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ จํานวน ๒๒ กลุม
๓. กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๓.๑ การกํ า หนดประเด็ น และการพั ฒ นาประเด็ น
เนื่องจากปจจุบันขอมูลขาวสารดานสุขภาพยังมีขอจํากัดหลาย
ประการ อาทิ ปญหาการขาดกลไกกําหนดนโยบายดานขอมูล
สุขภาพ ปญหาการเขาไมถึงขอมูล ปญหาขอมูลขาดคุณภาพและ
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ความครบถวน ความซ้ําซอนของระบบจัดเก็บ ขอมูลที่มีอยูขาด
การนําไปใชประโยชน เปนตน ซึง่ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพมีความ
สําคัญตอการกําหนดทิศทางนโยบาย และการขับเคลือ่ นดานสุขภาพ
ทัง้ ในระดับชาติและระดับพืน้ ที่ อีกทัง้ ในพรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ และธรรมนูญสุขภาพวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ยังไดใหความสําคัญกับระบบขอมูลขาวสารสุขภาพและการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ โดยกําหนดใหระดับชาติมีการ
กําหนดทิศทางนโยบายในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
และการนําขอมูลสุขภาพไปใชขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
๓.๒ การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย คณะทํางานขับเคลือ่ น
แผนยุทธศาสตรไดยกรางแผนยุทธศาสตรฯ และรางขอเสนอเชิง
นโยบาย เพื่อเปนเอกสารวิชาการในการจัดกระบวนการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นครัง้ นี้ และไดมกี ารจัดกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตรฯ และรางขอเสนอเชิงนโยบายจาก
หนวยงานภาครัฐและภาควิชาการ กลุมเครือขายภาคประชาสังคม
และผูแทนเครือขายจากพื้นที่ เพื่อนําขอเสนอมาปรับปรุงรางแผน
ยุทธศาสตรฯ และรางขอเสนอเชิงนโยบาย และสงกลับใหสมาชิก
ไดศกึ ษาลวงหนา กอนวันประชุมใหญสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่อแสวงหาฉันทามติรวมกัน
๓.๓ การแสวงหาฉันทามติตอ ขอเสนอเชิงนโยบาย มีการจัด
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 มีนายแพทยสวุ ทิ ย วิบลุ ผลประเสริฐ เปนประธานดําเนินการ
ประชุม การประชุมมีกติกาชัดเจน กลาวคือ ผูท ขี่ อแสดงความเห็นจะ
ตองเสนอในนามผูแทนกลุมเทานั้น และจะตองมีกลุมเครือขาย
อื่นๆ รับรองอยางนอย ๕ กลุม หากมีผูคัดคาน ประธานจะเรียกให
ผูคัดคาน และ/หรือผูสนับสนุนใหความเห็นตามกรณี และถาหากมี
ประเด็นทีไ่ มสามารถตกลงกันได ประธานจะเชิญทัง้ สองฝายไปตกลง
กันนอกหองประชุมจนไดขอสรุป ซึ่งในการรับรองแผนยุทธศาสตร
และขอเสนอเชิงนโยบาย มีผูแทนกลุมขอแสดงความเห็น ๒๐ กลุม
และมีการอภิปรายที่ตกลงกันไมได ๔ ประเด็น แตก็สามารถตกลง
กันได ซึ่งทายที่สุดก็ไดฉันทามติตอแผนยุทธศาสตรฯ และขอเสนอ
เชิงนโยบายรวมกันจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
๓.๔ การขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติ คณะ
ทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรจะนําแผนยุทธศาสตรฯ และขอ
เสนอเชิงนโยบายทีผ่ า นฉันทามติแลวเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพ
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
การจั ด กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ครั้ ง นี้
สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนหนวย
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
- เครือขายสมัชาสุขภาพและผูทรงคุณวุฒิ (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
พื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ป ๒๕๕๓
ปรับปรุงแนวทาง(Guideline) การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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ภาคผนวก ข
ตัวอยาง เอกสารมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ป ๒๕๕๑
คําประกาศ “สมิหลา” ๒๕๕๑
จากการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําป ๒๕๕๑
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
ทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพดวยแผนพัฒนาสุขภาพตําบล
สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาประจําป ๒๕๕๑ ไดพิจารณา
รายงานเรื่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพดวย
แผนพัฒนาสุขภาพตําบล ตระหนักถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ สวนที่ ๓ แนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน มาตราที่
๗๘ (๓) และหมวดที่ ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น มาตราที่ ๒๘๑ ถึง
๒๘๓ ซึ่งกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหกับองค กรปกครองสวน
ทองถิน่ (อปท.) และมีกฎหมายกําหนดแผนขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ไวอยางชัดเจนตระหนักถึงอํานาจ หนาทีแ่ ละภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะซึ่งรวมการสงเสริมดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในเขตทองถิ่น การจัดบริการสาธารณสุข การสรางหลัก
ประกันสุขภาพใหกับบุคคลในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๒ พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ
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แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทการมีสวน
รวมขององคกรปกครองทองถิน่ ในการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพและ
การจัดหลักประกันสุขภาพทองถิ่นรับทราบถึงความสําคัญ
ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาจึงมีมติดังตอไปนี้

๑.

เสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๑) ดําเนินการบริหารจัดการพัฒนา “ระบบสุขภาพ” ชุมชน
ใหเปนวาระของชุมชน
ก. เพิ่มบทบาทในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเองในดานการสงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถนะ การเขาถึงบริการรักษาพยาบาล ตลอดจนการสรางสุขภาพ
ในมิติดานสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
* ขอเสนอเพิ่มเติม ใหทองถิ่นที่มีความพรอมจัดทําโครงการ
รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พัฒนาศูนยสขุ ภาพชุมชน
ใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ข. จัดใหมีกระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อสราง
ความรูและความเขาใจรวมกันอยางถูกตองในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่
อยางนอย ๔ ภาคสวน ประกอบดวยภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
ภาคราชการและภาคการเมืองทองถิน่ บนพืน้ ฐานของขอมูล ความจริง
ในพื้นที่ ทั้งนี้การจัดสมัชชาสุขภาพจะตองมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบ อยางนอยป ละ ๑ ครั้ง
ค. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่อยางเปนระบบ ตาม
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การพัฒนาศักยภาพ
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อสม. พัฒนาทีมสุขภาวะในตําบล ในกรณีที่มีการสงบุคลากรในทอง
ถิน่ ไปศึกษาตอในสาขาทีท่ อ งถิน่ ตองการ ใหอยูบ นฐานการเตรียมความ
พรอมกอนการดําเนินการมีการบรรจุบุคลากรดานสุขภาพที่ไดรับการ
พัฒนา ตลอดจนกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนอยางมีความมั่นคง
ในวิชาชีพ
(๒) มีบทบาทในการใชขอ มูลและทําแผนพัฒนาสุขภาพอยาง
เปนระบบ
ก. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํานโยบายสาธารณะดาน
สุขภาพ มาจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ เพื่อการจัดการระบบสุขภาพตาม
ศักยภาพขององคกรทองถิ่น มีการติดตามประเมินผลและนําเสนอผล
การดําเนินงานแกชุมชนอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง
ข. รวมกับภาคีภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคสังคม รวมจัดการ
ข อ มู ล สุ ข ภาพอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนั บ สนุ น ให อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุข (อสม.) จัดทําขอมูลสุขภาพชุมชนและประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพในชุมชน อยางนอย ปละ ๑ ครั้ง ในสวนของ อสม. ใหมี
สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขสงขลาเปนแกน และนําผลการดําเนิน
งานมาตัดสินใจเพือ่ กําหนดเปนนโยบาย ยุทธศาสตร ในการจัดทําแผน
พัฒนาสุขภาพ
(๓) จัดใหมีกองทุนสุขภาพในทองถิ่น
ก. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ สมัครเขารวมกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถิ่นและกองทุนสุขภาพชุมชน/ตําบลเต็มพื้นที่
จังหวัดสงขลาในป ๒๕๕๓
ข. บูรณาการกลไกหรือคณะทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พื้นที่ที่มีการดําเนินงานรวมกันระหวาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
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แหงชาติ (กองทุนสุขภาพชุมชน/ตําบล), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (แผนสุขภาพตําบล), สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข
สงขลา (ตําบลตนแบบ), โครงการความรวมมือฯ (สกว.), สภาองคกร
ชุมชน กองทุนสัจจะวันละ ๑ บาทเพือ่ สวัสดิการภาคประชาชน กองทุน
แมเพื่อแผนดิน เปนตน เพื่อสรางความยั่งยืนในการสนับสนุนกิจกรรม
และสรางการพึ่งพาตนเองในพื้นที่
ค. สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนดําเนินการจัดการสุขภาพ
ชุมชนในกิจกรรมตางๆ อยางหลากหลายและสอดคลองกับวิถีชุมชน
เชน เกษตรปลอดสารพิษ การสงเสริมการออกกําลังกาย การลดละเลิก
อบายมุข การปองกันและลดอุบัติเหตุ การสรางครอบครัวเขมแข็ง การ
จัดบริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานในพืน้ ที่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนตน

๒.

เสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกภาคสวนทุกระดับ

(๑) สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประชาสัมพันธจงั หวัด องคการบริหารสวนจังหวัด เครือขายแผนสุขภาพ
จังหวัด รวมกันทําความเขาใจ เผยแพรความรูเรื่องกฎหมาย ระเบียบ
ตางๆ ที่เอื้อตอการพัฒนา “ระบบสุขภาพ” สูสาธารณะ
(๒) จัดใหมกี ลไกประสานงาน สนับสนุน การดําเนินงานพัฒนา
“ระบบสุขภาพ” สรางความรวมมือในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ
ดานสุขภาพ ใหเครือขายสรางสุขภาพจังหวัด สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพ
ภาคใต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร, สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติสาขาเขตพื้นที่(สงขลา),สํานักงานจังหวัด,สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด, องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เครือขายภาคีสุขภาพ
ก. จัดตั้งกลไกสนับสนุนการดําเนินงานดานพัฒนา “ระบบ
สุขภาพ” ระดับจังหวัด โดยตั้ง “คณะกรรมการประสานงานการพัฒนา
สุขภาพจังหวัดสงขลา” ใหเปนองคกรประสานงานและบูรณาการความ
รวมมือในระยะยาว และใหมีสภาสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา ทํา
หนาที่ทบทวน สรางขอเสนอเชิงนโยบาย นําขอเสนอเชิงนโยบายไปสู
การปฏิบัติ
ข. จัดใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา รวมกับงาน
มหกรรมสุขภาพของเครือขายคนรักสุขภาพจังหวัด ปละ ๑ ครั้ง นํา
เสนอสถานการณสุขภาพ ผลงานดานสุขภาพของภาคประชาชน ทอง
ถิน่ ภาครัฐ และเครือขายสุขภาพอืน่ ๆ สนับสนุนกิจกรรมเชิงนโยบายที่
ผานฉันทามติเปนวาระจังหวัด เชน วันงดเหลาประจําปของจังหวัด วัน
ลดภาวะโลกรอน การประกาศเขตพื้นที่ปลอดสารเคมี เปนตน
ค. ใหการทําแผนระดับจังหวัดบรรจุในเรื่องของการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนเปนยุทธศาสตรจังหวัด
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางเอกสารมติ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
๑.

เอกสารแสดงขอมูลเชิงประจักษ (Evidence-based)
หรือเอกสารหลัก

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

เอกสารหลัก

ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
กุมภาพันธ ๒๕๕๓
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
๑.
สถานการณ
๑.๑ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสําคัญตอการ
กําหนดทิศทางนโยบายสุขภาพ เพื่อใหสอดคลองกับปญหาสุขภาพ
ในปจจุบัน และแนวโนมของปญหาสุขภาพในอนาคต รวมทั้งยังมี
ความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข การจัดการกับปญหาสุขภาพเฉพาะ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ และชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ เพื่อการ
ปรับปรุงระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพที่ดีไดใน
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อนาคต

๑.๒ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพทีม่ กี ารจัดทําอยูใ นปจจุบนั
ประกอบดวย ระบบขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข และระบบขอมูล
สุขภาพระดับประชากร โดยระบบขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข
สวนใหญดําเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของรายงาน
ประจําจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ
เชน รายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา รายงานกิจกรรมบริการ
สาธารณสุข รายงานกลุมโรคผูปวยนอกและผูปวยใน โดยภายหลังจาก
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบขอมูลจากสถานบริการ
สาธารณสุข มีการจัดเก็บขอมูลเปนรายบุคคลเพื่อวัตถุประสงคในการ
เบิกจายเงิน อาทิเชน ฐานขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล ของระบบหลัก
ประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บฐานขอมูลราย
บุคคลอีกหลายฐานขอมูล อาทิเชน ฐานขอมูลประชากรและบริการ
ของสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยการออกแบบของสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข และการสนับสนุนงบประมาณ
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนเงินประมาณ ๒,๐๐๐
ลานบาทตอป นอกจากนีย้ งั มีขอ มูลทะเบียนโรค อาทิเชน ทะเบียนโรค
มะเร็ง และฐานขอมูลเฉพาะโรคตางๆ รวมทั้งขอมูลการคัดกรองความ
เสี่ยง ที่เริ่มมีการจัดเก็บ โดยผูกกับการเบิกจายเงินภายใตหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา สําหรับขอมูลทรัพยากรสุขภาพ มีการสํารวจเปนราย
ป ครอบคลุมทัง้ ภาครัฐและเอกชน และขอมูลคาใชจา ยสุขภาพในระบบ
บัญชีรายจายสุขภาพที่จัดทําทุกปเชนเดียวกัน
๑.๓ ระบบขอมูลสุขภาพระดับประชากร ประกอบดวยขอมูล
ในระบบทะเบียน ไดแก ขอมูลสถิติชีพ ที่จัดเก็บโดยสํานักบริหารการ
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ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ที่มีการจัดเก็บขอมูลทั่วประเทศ และ
ใหรหัสสาเหตุการตายโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข ครอบคลุมการตายมากกวารอยละ ๙๐ ของการตายทัง้ หมด
และขอมูลการสํารวจสุขภาพ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิตแหงชาติ
ไดแก การสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ การสํารวจความพิการ
การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา การสํารวจอนามัยเจริญ
พันธุ ฯลฯ และการสํารวจที่ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดแก
การสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย การ
สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ การสํารวจพฤติกรรมทางเพศ การ
สํารวจสุขภาพจิต ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีขอ มูลปจจัยคุกคามสุขภาพ ทีจ่ ดั
เก็บโดยหนวยงานตางๆ อาทิเชน ขอมูลมลพิษทางอากาศและน้ํา โดย
กรมควบคุมมลพิษ ขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ทีจ่ ดั เก็บโดยหนวย
งานตางๆ เปนตน
๑.๔ การบริ ห ารจั ด การระบบข อ มู ล สุ ข ภาพในภาพรวม
มี ค วามพยายามในการพั ฒ นาระบบข อ มู ล ผ า นกลไกความร ว มมื อ
ตางๆ อาทิเชน แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ จากการ
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวม
กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การพัฒนามาตรฐานขอมูลบริการ
สาธารณสุขเพื่อการเบิกจาย โดยการสนับสนุนจากสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานโดย
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กโทรนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) รวม
ทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง ทีส่ นับสนุนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
และระบบจัดการฐานขอมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
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๒.

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒.๑ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดขยาย
ความหมายของคําวา “สุขภาพ” ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต ปญญา
และสังคม ซึง่ มีผลตอขอบเขตของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพดวย และ
ยังไดกาํ หนดใหจดั ทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เพือ่ เปนก
รอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนิน
งานดานสุขภาพของประเทศ โดยในมาตรา ๔๗ ระบุวาธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองมีสาระสําคัญเกีย่ วกับเรือ่ ง การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปน ๑ ในทั้งหมด ๑๒ เรื่องดวย
๒.๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวดที่ ๑๐ วาดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ มีการ
กําหนดเปาหมาย ในขอ ๙๐ วาใหมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
ที่ดี มีเครือขายครอบคลุมทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติได
โดยในมาตรการขอ ๙๔ ใหรัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทําหนาที่กําหนด
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ บริหาร
นโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอยางตอเนื่อง รวมไปถึง
การสนับสนุนการสรางเครือขายองคการขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจาก
นีใ้ นมาตรการขอ ๙๑ ใหรฐั พัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และ
กลไกการนําขอมูลดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
และการเฝาระวังเพือ่ ปองกันและควบคุมโรคและปจจัยทีค่ กุ คามสุขภาพ
และในขอ ๙๓ ใหรฐั สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาควิชาการ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคสวนอื่นๆ ใหมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการและกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการเผยแพรสื่อสารตลอดจน
สนับสนุนการใชขอมูลขาวสารสุขภาพที่เหมาะสม
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๒.๓ พระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุในมาตรา ๗ วา
ใหมีการจัดทําแผนแมบทสถิติ เกี่ยวกับการดําเนินงานทางสถิติของรัฐ
โดยใหสาํ นักงานสถิตแิ หงชาติประสานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และจัด
ทําแผนแมบทสถิตทิ สี่ อดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ
และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น
๒.๔ ในดานการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล มีการ
ระบุไวใน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา
๒๑ ถึงมาตรา ๒๕ และรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลขาวสารสวน
บุคคล ซึง่ คุม ครองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลมิใหหนวยงาน
รวบรวม ใชและเผยแพร แตกม็ ขี อ ยกเวนในการรวบรวมและใชขอ มูลใน
บางกรณี อาทิเชน การใชเพือ่ ประโยชนเกีย่ วกับชีวติ สุขภาพหรือความ
ปลอดภัยของเจาของขอมูล และการใชในการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดย
ไดเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ
๒.๕ ในดานการคุมครองใหประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด ๑๐ ขอ ๘๘ กําหนด
หลักการ การเผยแพรขอมูลขาวสารและการสื่อสารดานสุขภาพ ตองมี
ความเปนกลาง เปนธรรมและรอบดาน ผานชองทางที่เหมาะสม โดย
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการใชขอ มูลไดโดยงาย โดยเปาหมาย ขอ
๘๙ ระบุใหประชาชนไดรบั การคุม ครอง เพือ่ ใหไดรบั ขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพที่ถูกตองและเพียงพอ และมาตรการ ขอ ๙๒ ระบุใหรัฐจัดให
มีกลไกตรวจสอบกลั่นกรองขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากนี้ พระราช
บัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
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๒๐ ระบุวา คนพิการมีสทิ ธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิง่ อํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะ ซึง่ รวมถึง ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะ ดังนั้นขอมูลขาวสาร
สุขภาพก็ควรจะเขาถึงไดโดยคนพิการเชนกัน
๒.๖ นอกจากนี้ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ยังไดรับการ
ใหความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยองคการอนามัยโลกไดระบุวา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปน ๑ ใน ๖ องคประกอบของระบบ
สุขภาพที่จําเปนตองมี ที่จะนําไปสูการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
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 ที่ดูแลขอมูลเกี่ยวกับระบบหลัก
ประกันสุขภาพ สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ดําเนินการสํารวจที่เกี่ยวของ
กับสุขภาพ สํานักบริหารการทะเบียนที่ดูแลขอมูลการเกิดและการตาย
แตเนือ่ งจากระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสลับซับซอน เกีย่ วของ
กับหลายประเด็น ทั้งในดานผลลัพธทางสุขภาพ และปจจัยที่สงผลตอ
สุขภาพ และเกี่ยวของกับหลายองคกร ทําใหปญหาของระบบเกิดขึ้น
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ในลักษณะของการแยกสวนกันดําเนินงาน ขาดทิศทางนโยบาย การ
บูรณาการ และการสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม ดังจะสรุปเปน
ประเด็นไดดังนี้
๓.๑ ปญหาการขาดกลไกนโยบายและการสนับสนุน โดย
ยังขาดกลไกที่สําคัญ ไดแก กลไกดานนโยบาย กลไกการประสานงาน
เพื่อการบูรณาการระบบขอมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล
และกลไกการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล ซึ่งอาจจะตองใชกลไกขอ
ตกลงรวมกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สําหรับปญหาดานทรัพยากร
ประกอบดวย การขาดบุคลากรดานขอมูลขาวสารทีเ่ พียงพอ 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 ขาดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวย
งาน นอกจากนี้การสํารวจสุขภาพ ก็ขาดการออกแบบประเด็นการ
สํารวจรวมกันของหนวยงานที่ทําหนาที่สํารวจ ทําใหบางประเด็นเกิด
ความซ้ําซอนและไมเชื่อมโยงกัน
๓.๓ ป ญ หาคุ ณ ภาพ ความครบถ ว น ความครอบคลุ ม
ความตอเนื่อง และความทันสมัยของขอมูล โดยขอมูลที่เก็บบางอยาง
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ไดขอมูลที่ไมครบถวน อาทิเชน ขอมูลการตายของมารดาและทารก
ขอมูลบริการสาธารณสุขของภาคเอกชน ขอมูลดานงานสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค ขอมูลบางอยางอยูร ะหวางการออกแบบ ทําใหยงั ไมมขี อ มูล
ที่ครอบคลุม อาทิเชน ขอมูลโรคเรื้อรัง ขอมูลความเสี่ยงและการคัด
กรองความเสี่ยง ขอมูลบางอยางมีปญหาคุณภาพของขอมูล อาทิเชน
ขอมูลสาเหตุการตาย ขอมูลทะเบียนโรค และขอมูลบางอยางมีปญหา
ดานความทันสมัยของขอมูล เชนขอมูลทรัพยากรสุขภาพ
๓.๔ ปญหาการบริหารจัดการขอมูล ไดแก การขาดการ
กําหนดมาตรฐานและการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของขอมูล ซึง่ เปนกลไก
สําคัญของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล การขาดระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถานพยาบาล และระหวางหนวยงานผูจัด
เก็บขอมูล ทัง้ ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อยางเปนระบบ
การขาดระบบการสงตอขอมูลและปอนขอมูลกลับ ที่มีประสิทธิภาพ
การขาดระบบการจัดการคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ระบบขอมูลตางๆอยางครบถวน การขาดมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล การขาดระบบการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม และพรอมสําหรับการใชประโยชน
๓.๕ ป ญ หาการเข า ถึ ง ข อ มู ล การเผยแพร แ ละการใช
ประโยชนจากขอมูล โดยปญหาการใชประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิด
จากการที่ผูใชขอมูล ไมเขาใจประโยชนของขอมูลขาวสารที่จะชวยใน
การตัดสินใจ รวมทั้งผูจัดทําขอมูลก็อาจจะไมเขาใจรูปแบบของขอมูล
ทีเ่ หมาะสมสําหรับการใชประโยชนในระดับตางๆ ทําใหขาดการจัดการ
ขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช และขาดแรงจูงใจดานการ
ใชประโยชน ไดแก การใชเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การ
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วางนโยบายและแผน การจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงบริการและ
แกไขปญหาในพื้นที่ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย ทัง้ นีก้ ารใชขอ มูลสุขภาพในระดับพืน้ ที่ นับวาเปนปญหาอยาง
มาก ทั้งในดานศักยภาพการวิเคราะหขอมูล การใชขอมูล และการเขา
ถึงขอมูล โดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและจากองคกร
ภาคประชาชน นอกจากนี้ยังขาดการกําหนดดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สําคัญ
สําหรับการติดตามระบบสุขภาพรวมกันระหวางหนวยงานสุขภาพระดับ
ชาติ โดยภาคสวนตางๆของสังคม
๓.๖ ปญหาการไมเปดเผยขอมูลที่ครบถวนเปนจริง กรณีที่
เกิดผลกระทบตอผูป ว ยทีเ่ กิดจากการดูแลรักษาทีบ่ กพรองจากบุคลากร
ทางการแพทย อันเนือ่ งมาจากการขาดจรรยาบรรณ และการเกรงกลัวที่
จะถูกฟองรองดําเนินคดี จากผูเ กีย่ วของหรือเพือ่ รักษาภาพลักษณของ
องคกร
๓.๗ ปญหาการขาดกลไก ทีค่ อยควบคุม กํากับ และบังคับใช
กรณีทเี่ กิดความขัดแยงของขอมูล อันเกิดขึน้ จากหนวยงานตางๆ ทีต่ า ง
คนตางเก็บและตางคนตางใชขอ มูล โดยเฉพาะอยางยิง่ ขอมูลทีม่ ผี ลกระ
ทบตอสุขภาพของประชาชน เชน ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งขอมูลจากภาคประชาสังคม กับขอมูลจาก
ภาครัฐ มักจะไมตรงกัน ฯลฯ
๔.

การจัดทํายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ
การจัดทํา ราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ เปนการดําเนินงานรวมกันขององคกรภาคีที่เกี่ยวของ ไดแก
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กระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานสถิตแิ หง
ชาติ และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยมีสํานักงานพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนผูพัฒนาราง ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และความเห็นจาก
หนวยงานภาคีทเี่ กีย่ วของ จากการประชุมระดมสมอง รวมกันพิจารณา
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 ที่ตอเนื่องและ
บูรณาการ และเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นี้ รายละเอียด
รางยุทธศาสตร เปนไปตามเอกสารรางมติ/ผนวก
๕.

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ขอใหสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พิจารณาเอกสารรางมติ
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๒.

เอกสารมติ/ขอเสนอเชิงนโยบาย

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ได พิ จ ารณารายงานเรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบข อ มู ล ข า วสาร
สุขภาพแหงชาติ
ตระหนัก วาขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนเรื่องที่มีความสําคัญ
และเปนประโยชนตอการขับเคลื่อนนโยบายดานสุขภาพ แกไขปญหา
สุขภาพ และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ และของ
พื้นที่ ซึ่งจําเปนตองมีระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
รั บ ทราบ วาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน มีการ
ดําเนินงานโดยหนวยงานองคกรตางๆทีเ่ กีย่ วของ แตยงั มีปญ
 หาตางๆ
อาทิเชน การขาดกลไกนโยบายในการกําหนดทิศทางและบริหารการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพไปในทิศทางเดียวกัน การขาดระบบ
สนับสนุนที่เพียงพอ และกลไกการประสานที่ทํางานอยางตอเนื่อง
การขาดการบูรณาการของระบบ ทําใหเกิดความซ้ําซอนและเปนภาระ
ในการจัดเก็บ ปญหาคุณภาพ ความครบถวนถูกตองของขอมูล การ
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ขาดมาตรฐานของขอมูลที่เพียงพอ การขาดการจัดการขอมูลและการ
แลกเปลี่ยนขอมูล และปญหาการเขาถึงขอมูล การสื่อสารและการใช
ประโยชนจากขอมูลที่เพียงพอและทั่วถึง
มีความกังวล วาปญหาสุขภาพอาจจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
หากขาดขอมูลขาวสารสุขภาพ ทีจ่ ะชวยในการติดตามสถานการณดา น
สุขภาพ ทีค่ รบถวนและถูกตอง ซึง่ อาจจะทําใหการตัดสินใจคลาดเคลือ่ น
จากความเปนจริง หรือไมทันทวงทีตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ
ดานสุขภาพ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการแกไขปญหา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ ก็จะไมราบรื่นหรือไม
สอดคลองกับสภาพปญหาที่เปนจริงได หากพื้นที่ขาดขอมูลที่จําเปน
หรือไมสามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของ หรือขาดการนําขอมูลมาใช
ประโยชนอยางจริงจัง นอกจากนี้การขาดซึ่งกลไกในการบูรณาการ
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ก็จะทําใหเกิดความซ้ําซอนในการลงทุน
และเปนภาระของผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะไมสงผลดีตอคุณภาพของขอมูล
และกระทบตอการใหบริการสาธารณสุขกับประชาชน อีกทัง้ การจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ ก็จะไมคุมคา หากขาดกลไกในการนําขอมูลที่จัดเก็บไวมา
ใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ
ตระหนัก ถึงนโยบายและขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่เห็น
ความสําคัญของขอมูลขาวสารสุขภาพ และระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
ในฐานะที่เปนเครื่องมือของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ เชน
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหมีธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีร่ ะบุใหรฐั มีกลไกระดับชาติ
ทําหนาที่กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพ พระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีร่ ะบุใหมกี ารจัดทําแผน
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แมบทสถิติ ซึง่ มีแผนแมบทสถิตสิ าขาสุขภาพ เปนสาขาหนึง่ ทีต่ อ งมีการ
จัดทําแผนการพัฒนา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีเ่ นนใหมกี ารเผยแพรขอ มูลของทางราชการ รวมทัง้ ระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพยังถูกใหความสําคัญในระดับนานาชาติ ในฐานะ
เปน ๑ ใน ๖ ระบบที่สําคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพใหเขมแข็ง ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ นําไปสูความจําเปนของการมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เพือ่ เปนทิศทางหลักรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. รับรองแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ ตามภาคผนวกแนบมตินี้
๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๑ นํ า เสนอแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบข อ มู ล
ขาวสารสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ รับไป
ดําเนินการตามยุทธศาสตร
๒.๒ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพแห ง
ชาติ เพื่ อ ดู แ ลและบริ ห ารแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบข อ มู ล
ขาวสารสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยใหกระทรวงสาธารณสุข และ
สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ รวมกันทําหนาที่ฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการ
๒.๓ มอบหมายใหคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพ
แหงชาติ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ตอการประชุมวิชาการ

83
Final - How to Organize Samatcha Text Duotone.indd 83

6/11/2010 4:23:40 PM

ขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ทุก ๒ ป
๒.๔ ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการ
ระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน โดยระดมทัง้ จากกระทรวงสาธารณสุข
เองและหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะ
กรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติและฝายเลขานุการ
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๓.

ภาคผนวก

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

เอกสารหลัก/ผนวก

ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
กุมภาพันธ ๒๕๕๓

สรุปสาระสําคัญ
ราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
วัตถุประสงค

เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดตั้ง กลไกสนับสนุนการพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของประเทศ ทีต่ อ เนือ่ งและบูรณาการ และ
เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปาประสงค
๑. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล ใหประชาชนมีและ
เขาถึงขอมูลสุขภาพสวนบุคคลในการดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง
๒. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับชุมชน ใหชุมชนมีและเขา
ถึงขอมูลสุขภาพในการสรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
๓. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับประเทศ ใหมขี อ มูลสุขภาพ
ในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดย
- มีการบูรณาการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
- มีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลที่เพียงพอและ
เหมาะสม
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- มีการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย
- มีการพัฒนาระบบการจัดการและเชื่อมโยงขอมูลให
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอการใชประโยชน ทั้งในระดับ
ประเทศ และระดับพื้นที่
- มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรที่ ผ ลิ ต ข อ มู ล ให
สามารถวิเคราะห และใชขอมูลที่ตนเองผลิต เพื่อเพิ่มความตระหนัก
ถึงความสําคัญของขอมูล
- มีการพัฒนาระบบทีเ่ อือ้ และสงเสริมการจัดเก็บและการ
ใชประโยชนจากขอมูลในระดับตางๆ โดยการพัฒนาชองทางการสือ่ สาร
ทั้งผูให และผูรับ และพัฒนาขาวสารใหเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย

เปาหมาย ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่มี
การดําเนินงานที่ตอเนื่อง ในทุกระดับ ทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติ ใน
การกําหนดนโยบาย และเปาหมาย และจัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง
ภาคี ในการบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล รวมทั้ง
แนวทางการจัดทํางบประมาณเพื่อสนับสนุน โดยมีหนวยงานรับผิด
ชอบบริหารจัดการกลไกบริหารนโยบายนี้
๒. มีการจัดทําดัชนีชวี้ ดั สุขภาพ ทีร่ วบรวมดัชนีชวี้ ดั สุขภาพหลัก
ทีส่ าํ คัญ และมีการใชเพือ่ การติดตามระบบสุขภาพรวมกันระหวางภาค
สวนตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
๓. มีการตกลงรวมกันในการพัฒนาระบบขอมูลบริการสุขภาพ
เพื่อเปนฐานขอมูลหลักในการใชประโยชนในหลายวัตถุประสงค โดย
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พัฒนาใหครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งขอมูลผูปวย
นอกและผูปวยใน
๔. มีการพัฒนาคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย
ของฐานขอมูลที่สําคัญ เชน คุณภาพของขอมูลการตาย ความทันเวลา
ของขอมูลการเฝาระวังโรค และขอมูลเพือ่ การเตือนภัยดานสิง่ แวดลอม
คุณภาพของขอมูลบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล
๕. มีการออกแบบระบบขอมูลที่เปนสวนขาด และวางแผน
การพัฒนาระบบรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งองคกร
ภาคประชาชน เชน ระบบทะเบียนโรคเรื้อรัง ทะเบียนบริการฟนฟู
สมรรถภาพ การเฝาระวังปจจัยเสี่ยงและปจจัยคุกคามสุขภาพ รวมถึง
ปจจัยครอบครัว ชุมชน สังคม และระบบขอมูลการปวย หรือการตาย
จากความผิดพลาดจากการใหบริการสุขภาพที่ปองกันได
๖. มีการจัดตัง้ กลไกการบูรณาการระบบการสํารวจทางสุขภาพ
โดยมีการวางแผนการสํารวจระยะยาว รวมกันระหวางหนวยงานที่
เกีย่ วของ ในการกําหนดรายการขอมูลทีต่ อ งการ และการออกแบบการ
สํารวจเพื่อตอบสนองตอความตองการ อยางตอเนื่อง ตามความถี่ที่
เหมาะสม ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด
๗. มีการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานสุขภาพทีส่ าํ คัญ และมีการ
ใชมาตรฐานขอมูลเพือ่ การเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นขอมูล ไดแก มาตรฐาน
ขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับขอมูลบริการสุขภาพ เชน มาตรฐานรหัส มาตรฐาน
โครงสรางขอมูลบริการสุขภาพ
๘. มีการแลกเปลีย่ นขอมูลในทุกระดับทีเ่ กีย่ วของ เชน การแลก
เปลีย่ นขอมูลระหวางสถานพยาบาลระดับปฐมภูมแิ ละโรงพยาบาล การ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงพยาบาลในกรณีสงตอผูปวย ทั้งรัฐและ
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เอกชน โดยใชมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล
๙. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่รวบรวมขอมูล
ดานสุขภาพที่สําคัญจากหนวยงานตางๆ เชื่องโยงขอมูลระหวางระดับ
ตางๆ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพ
และประชากรกลุมตางๆ และจัดการใหอยูในรูปแบบและชองทางที่
เหมาะสมสําหรับผลิต เผยแพร การสงขอมูลกลับ การเขาถึงและการ
ใชประโยชน ในรูปแบบตางๆ และตอบสนองตอความตองการขอมูล
เฉพาะของผูใ ชทกุ กลุม และเริม่ วางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ
๑๐. มี ก ลไกการใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล สุ ข ภาพในด า นการ
กําหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ แผนสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ
ตําบล และการกําหนดหรือติดตามนโยบายเฉพาะ รวมทัง้ มีการเผยแพร
และประชาสัมพันธขอมูลไปสูภาควิชาการ และการใชขอมูลโดยภาค
ประชาชนในพืน้ ที่ โดยในระดับพืน้ ที่ มีการสํารวจปญหาของตนเองเพือ่
การพัฒนา และมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการผลิตและใช
ขอมูล
๑๑. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับตางๆ ใหสามารถ
วิเคราะหและนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ ในดานสถานการณ
นโยบาย แผนงาน/โครงการ
๑๒. มีกลไกในการควบคุมการเผยแพรขอ มูลทีม่ คี วามไมเหมาะ
สม และมีมาตรการในการคุมครองและปกปองขอมูลสวนบุคคล
๑๓. มีขอ มูลปจจัยทางสังคมทีก่ ระทบสุขภาพ เชน ขอมูลพืน้ ที่
เสี่ยง ขอมูลสุขภาพประชากรแฝง และแรงงานตางชาติ
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๑๔. มีหนวยงานทีท่ าํ หนาทีบ่ ริหารจัดการระบบขอมูลสุขภาพ
ในภาพรวม เชน หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารกลไกนโยบายดานระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหารศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหารขอมูล
บริการและการเงินการคลังสุขภาพ บริหารการสํารวจสุขภาพ พัฒนา
และดูแลมาตรฐานขอมูลสุขภาพ เปนตน โดยอาจจะปรับจากหนวย
งานที่มีอยู หรือตั้งหนวยงานขึ้นมาใหม หากมีความจําเปน

เปาหมาย ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒)

๑. มีฐานขอมูลบริการสุขภาพ ทัง้ ในระดับบริการปฐมภูมิ และ
ระดับโรงพยาบาล ทีค่ รอบคลุมประเด็นบริการสุขภาพอยางครบถวน ทัง้
ดานสงเสริมปองกัน ผูปวยนอก ผูปวยใน ที่ครอบคลุมสถานพยาบาล
รัฐและเอกชน ครบทุกแหง ครบทุกราย และทุกกองทุน
๒. ฐานข อ มู ล บริ ก ารสุ ข ภาพ มี คุ ณ ภาพและครอบคลุ ม
วัตถุประสงคการใชตางๆได โดยสามารถเชื่อมโยงหรือทดแทนระบบ
ขอมูลเฉพาะไดทุกระบบ ไดแก ระบบรายงานประจํา ทะเบียนโรค
๓. มี ก ารสํ า รวจสุ ข ภาพที่ เ ป น ระบบและบู ร ณาการ มี ก าร
ออกแบบ ดําเนินงาน และมีงบประมาณที่เพียงพอ ครอบคลุมความ
ตองการ โดยมีการวางแผนและดําเนินการในระยะเวลา ๑๐ ป
๔. มีระบบโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบในการ
เชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานสวนทองถิ่น สวนภูมิภาค และสวน
กลาง ระหวางหนวยงานสวนกลางดวยกันเอง ระหวางหนวยงานดาน
สุขภาพและหนวยงานดานสถิติ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีการจัดการคลัง
ขอมูล ที่มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
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ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ
๒. ยุทธศาสตร การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลทีเ่ หมาะ
สมและตอบสนองตอการใช
๓. ยุทธศาสตร การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนา
คุณภาพของขอมูล
๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบจัดการและการเชือ่ มโยงขอมูล
๕. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบและกลไก เพือ่ สงเสริมการใช
ประโยชน สื่อสารเผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
๑.

ยุทธศาสตร การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ
๑.๑ การจัดตัง้ กลไกระดับชาติดา นระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
การกําหนดกลไกทางกฎหมายและขอตกลงที่เกี่ยวของ
๑.๒ การวางแผนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณดานขอมูล
ขาวสารสุขภาพ
๑.๓ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเครื อ ข า ยด า นระบบข อ มู ล
ขาวสารสุขภาพ

๒.
ยุทธศาสตร การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลทีเ่ หมาะ
สมและตอบสนองตอการใช
๒.๑ การจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ
๒.๒ การพัฒนาระบบขอมูลสถิติชีพ
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๒.๓ การพั ฒ นาระบบเฝ า ระวั ง โรคและการบาดเจ็ บ และ
ทะเบียนโรค
๒.๔ การพัฒนาระบบเฝาระวังปจจัยคุกคามและปจจัยเอือ้ ตอ
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 การพัฒนากลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล

๔.

ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเชือ่ มโยง
ขอมูล
๔.๑ การพั ฒ นาฐานข อ มู ล สุ ข ภาพอิ เ ล็ ก โทรนิ ก ส ใ นสถาน
พยาบาล
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๔.๒ การพัฒนาระบบสงตอขอมูลและเชือ่ มโยงขอมูลทุกระดับ
ในทุกภาคสวน
๔.๓ การพัฒนาระบบคลังขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
๔.๔ การพัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพ
๔.๕ การพัฒนาระบบการวิเคราะห สังเคราะห และการนํา
เสนอสารสนเทศอยางเปนระบบ
๕.

ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบและกลไก เพือ่ สงเสริมการใช
ประโยชน สือ่ สารเผยแพร และประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร
๕.๑ การพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ
๕.๒ การพัฒนารูปแบบและชองทางการสือ่ สารขอมูลขาวสาร
สุขภาพ
๕.๓ การพัฒนากลไกในการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลที่
เผยแพร
๕.๔ การพัฒนากลไกการใชขอ มูลเพือ่ นโยบายและการจัดการ
ดานสุขภาพ
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ภาคผนวก ง
ตัวอยางการจัดฉากหลัง (Blackdrop) เวทีสมัชชาสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตยที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สนับสนุนโดย
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางการออกหนังสือเชิญ
โดยคณะกรรมการ/คณะทํางานสมัชชาสุขภาพ
สํานักงานฝายเลขานุการคณะทํางานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๐/๑ ซอย ๒ หมูบานราชพฤกษ ๒ ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตําบลปากนคร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

ที่ สช.นศ.๐๔๕ / ๒๕๕๒

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุม
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย
ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดรวมกันขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม : สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้
เพื่อเปนการติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราชใหมีความตอเนื่อง ………...............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
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
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
----------------------------------

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพือ่ ใหการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมผานกระบวนการสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เกิดเปนรูปธรรมความสําเร็จตาม
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหหลักเกณฑและวิธีการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมีความเหมาะสมและเอื้อตอการทํางาน อาศัย
อํานาจตามคําสัง่ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ ๑/๒๕๕๓ เรือ่ งแตงตัง้ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
จึงแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยมีองคประกอบ หนาที่
และอํานาจ ดังนี้
๑.

องคประกอบ
๑.๑ รองศาสตราจารย วิลาวัณย เสนารัตน
๑.๒ ผูชวยศาสตราจารย พงคเทพ สุธีรวุฒิ
๑.๓ เลขาธิการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ หรือผูแทน
๑.๔ นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
๑.๕ นางสาวทัศนีย วีระกันต
๑.๖ นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
๑.๗ จาสิบเอกวีระพล เจริญธรรม

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางาน
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๑.๘ นายสุรเดช เดชคุมวงศ
๑.๙ นายสุรศักดิ์ บุญเทียน
๑.๑๐ นายจารึก ไชยรักษ

ผูทํางาน
ผูทํางาน
ผูทํางานและเลขานุการ

๒. หนาที่และอํานาจ
๒.๑ ทบทวนประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธี
การในการจัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีห่ รือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อนําเสนอตอ คสช. พิจารณาปรับปรุงตอไป
๒.๒ ทบทวนประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ เรื่ อ ง
แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อแจงใหเลขาธิการ คสช. พิจารณาปรับปรุงตอไป
๒.๓ จัดทํารางแนวทางการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
๒.๔ หนาทีอ่ นื่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
(นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ)
ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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ขอเสนอเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
........................................................................................................
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.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

ภาคีเครือขายสามารถสงขอเสนอแนะ ไดทาง
๑. ไปรษณี ย ส ง มายั ง สํ า นั ก สมั ช ชาสุ ข ภาพ สํ า นั ก งาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตามที่อยูบนปกหลัง
๒. สงทาง E-mail: p3_nhc@nationalhealth.or.th
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