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รายงานการติ ดตามความก้าวหน้ าการดาเนิ นงาน
ตามมติ สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
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ความเป็ นมา
๑. อนุ สนธิ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้คณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) จัด ให้ ม ี ส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ อ ย่ า งน้ อ ย ปี ละ ๑ ครัง้ ซึ่ ง ภายหลัง ที่
พระราชบัญ ญัติสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผ ลบังคับใช้ ได้มกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาแล้ว
จานวน ๑๑ ครัง้ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑) มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทส่ี มาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ม ี
ฉันทมติไปแล้ว รวม ๘๑ มติ
๒. ในการสนับสนุ นให้มกี ารนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบตั ิ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ ได้แ ต่ งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อ นและติด ตามการดาเนิ นงานตามมติส มัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
(คมส.) ตามคาสังคณะกรรมการสุ
่
ขภาพแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)
เป็ นประธาน นายแพทย์ณรงค์ศกั ดิ ์ อังคะสุวพลา และ นางทิพย์รตั น์ นพลดารมย์ เป็ นรองประธาน ร่วมกับ
กรรมการจากองค์ก ร หน่ ว ยงาน และผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ จานวน ๒๖ คน มีเลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพ
แห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อให้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติถูกนาไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ การติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าสู่การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลสาเร็จตามเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง
คมส. จึงแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จานวน ๒ คณะ คือ
๑) คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่เี กี่ยวข้องกับการแพทย์
และสาธารณสุข มี นายแพทย์ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ เป็ นประธานอนุกรรมการ
๒) คณะอนุ กรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่เี กี่ยวข้องกับสุขภาพ
สังคมและสุขภาวะ มี นางวณี ปิ่ นประทีป เป็ นประธานอนุกรรมการ
๓. จัดทาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมี
๓.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลเป็ นรูปธรรม
ยิง่ ขึน้
๓.๒ ยุทธศาสตร์: การสานพลังความร่วมมือ (Synergy) เป็ นการทางานแบบเครือข่ายที่เน้นการ
เสริมพลังทางบวก ให้เกิดการต่ อยอดงานและสร้างคุ ณ ค่ าในการทางานให้ได้ป ระโยชน์ ร่วมกัน เพื่อ การ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็ นรูปธรรมและมีพลัง
๓.๓ หลัก การท างาน ได้แ ก่ การสร้า งตัว อย่ า ง (Demonstration) การหนุ น เสริม การท างาน
(Encouragement) การสร้า งเครือ ข่ า ย (Networking) การสร้า งแรงจูง ใจ (Motivation : appreciation :
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑/๓๐
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recognition) การจัด การความรู้ (Knowledge management) การสื่อ สารสัง คม (Social communication)
การใช้ระบบข้อมูล (Information system) การบูรณาการการทางานข้ามหน่ วยงาน องค์กร ข้ามภาคส่ว น
(Integration) ซึง่ หลักการทางาน ๘ ข้อข้างต้นอาจเรียกเป็ น “DENMarKSII”
๓.๔ กลไกการท างานขับ เคลื่อ น: คณะกรรมการขับ เคลื่อ นและติด ตามการด าเนิ น งานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมยิง่ ขึน้
และสนับสนุ นการจัดเวทีนาเสนอความความก้าวหน้าการดาเนินงานของหน่ วยงาน องค์กร ภาคี
เครือ ข่ายต่ างๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ มติส มัช ชาสุ ขภาพฯ รายมติ ตลอดจนร่ว มกัน หาแนวทางการขับ เคลื่อ น
การจัดการกับอุปสรรคและข้อจากัดต่ างๆ การสนับสนุ นการขับเคลื่อนมติฯ ของหน่ วยงาน องค์กร ภาคี
เครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๔. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้รายงานผลการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุ ม สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติทุ ก ครัง้ โดยในการประชุ ม สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมมี ติให้รายงาน รวม ๙ มติ ได้แก่
๔.๑ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จานวน ๑ มติ คือ
๑) สมัชชาสุขภาพ ๑ มติ ๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ที่
พหุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.๒ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑ มติ คือ
๑) สมัชชาสุขภาพ ๕ มติ ๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๔.๓ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ จานวน ๑ มติ คือ
๑) สมัชชาสุขภาพ ๖ มติ ๓ แผนยุทธศาสตร์รว่ มแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
๔.๔ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑ มติ คือ
๑) สมัช ชาสุ ข ภาพ ๘ มติ ๒ ทบทวนมติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ การจัด การปั ญ หา
หมอกควันทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
๔.๕ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๔ มติ คือ
๑) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้
๒) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๒ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและ
วัยประถมศึกษา
๓) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๓ ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
๔) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ น
๔.๖ จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑ มติ คือ
๑) สมัช ชาสุ ข ภาพ ๑๑ มติ ๒ ความรับ ผิด ชอบร่ว มทางสังคมเกี่ย วกับ อีส ปอร์ต ต่ อ
สุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
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ความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงาน
๕. สมัช ชาสุ ข ภาพ ๑ มติ ๓ นโยบายแห่ งชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพในพื้ น ที่
พหุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มตินโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทไ่ี ด้รบั ฉันทมติ เมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเห็นชอบต่อข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีความก้าวหน้า ดังนี้
o มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รับทราบ
สรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุ การแจ้งมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติให้กบั หน่ วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนาไปปฏิบตั หิ รือนาไปพิจารณาประกอบ
ในการกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่อไป
o มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป ตามที่
สานัก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ (สช.) เสนอ ทัง้ นี้ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งควรจัด ท ารายงานผล
การดาเนินงาน พร้อมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคแจ้งต่อ คสช. ด้วย
การด าเนิ น งานขับ เคลื่อ นมติ ฯ ได้ ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยกลไกสมัช ชาสุ ข ภาพ
กลุ่มจังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ร่วมกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และสถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. มอ.) ดาเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ติดตาม ทบทวน
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖ ด้าน ซึง่ ข้อเสนอ
ดังกล่าวประกอบด้วย
๑) การจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ แบบใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) นโยบายด้านการปฏิรปู ระบบความยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) นโยบายด้านการศึกษา
๔) นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๕) นโยบายด้านการปฏิรปู สังคม ประเพณี วัฒนธรรม
๖) นโยบายด้านสุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุขสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
การขับเคลื่อนมติ สมัชชาสุขภาพฯ หลังจากปี ๒๕๕๑ มีกลไกการทางานในระดับพื้นที่ ๔
กลไก ดังนี้
๑. กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด จังหวัดปั ตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เป็ นกลไกสาคัญ
ทีม่ สี ่วนในการขับเคลื่อนมติน้ี
๒. สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ภาคีอ งค์ก รต่ างๆ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ร่ว มกัน จัด ตัง้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้เพื่อ การแก้ ปั ญ หาพื้น ที่แ ละขับ เคลื่อ นตามมติน้ี และ
ดาเนินการต่อเนื่องถึงปั จจุบนั
๓. สถาบัน การจัด การระบบสุ ขภาพ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ หรือ สจ.รส. มีบ ทบาท
สนับสนุน การทางานเชิงวิชาการ
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๔. สานักงานปฏิรูป ร่วมกับ สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (LDI) ซึ่งเป็ นองค์กรที่ทางานพัฒนา
ในพื้นที่ ได้จดั เวทีสมัชชาปฏิรูป ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ๒ ครัง้ ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ มีการจัดเวทีเพื่อ
รับฟั งความคิดเห็น และข้อเสนอจากประชาชนทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เวที ทาให้ได้ขอ้ เสนอแนวทาง
การกระจายอานาจในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอฯ มีดงั นี้
ข้ อ เสนอที่ ๑ การจัด การรูป แบบการปกครองส่ ว นภูมิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น แบบใหม่ ในจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้
๑.๑ มีการศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้รปู แบบ
ใหม่ เช่น “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” “สภาผู้รทู้ างศาสนา” โดยหน่ วยงานการศึกษาต่างๆ
นอกจากนี้ สภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ได้จดั สมัชชาปฏิรูป ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็น
ยุ ติธ รรมสมานฉั น ท์แ ละประเด็น การปฏิรูป โครงสร้า งอ านาจ จัด เวทีรบั ฟั งความเห็น เกี่ย วกับ รูป แ บบ
การปกครองและการกระจายอานาจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ขณะนี้ยงั ไม่ได้มกี ารดาเนินการต่อ
ข้อเสนอที่ ๒ นโยบายด้านการปฏิ รปู ระบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑ หน่ วยงานด้านยุตธิ รรม ได้มกี ารปรับปรุงขัน้ ตอนการเข้าถึงระบบยุตธิ รรมของประชาชน
ตลอดจนโครงสร้างทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบยุตธิ รรม มีการจัดตัง้ ศูนย์นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา โดยมี
ความร่ว มมือ กับ ส านัก จุฬ าราชมนตรี มีก ารปรับ กระบวนการจับ กุ มคุ มขังและขัน้ ตอนในการพิจาณาคดี
ที่เกี่ยวข้องกับความมันคงให้
่
มคี วามรัดกุ ม กระชับ และส่งผลกระทบต่ อผู้ถูกจับกุ มให้น้ อยที่สุด เกิดศูนย์
ดารงธรรมที่ ศอ.บต. เพื่อ เพิ่มช่ อ งทางการร้อ งเรีย นให้ผู้ได้รบั ผลกระทบด้านคดีค วาม ด้านสิท ธิ มีงาน
เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากกลุ่ม องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ข้อเสนอที่ ๓ นโยบายด้านการศึกษา
๓.๑ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขว่าด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุ นสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ให้การ
สนับสนุ นงบประมาณโรงเรียนปอเนาะที่ขน้ึ ทะเบียนเป็ นลักษณะของการให้เงินอุดหนุ นรายปี และมีการจ่าย
ค่าตอบแทนครูผสู้ อนเป็ นแบบรายเดือน
๓.๒ มีการปรับ โครงสร้างการบริหารการศึกษาในพื้นที่ โดยให้มหี น่ วยงานระดับอาเภอและ
ระดับจังหวัดเพื่อทาหน้าทีด่ แู ลและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
๓ .๓ ข้ อ เสนอให้ ม ี ก ารจั ด ตั ้ง กองทุ นเพื่ อการศึ ก ษ าส าห รับ โรงเรีย น ตาดี ก า และ
สถาบันการศึกษาปอเนาะ และมีการตัง้ กองทุนกูย้ มื สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
๓.๔ โรงเรียนส่ ว นใหญ่ ในชนบทได้เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบตั ิศ าสนกิจตามหลักการ
อิส ลาม เช่ น การจัด ห้ อ งส าหรับ ละหมาด หรือ การให้ นั ก เรีย นไปร่ ว มละหมาดวัน ศุ ก ร์ร่ว มกับ ชุ ม ชน
บางโรงเรียนเปิ ดให้มกี ารทาละหมาดวันศุกร์ในโรงเรียน แต่ยงั ไม่กาหนดเป็ นวันหยุด
๓.๕ ข้อเสนอให้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสันติศึกษา วิถชี วี ติ ท้องถิน่ และศาสนาเปรียบเทียบใน
หลักสูตรแกนกลาง ขณะนี้มกี ารจัดตัง้ โรงเรียนอิสลามแบบเข้ม ในโรงเรียนรัฐ โดยมีการบูรณาการหลักสูตร
แล้ว
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๓.๖ ข้อเสนอสนับสนุ นให้มโี รงเรียนพิเศษหรือห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กพิเศษในพื้นที่ ขณะนี้มกี ารดาเนินการแล้วบางแห่ง และในขณะเดียวกันสานักงานเขตการศึกษา
พืน้ ทีไ่ ด้จดั ทาโครงการพัฒนาครูเพื่อรองรับการศึกษาของเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัดรัฐบาลด้วย
๓.๗ มีการจัดตัง้ “ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)”
หรือ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า จัดทา ร่าง แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อเสนอที่ ๔ ด้านเศรษฐกิ จ
๔.๑ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เห็นชอบสนับสนุ นสถาบัน
การเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islamic micro credit) ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ
๔.๒ มีโครงการพัฒนาฝี มอื แรงงาน มีการเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาต่างประเทศเพิม่ เติม
และ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้มกี ารดาเนินการเจรจาการคุม้ ครองแรงงาน
ไทยในมาเลเซีย
๔.๓ จัด ตั ้ง ศู น ย์ ว ิท ยาศาสตร์ด้ า นฮาลาล อยู่ ท่ี จ ัง หวัด ปั ตตานี ด าเนิ น การโดย ศู น ย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔.๔ ดาเนินการจัดตลาดกลางที่อานวยความสะดวกในการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรและ
ประมง โดยจัดตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดปั ตตานี และทีจ่ งั หวัดนราธิวาส
๔.๕ ดาเนินการตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น ” เพื่อให้
เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ สามจังหวัดโดยภาพรวม มีเบตงเป็ นเขตการท่องเทีย่ วและการค้าอาเซียน
โดยสร้างสนามบินขึน้ หนองจิกเป็ นเขตอุตสาหกรรมฮาลาลและน้ ามันปาล์ม โดยนราธิวาสเป็ นแหล่งน้ ามัน
ปาล์ม
ข้อเสนอที่ ๕ นโยบายด้านการปฏิ รปู สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
๕.๑ ข้อ เสนอให้ก ระทรวงวัฒ นธรรม จัดให้มสี ถาบันพัฒ นาผู้นาศาสนาในพื้น ที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ส านั ก จุฬ าราชมนตรี ได้ด าเนิ น โครงการวิท ยาลัย อิห ม่ า ม เพื่อ การพัฒ นาศัก ยภาพ
ผู้นาศาสนาในพื้นที่ ขณะนี้สานักพัฒนาบุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ได้มหี ลักสูตรพัฒนาผูน้ า เน้นหลายกลุ่มรวมทัง้ ผูน้ าศาสนา
๕.๒ ข้อเสนอให้มศี ูนย์วฒ
ั นธรรมและภาษามลายูปัตตานี ซึ่งครอบคลุม ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี ารใช้ภาษามลายูปัตตานี ตลอดจนมีการตรวจสอบการใช้ภาษา
มลายูปัต ตานีให้มคี วามถู ก ต้อง ได้มกี ารจัดตัง้ สถาบันกัล ยาณิ วฒ
ั นาขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินท ร์
วิทยาเขตปั ตตานี สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่มหี ลักสูตรภาษามลายู นโยบายศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่งเสริมให้ใช้ภาษามลายูผ่านการจัดสัมมนานานาชาติและการจัดทาป้ ายบอกทาง
เป็ นภาษามลายูอกั ษรยาวี
๕.๓ ข้อเสนอให้มกี ารจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาสื่อมวลชนในท้องถิ่น โดยเน้นเรื่องเนื้อหา
การใช้ภาษามลายูปัตตานี และการมีส่วนร่วมของท้องถิน่ รวมทัง้ การใช้ส่อื มวลชนเพื่อให้มกี ารสื่อสารความ
จริงทีน่ ่ าเชื่อถือ ขณะนี้ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดาเนินการเปิ ดสถานีวทิ ยุ
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และสถานีโทรทัศน์ ภาคภาษามลายู เพื่อเป็ นช่องทางการสื่อสารให้กบั ประชาชนในพื้นที่ โดยได้ทาความ
ร่ว มมือ กับ สถานี โทรทัศ น์ ผ่ านดาวเทียม TMTV และสถานี ว ิทยุค ลื่นของศูน ย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
๕.๔ สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดาเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๕ ได้มกี ารกาหนดวันรายออีดลิ ฟิ ตรี (วันตรุษละศีลอด ตรงกับวันที่ ๑ เดือนเชาวาล ตาม
ปฏิทิน อิส ลาม) วัน รายออีดิล ออัฏ ฮา (วัน ตรุษ เชือ ดสัต ว์พ ลีเนื่ อ งในพิธ ีฮ ัจ ย์ ซึ่ง ตรงกับ วัน ที่ ๑๐ เดือ น
ซุลฮิจญะฮ์ตามปฏิทนิ อิสลาม) เป็ นวันหยุด รวมถึง วันสาคัญของศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์ ซิกซ์ เป็ นต้น แต่
ครอบคลุมเฉพาะพืน้ ที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๖ กรณีให้รฐั ออกกฎหมายอนุญาตให้มกี องทุนประกันภัยทีส่ อดคล้องกับหลักการศาสนา ซึง่
มีบริษทั เอกชนได้ดาเนินธุรกิจประกันภัยตามหลักการอิสลาม เช่น กองทุนตะกาฟุล เป็ นต้น
๕.๗ ข้อเสนอให้บญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ให้มอี งค์กรหรือสถาบันจัดการทรัพยากรทีเ่ ป็ นอิสระ ทีม่ สี ่วน
ร่วมจากหลายฝ่ าย เพื่อทาหน้ าที่ควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ิต ามกฎหมาย ออกนโยบายและมาตรการในการ
จัดการทรัพยากรในทะเล ซึ่งมีการร่างพระราชบัญ ญัตปิ ระมงพื้นบ้าน โดย สมาคมการประมงแห่งประเทศ
ไทยเป็ นเจ้าภาพ
๕.๘ ข้อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จัดระเบียบสังคมให้สอดคล้องตามหลักการศาสนา โดยกาหนดให้เป็ นพืน้ ทีป่ ลอดยาเสพติด
และแหล่งอบายมุข รัฐบาลได้มนี โยบายเร่งด่วนในการปราบปรามและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และคณะกรรมการกลางอิสลามและคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดได้ออกมาตรการในการแก้ปัญหายา
เสพติด นอกจากนี้ศูนย์บาบัดยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่ยงั ได้มกี ารบูรณาการหลักการทางศาสนาอิสลามเพื่อ
บาบัด ผูต้ ดิ ยาเสพติด
ข้อเสนอที่ ๖ นโยบายด้านสุขภาพการแพทย์ สาธารณสุขสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
๖.๑ หน่ ว ยงานด้านสาธารณสุ ข ได้ป รับ วิธ ีท างานและการให้บ ริก ารที่เน้ นผู้รบั บริก ารเป็ น
ศูนย์กลางซึง่ สอดคล้องกับวิถชี วี ติ แบบพหุวฒ
ั นธรรม รวมถึงระบบ EMS ระดับพืน้ ที่ นอกจากนี้
๖.๒ สมาคมจันทร์เสีย้ วการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
(สจ.รส.) ของมหาวิท ยาลัยสงขลานคริน ทร์ และสานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ พัฒ นาระบบ
การแพทย์ท่สี อดคล้องกับวิถีมุสลิม และจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพวิถี
อิสลามขึน้
o ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้จดั สมัชชาปฏิรูปเฉพาะ
ประเด็น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและ
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในการแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนใต้ อ ย่า งมีทิศ ทางและเป็ นรูป ธรรม
โดยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญ หาจังหวัดชายแดนใต้อย่างยังยื
่ น มุ่งเน้ นการขับเคลื่อ น
๒ ประเด็นหลัก คือ ประเด็นยุติธรรมสมานฉันท์ และประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอานาจ ที่เกิดจากการ
ขับเคลื่อนงานของสภาประชาสังคมฯ
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o อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามข้อเสนอฯ ทัง้ ๖ ประเด็นไปได้
ในระดับหนึ่ง แต่สถานการณ์ ค วามเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงทาให้ต้องมีการติดตาม ทบทวน และพัฒนา
ข้อเสนอฯ ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็ นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
o ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่ว มกับเครือ ข่ายสมัชชาสุขภาพ
จัง หวั ด สจรส.มอ. และ สช. ร่ ว มจั ด ท าโครงการติ ด ต ามและขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพ ในพื้ น ที่
พหุ ว ัฒ นธรรมและการเสริม สร้า งกระบวนการสัน ติ ภ าพในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ โดยการจัด ให้ ม ี
กระบวนการติดตามความก้าวหน้ าและขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวฒ
ั นธรรม และการเสริมสร้าง
กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อสร้างการเรียนรูแ้ ละการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรและสังคมชายแดนใต้ ซึง่ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อกระบวนการพัฒนา
ระบบสุขภาพและการสร้างสันติภาพอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนการเสริมศักยภาพของ
สภาฯ และผลักดันประเด็นนโยบายสาคัญของพืน้ ที่
o ในปี ๒๕๖๐ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ได้จดั “เวทีสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ ” ซึ่งมี
เป้ าหมายร่วมคือ “มีระบบสุขภาวะที่ดี และมีสนั ติภาพ” เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างสุขภาวะชายแดน
ใต้ จานวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) พืน้ ทีส่ าธารณะปลอดภัย ๒) พืน้ ทีค่ วามมันคงทางอาหาร
่
๓) พืน้ ที่
ห้องเรียนสันติภาพ ๔) พื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเยาวชน ๕) พื้นที่การสื่อสารสาธารณะจากคนในสู่คนนอก
นอกจากนี้ ศู น ย์อ านวยการบริห ารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ยังได้จ ดั สรรงบประมาณ จานวน ๕๐ ล้า น
สนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่ กว่า ๒๐๐ องค์กร ร่วมดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาและการหนุ น
เสริม กระบวนการสัน ติภ าพ โดยมีก ลไกสมัช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็น ว่า ด้ว ยการขับ เคลื่อ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาวะในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมชายแดนใต้ ขึน้ มาสนับสนุนกระบวนการทัง้ หมด
o ในปี ๒๕๖๒ เกิดการขับเคลื่อนมติฯ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. เครือ ข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่ วยงานภาครัฐ
ในพื้น ที่จ งั หวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อ การส่ ง เสริม การเรีย นรู้ส ังคมพหุ ว ัฒ นธรรมและการพัฒ นามนุ ษ ย์
ซึ่งประกอบด้วย เครือ ข่ายนัก วิชาการ ๕ สถาบัน ได้แก่ มหาวิท ยาลัยสงขลานครินทร์ วิท ยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนราธิ วาสราชนครินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ร่วมกับ กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร (กอ.รมน.)
ภาค ๔ ศูนย์อ านวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เครือ ข่ายภาคประชาสังคม จะร่ว มกัน
ขับ เคลื่อ นให้เกิด สังคมพหุ ว ฒ
ั นธรรมและการพัฒ นามนุ ษ ย์ในพื้น ที่จงั หวัด ชายแดนใต้ สู่ก ารมีข้อ เสนอ
นโยบายทีส่ อดคล้องกับข้อเสนอในมติฯ ดังนี้
๑) ระบบและรูปแบบการบริหารจัดการทีไ่ ปเพื่อให้ชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง
๒) ระบบยุตธิ รรม
๓) ระบบการศึกษา
๔) ระบบเศรษฐกิจชุมชน
๕) ระบบและโครงสร้างทางสังคมทีเ่ ป็ นพหุวฒ
ั นธรรม
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๗/๓๐

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

๖) ระบบสุขภาพทีเ่ ป็ นพหุวฒ
ั นธรรม
(อ้างอิงข้อมูลจาก แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ Strategic roadmap พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่ วยงานภาครัฐในพื้นทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
เพือ่ การส่งเสริมการเรียนรูส้ งั คมพหุวฒ
ั นธรรมและการพัฒนามนุษย์)
๒. สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุ นสภาประชาสังคมชายแดนใต้
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วย การพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวฒ
ั นธรรมชายแดนใต้ พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อให้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาข้อเสนอทีค่ รอบคลุม
ทัง้ ด้านโครงสร้างการบริห ารจัดการ ระบบความยุติธ รรม ระบบการศึก ษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรม และขับเคลื่อ นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในพื้นที่พหุวฒ
ั นธรรมชายแดนใต้
เป็ นไปอย่างมีส่ วนร่ว มและครอบคลุมประเด็นสาคัญ ที่เกี่ยวข้อ งจากผู้มสี ่ว นเกี่ยวข้อ งทุกภาคส่ว นต่ อ ไป
ในการนี้ สช. ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ คมส. ขอเสนอให้มติดงั กล่าวจัดให้อยู่ในกลุ่ มมติ End-up เพื่อยุติ
การรายงานในสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เนื่องจากมีหน่ วยงานหลักที่รบั ผิดชอบในการนามติไปขับเคลื่อ น
ตามเนื้อหาครบทุกข้อแล้ว
๖. สมัชชาสุขภาพ ๕ มติ ๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
มติกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทไ่ี ด้รบั ฉันทมติเมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความก้าวหน้า ดังนี้
o คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม
การดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธกี ารผลักดันและขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ร่วมกับ สช. ใน
ฐานะฝ่ ายเลขาฯ มีการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑) ประเมิ นผล และ จัดสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ของคณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจสช.) เพื่อให้ทราบถึงปั ญ หา และประเด็นที่ยงั ต้องพัฒนาของกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ
๒) พัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ ทัง้ ในส่วนกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ
๒.๑) พัฒนากระบวนการพัฒนาร่างข้อเสนอเชิ งนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
เพื่อให้มกี ารจัดการอย่างเป็ นระบบ มีกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง สร้างความเป็ นเจ้าของในประเด็น
ปั ญหาร่วมกัน โดยเริม่ ตัง้ แต่
(๑) การกาหนดประเด็นระเบียบวาระ ใน ๒ ลักษณะ คือ
- เชิงรับ ได้แก่ ๑) ประเด็นที่เสนอจากองค์กร หน่ วยงานและภาคีเครือข่าย
ต่างๆ และ ๒) ประเด็นปั ญหาสุขภาพทีส่ าคัญทีเ่ สนอจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๘/๓๐
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- เชิงรุก ได้แก่ การชักชวน กระตุ้น หนุ นเสริม และการพัฒ นาวิชาการแก่
กลุ่มเครือข่าย ต่าง ๆ ทีม่ คี วามสนใจเสนอประเด็นเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ การหาประเด็นนโยบาย
สาคัญ และการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทผ่ี ่านมา
(๒) เปิ ดรับการเสนอประเด็นจากภาคีเครือข่ายตลอดทัง้ ปี เพื่อให้มรี ะยะเวลาที่
เพียงพอในการพัฒนาประเด็นให้เป็ นระเบียบวาระทีด่ นี าไปขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) การพัฒนาร่างข้อเสนอ มีการปรับการดาเนินงาน
(๓.๑) จัด กระบวนการสนั บ สนุ น ให้ ม ีก ารก าหนดขอบเขตการพัฒ นาร่า ง
ข้อ เสนอด้ว ยการให้ค วามส าคัญ กับ การวิเคราะห์ผู้ม ีส่ ว นได้เสีย (Stakeholder) การเปิ ด เวทีร่ว มพัฒ นา
ข้อเสนอฯ ก่อนการจัดทาร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๓.๒) มีการจัดประชุมรับฟั งความเห็นหารือต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
รายประเด็น โดยเชิญหน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นร่างมติทงั ้ หมดมาหารือถึงความเป็ นไปได้ของข้อเสนอนโยบาย
(๔) พัฒนารูปแบบการเขียนเอกสารหลัก-ร่าง โดยเพิม่ “Policy Statement”
(๕) พัฒนาตารางหลักเกณฑ์การกลันกรอง
่
คัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายเสนอเป็ น
ระเบียบวาระ (QHPP1)
(๖) กระบวนการพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) มีการเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายด้วยการทาความเข้าใจในสาระของประเด็น
ดังกล่าว ก่อนการเข้าร่วมประชุมในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยงั ปรับการประกาศระเบียบวาระ
มากกว่า ๑ ครัง้ เพื่อให้มคี วามยืดหยุ่นมากขึ้นต่ อการทางานของภาคีท่ีร่วมกันพัฒ นามติ และสนับสนุ น
กลุ่มเครือข่ายพืน้ ทีก่ าหนดจัดรับฟั งความคิดเห็นต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๗) เพิ่มเติมช่อ งทางการรับ ฟั งความคิดเห็นทางอากาศ ให้กับ กลุ่มเครือ ข่ายที่
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็น ทาให้ระเบียบวาระมีความครอบคลุมและชัดเจนมาก
(๘) กลุ่มเครือข่ายพื้นที่กาหนดจัดรับฟั งความคิดเห็นต่อร่างระเบียบวาระสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(๙) เพิ่ม เติม ประชุ ม ปรึก ษาหารือ เพื่อ ก าหนดแนวทางการขับ เคลื่อ นนโยบาย
สาธารณะระดับชาติ ในแต่มติ เพื่อแลกเปลีย่ นและเชื่อมโยงระหว่างขาขึน้ – ขาเคลื่อน – ขาประเมิน
๒.๒) การสื่ อ สารท าความเข้ าใจกับ คณะกรรมการ และองค์กรภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ท าการสื่อ สารเพื่อ สร้างความเข้า ใจให้กับ คณะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ คณะทางานต่างๆ กลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพทัง้ ในส่วนกลางและพื้นที่ กลไก
สมัชชาสุขภาพจังหวัด รวมถึง การสื่อสารผ่านเครือข่ายนักสานพลังนโยบายอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เพื่อ ให้มกี ารสื่อ สารอย่างกว้างขวาง และต่ อ เนื่ อ งของกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทัง้ การพัฒนาและขับเคลื่อน ตัง้ แต่การแถลงข่าวการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๒ การจัดทา Website ของงานสมัชชาสุขภาพ ทัง้ ระดับชาติและระดับพื้นที่ (www.samatcha.org)
มีก ารจัด ท าจดหมายข่ าวอิ เล็ค โทรนิ กส์ รายงานผ่ านช่ อ งทางอีเมล์ของกลุ่ ม เครือ ข่ายสมาชิก สมัชชา
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๙/๓๐
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สุ ขภาพ คณะกรรมการ อนุ ก รรมการ และคณะท างาน รวมทัง้ การสื่อ สารในช่ อ งทางโซเชี ย ลมี เดี ย
(Social Media) ต่าง ๆ เช่น Line และ Facebook เป็ นต้น
๒.๓) พัฒ นากลไกและแนวทางการขับเคลื่ อ นมติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ งชาติ เพื่อ
ยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมยิง่ ขึน้ เป็ นการเชื่อมพลังการนาของ
ภาครัฐเข้ากับภาควิชาการและภาคสังคม โดยมีรองประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข) เป็ นประธาน คมส. มีการวิเคราะห์จดั กลุ่มมติเป็ น ๒ กลุ่มและตัง้ กลไกอนุ กรรมการ
เพื่อขับเคลื่อนมติทงั ้ สองกลุ่มนัน้ ได้แก่ อนุ กรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และ อนุ กรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
สังคมและสุขภาวะ และเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ อย่างหวังผล จึงทาการจัดลาดับความสาคัญ
มติสมัชชาสุขภาพฯ และเลือกมติเพื่อขับเคลื่อนให้เห็นผลในระยะ ๑ ปี
คมส. มียุทธศาสตร์การทางานคือ การสานพลังความร่วมมือ (Synergy) เป็ น
การทางานแบบเครือข่ายที่เน้นการเสริมพลังทางบวก ให้เกิดการต่อยอดงานและสร้างคุณค่าในการทางาน
ให้ได้ประโยชน์รว่ มกัน
โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พฒ
ั นาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ สู่การปฏิบตั ิระดับ
พื้นที่ให้มากยิง่ ขึ้นในสองวิธ ี (๑) ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่สอดคล้องประเด็นของ กขป. ผ่านกลไก
กขป. (๒) เชื่อมโยงการขับเคลื่อนมติระดับพืน้ ที่ โดย การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับประเด็นการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณแบบมีส่ ว นร่ว ม(4PW)ของภาคีทุ ก จัง หวัด เพื่อ หนุ น เสริม การขับ เคลื่อ นร่ว มกัน และ
ขับเคลื่อนในลักษณะการพัฒนาพืน้ ทีน่ าร่องเพื่อสร้างรูปธรรมและขยายผลต่อไป
๓) พัฒ นาการท างานกลุ่ ม เครื อ ข่ า ย เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพ เสริม สร้างการมีส่ ว นร่ว ม
บทบาทของกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓.๑) การทบทวนกลุ่มเครือข่าย มีการทบทวนกลุ่มเครือข่ายให้มคี วามสอดคล้องกับ
งาน ภารกิจของหน่ วยงาน องค์กร เครือข่าย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มีแสดงบทบาทและความเป็ นตัวแทน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปั จจุบนั ได้เพิม่ กลุ่มเครือข่ายใหม่ ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (Member
from Issue: MI) นอกจากนี้ ยังได้เพิ่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทุกจังหวัดเข้าร่วมเป็ นสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีท่นี ั ง่ ประจาในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๑ ด้วย รวมทัง้ ได้รเิ ริม่
ขยายสมาชิกทีเ่ ป็ นกลุ่มคนรุน่ ใหม่ให้มาเข้าร่วมกระบวนการ เพื่อการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพต่อในอนาคต
นอกจากนี้ได้มกี ารปรับให้กลุ่มเครือข่ายพืน้ ที่ กรุงเทพมหานคร จากเดิมมี ๖ กลุ่ม
เครือข่าย ให้เป็ น ๑ กลุ่มเครือข่าย เพื่อให้มคี วามเห็นทีเ่ ป็ นเอกภาพ/เสียงเดียวในการพิจารณาตามระเบียบ
วาระการประชุมฯ
๓.๒) การเสริ มสร้างบทบาทความเป็ นตัวแทนกลุ่มเครือ ข่ าย ได้มกี ารเสริมสร้าง
บทบาทความเป็ นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายทีจ่ ะเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ภารกิจ
ขององค์ก รในแต่ ละกลุ่ มเครือ ข่ายเพื่อ Mapping กลุ่ มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อ งกับประเด็นที่กาลังพัฒ นาเป็ น
ระเบียบวาระและชวนมาเข้าร่วมตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการพัฒนาระเบียบวาระ
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๐/๓๐
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โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง จะได้รบั เชิญมาร่วมในฐานะคณะทางานพัฒนา
ข้อ เสนอประเด็นนโยบายฯ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งอื่นๆ จะได้รบั เชิญ มาร่วมประชุมเพื่อให้ค วามเห็น
ต่อการพัฒนาข้อเสนอฯ และกาหนดให้เป็ นกลุ่มเครือข่าย MI ต่อไป
๓.๓) เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายในการเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ทัง้ การสร้างความเข้าใจกระบวนการสมัช ชาสุ ขภาพ สร้างความเข้าใจต่ อ บทบาทของกลุ่ ม เครือ ข่ายใน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตัง้ แต่ก่อนงาน
ระหว่างงาน และหลังงาน โดยในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายเพื่อรับฟั งร่างระเบียบวาระ
ได้เพิม่ ให้กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ (MP) ภาควิชาการ(MK) ภาคสังคม (MS) และเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระได้เข้าร่วม จากเดิมทีม่ เี พียงการเตรียมความพร้อมกลุ่มภาคีพน้ื ที่ (MA)
๔) การติ ดตามความก้ าวหน้ าการขับเคลื่ อนมติ สมัชชาสุขภาพฯ สาหรับงานสมัชชา
สุ ขภาพแห่ งชาติต งั ้ แต่ ครัง้ ที่ ๘ เป็ นต้น มา ได้ให้ค วามสาคัญ กับ การแสดงผลการขับ เคลื่อ นมติส มัชชา
สุขภาพฯ จึงมีการนาเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ในหลายรูปแบบ ทัง้ การรายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่ต้องรายงานในระเบียบวาระการประชุม
สมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ การจัด การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ารขับ เคลื่อ นฯ ของหน่ ว ยงานองค์ก ร และภาคี
เครือ ข่ายต่ าง ๆ รวมไปถึงการหาแนวทางการขับ เคลื่อ นในระยะต่ อ ไป การจัด นิ ท รรศการรูป ธรรมการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ นอกจากนี้ยงั มีการเพิม่ ระเบียบวาระการประชุมสมัชชา เรื่อง การประกาศชื่น
ชมหน่วยงาน ภาคีทร่ี ว่ มกันขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจนเกิดผลรูปธรรมในบางมติ
๗. สมัชชาสุขภาพ ๖ มติ ๓ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ ได้พจิ ารณารายงานเรื่องแผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติว่าด้วย
ระบบสุ ขภาวะชุ ม ชน โดยตระหนัก ว่าชุ ม ชนท้อ งถิ่น ที่เข้ม แข็ง คือ รากฐานสาคัญ ที่จะรองรับ การพัฒ นา
ประเทศในทุก ด้าน โดยมีห น่ ว ยงานภาคีท่สี นับสนุ นชุมชนท้อ งถิ่นอย่างต่ อ เนื่อ งและจริงจังและต่ อเนื่อ ง
ทัง้ ในด้านนโยบาย วิชาการและปฏิบตั กิ าร จึงมีมติรบั รองกรอบแนวคิดและสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
ร่วมแห่ งชาติ ว่าด้ว ยระบบสุ ขภาวะชุม ชน และขอให้ห น่ ว ยงานภาคีและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ งร่ว มมือ
รวมพลังสนับสนุ นชุมชนสุขภาวะ/ชุมชนเข้มแข็งต่อไป โดยใช้ยุทธศาสตร์น้ีเป็ นเครื่องมือในการบูรณาการ
สร้างการมีส่ ว นร่ว มขององค์ก รภาคี พร้อ มกัน นี้ ได้ม ีก ารร่ว มลงนามปฏิญ ญาสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๖ เรื่อง ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยการสนับสนุ นระบบสุขภาวะชุมชน ระหว่างผู้แทนองค์กรภาคี
เครือข่าย ๓๓ หน่วยงาน ซึง่ มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
o มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มมี ติ
รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ นี้ โดยมอบหมายให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แจ้งมติใ ห้ห น่ ว ยงานและองค์ก รที่เกี่ย วข้อ งได้ท ราบ เพื่อ พิจ ารณาด าเนิ น การในส่ ว นที่เกี่ย วข้อ งในมติ
ตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
o เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขบวนการปฏิรปู ประเทศไทย ได้เสนอยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน
โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ มีมาตรการรูปธรรม ๑๖ ประการ ซึ่งมี “ยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์สนับสนุ น
ชุม ชนเข้ม แข็ง ชุ ม ชนสุ ขภาวะอย่างเป็ น ขบวนการ เพือ่ บู ร ณาการภารกิจสนับ สนุ น ชุม ชนเข้ม แข็ง ของ
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๑/๓๐
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๔๖ หน่ วยงานภาคีระดับชาติ มุง่ เสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทัวประเทศ
่
ทัง้ ๒๓ ประเภท ๓๐๐,๐๐๐
องค์กร ภายใน ๑๐ ปี ทัง้ นี้ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที ่ ๖” รวมอยูด่ ว้ ย
o มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ เมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้พจิ ารณารับทราบมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ และให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อพิจารณาดาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพฯ ดังกล่าว
ตามอานาจหน้าที่ ลาดับความสาคัญเร่งด่วนของหน่วยงาน
การดาเนินงานขับเคลื่อนของหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ
o สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (LDI) ได้จดั ทาโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์
สนับสนุ นชุมชนเข้มแข็ง -ชุมชนสุขภาวะ โดยการสนับสนุ นของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการทางานให้เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ และเป็ นแกนประสานหลักในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพฯ ภายใต้โครงสร้างคณะทางานขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ร่วมว่าด้วยสุขภาวะชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากองค์กรภาคีท่รี ่วมลงนามในปฏิญ ญาฯ ที่แต่ งตัง้ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการ
ดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) สรุปผลการดาเนินงานดังนี้
๑) การพัฒนาฐานข้อมูลองค์กรชุมชนในระบบดิจทิ ลั เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสถาบันชุมชน
ท้องถิน่ พัฒนา (LDI) สสส. และ สช. ได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลด้านองค์กรชุมชนและผู้นาชุมชนในระบบ
ดิจทิ ลั ซึง่ ช่วยทาให้ทราบสถานการณ์ แนวโน้มการขยายพืน้ ทีแ่ ละเครือข่ายได้ดขี น้ึ
๒) การติดตามผลการประเมินระดับความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนตามทีม่ ติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ๖.๓ได้กาหนดเป้ าหมายที่จะช่วยกันสร้างองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งในเชิงคุณภาพ ให้ได้รอ้ ยละ ๖๐
ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗) ซึง่ สถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (LDI) , สช. สทบ., สปสช. และกรมการพัฒนา
ชุมชน ได้ประมวลผลการประเมินคุณภาพองค์กรชุมชน ๔ ประเภท ของหน่วยงานแม่ขา่ ย
๓) การพัฒ นากลไกร่ว ม “รวมแสงเลเซอร์” เพื่อ ขับ เคลื่อ นยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็งมติ
สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ๖.๓ ระบุก ลไกบูรณาการ ๓ ระดับ ที่เป็ นปั จจัยสาคัญ สาหรับการรวมพลังแสง
เลเซอร์ เพื่อสนับ สนุ นชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ ได้แก่ (๑) กลไกระดับตาบล (๒) กลไกระดับจังหวัด อาเภอ (๓) กลไกระดับชาติ ซึ่งผลการขับเคลื่อนมติในช่วง 4 ปี ท่ผี ่านมา ได้ทาให้เกิดกลไกบูรณาการระดับ
ต่าง ๆ
o คณะทางานขับเคลื่อนมติฯ ได้มกี ารจัดประชุมองค์กรภาคีและดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นการดาเนินงาน ข้อมูลความรูร้ ะหว่างองค์กร และการนาเสนอความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานของภาคีต่างๆ กล่าวคือ
(๑) การพัฒนากลไก ที่เน้นกลไกระดับจังหวัด คือ ผลักดันให้เกิด ศูนย์ประสานงานภาคี
เพื่อพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) เป็ นกลไกประสานเชื่อมโยงระดับชาติและท้องถิน่ ที่เป็ นการทางานของเครือข่าย
องค์กรท้องถิ่นและหอการค้า โดยมี สานักงานประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะ (สปพส.) เป็ นพี่เลี้ยง
และโครงการ “inspiring Thailand” โดยการสนับสนุ นของสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ซึ่งจะเป็ นกลไกเชื่อ มโยงการขับ เคลื่อ นนโยบาย “เศรษฐกิจ ฐานราก” (ประชารัฐ) ประกอบด้ว ย
ภาครัฐ ธุรกิจ และประชาสังคม
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๒/๓๐
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(๒) มีก ารจัด ท าโปรแกรมฐานข้อ มูล ที่ป ระกอบด้ว ยข้อ มูล องค์ก รชุ ม ชน วิท ยากร และ
พลเมืองตื่นรู้ ซึง่ ได้ตงั ้ ต้นข้อมูล จานวน ๑๕ ฐาน จานวน ๑๗๔,๙๘๐ ข้อมูล จัดเก็บสู่ระบบอินเตอร์เน็ต และ
ให้ทางศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) ทัง้ ๗๗ จังหวัด ดาเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติม และการจัดกิจกรรมอบรมการการบันทึกข้อมูลแก่ เจ้าหน้ าที่สารสนเทศของ ศปจ. จานวน
๔ ครัง้ ใน ๔ ภูมภิ าค รวมถึงได้ จัดประชุมทบทวนการบันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ นี้
ฐานข้อมูลนี้ได้จดั ทาเป็ นนิทรรศการนาเสนอผลงานในเวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก” ทีม่ นี ายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน เมือ่ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย
(๓) องค์กรภาคีรว่ มกันกาหนดแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบตั กิ ารภายใต้ยุทธศาสตร์รวมแสง
เลเซอร์สนับสนุ นชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ ๕ เรื่อง ได้แก่ (๓.๑) สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่
ความเป็ นพลเมือง (๓.๒) สร้างการรับรูก้ ารมีศูนย์ประสานงานภาคีเพื่อการพัฒนาจังหวัด ทีเ่ ป็ นจุดร่วมของ
องค์ก รชุมชนในระดับพื้นที่ เพื่อให้หน่ วยงานของรัฐในทุกระดับสามารถเชื่อมประสานการทางานร่วมกัน
พร้อมๆ กับการสนับสนุ นชุมชน (๓.๓) สร้าง “นักคิด” ให้เพิม่ ขึน้ จากการเป็ น “นักกิจกรรม” ทีต่ อบโจทย์การ
ท างานโครงการ (๓.๔) สร้างฐานข้อ มูล ที่ส ามารถค้น หากลุ่ ม คนท างาน เพื่อ พัฒ นานัก คิด ผ่ านกิจกรรม
ทีห่ น่ วยงานสนับสนุ นลงไปยังพื้นทีต่ ่อเชื่อมรายประเด็นทีต่ ้องการให้เกิดขึน้ และ (๓.๕) สร้างพืน้ ทีร่ ปู ธรรม
ในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ บนประเด็นเฉพาะ กลุ่มเฉพาะ และบนฐานความเป็ นไปได้ของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
(๔) มี ก ารจัด ท าหนั ง สื อ สรุ ป ภาพการท างานขั บ เคลื่ อนเพื่ อ สร้ า งสุ ข ภาวะชุ ม ชน
๘ กรณีศึก ษา ที่เกิดจากการแบ่งปั นข้อมูล ความรูก้ ารดาเนินงานระหว่างองค์กรภาคีท่เี ข้าร่วมสนับสนุ น
ระบบสุขภาวะชุมชนด้วยกัน
o ศูนย์คุ ณ ธรรมได้ดาเนิ นการ “การขับ เคลื่อ นงานคุ ณ ธรรมเพื่อ สร้างสุ ข ภาวะชุม ชน” โดย
เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทาเรื่องคุณธรรมความดี โดยใช้การพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่เป็ นต้นแบบขยายผล
การประสานความร่วมมือเครือข่ายเดิม และจัดงานสมัชชาคุณธรรม ระดับจังหวัดและประเทศ เป็ นเครื่องมือ
มีความรูเ้ กือบ ๒๐๐ เรือ่ ง และงานวิจยั บางด้านถูกขยายผลนาไปใช้จริง เช่น หลักสูตรสร้างโรงเรียนคุณธรรม
การเคลื่อ นจังหวัด คุ ณ ธรรม แผนที่ค วามดี เป็ น ต้ น มีต้น แบบชุ ม ชนคุ ณ ธรรมกว่ า ๘๐ ชุ ม ชน มีก ลไก
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมนาร่อง ๔ แห่ง มีตลาดนัดความดี-ความสุข ทีพ่ ทั ลุง อ่างทอง หนองคาย เป็ นต้น
และได้พฒ
ั นาโปรแกรมฐานข้อมูลองค์กรส่งเสริมคุณภาพ ข้อมูลบุคลากรคุณธรรม
o สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ องค์กรภาคีความร่วมมือ สสส. สกว.
สทบ.ธกส. ออมสิน สปสช. พอช. อพท. ปตท. มท. พม. ทส. สภา หอการค้า บริษัทประชารัฐสามัคคี ได้
ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิน่ สร้างตาบลน่ าอยู่ ตาบลสุขภาวะทัวประเทศ
่
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
o เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครัง้ ที่ ๑ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารรัฐประศาสน์ภกั ดี (อาคารบี) เพื่อสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชนจากทัวประเทศและขยายความส
่
าเร็จ
ไปยังภาคส่วนอื่นๆ
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๓/๓๐
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เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน ทีเ่ คยร่วมลงนามรับรองหลักการ
ในการสนับสนุ นชุมชนเข้มแข็ง และเป็ นการนาเสนอผลการดาเนินงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน จากศูน ย์ประสานงานภาคีพ ัฒ นาจังหวัด(ศปจ.) ทุ กจังหวัด ผลการดาเนินงานของภาคีเครือ ข่าย
ระดับชาติ ทีส่ อดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงจัดให้มงี านมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครัง้ ที่ ๑ เมื่อ
๗-๙ มกราคม ๒๕๖๒ ขึน้
จากการจัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครัง้ ที่ ๑ องค์กรภาคี เพิม่ เติมอีก ๘ องค์กร คือ
๑) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.
๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.)
๔) สานักงานกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
๕) สมาคมส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)
๖) มูลนิธกิ องทุน
๗) มูลนิธชิ ุมชนไท
๘) สมาคมองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง
o เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ จัดงานมหกรรม”ชุมชนสุขภาวะ” ครัง้ ที่ ๒ มีองค์กรภาคี
ร่วมประกาศความมุง่ มันเพิ
่ ม่ ขึน้ เป็ น ๔๒ องค์กร
๘. สมัชชาสุขภาพ ๘ มติ ๒ ทบทวนมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควัน
ที่มีผลกระทบต่ อสุขภาพ
มติทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการจัดการปั ญ หาหมอกควันที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ได้รบั ฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ มีความก้าวหน้า
การดาเนินงาน ดังนี้
o คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘
เมือ่ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
o คณ ะรัฐ มนตรีไ ด้ พ ิ จ ารณ ารับ ทราบมติ ส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครัง้ ที่ ๘ เมื่ อ วัน ที่
๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม ตามอานาจ
หน้าทีโ่ ดยให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข้องต่อไป
o กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ได้มกี ารดาเนินการจัดตัง้ ศูน ย์อานวยการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.กปป.) ๓ ระดับ ประกอบด้วย ระดับชาติ ระดับ
ภาคและระดับจังหวัด และได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศประสาน ๑๐ ประเทศอาเซียนร่วมกันยกร่าง
ASEAN Haze Free Roadmap เพื่อเป็ นกรอบการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหมอกควันและไฟป่ า
ในกลุ่มอาเซียน นาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ภายในปี ๒๕๕๙
o กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้จดั ท าแผนปฏิบ ัติก าร
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบแนวคิดที่เน้ นกลไกประชารัฐและ
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๔/๓๐
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การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการควบคุมการเผา การระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนในการเฝ้ าระวัง
และป้ องกันการเผาในพื้นที่เสี่ยง ควบคู่ก ับการเสริมสร้างความรูเ้ พื่อสร้างความตระหนัก พร้อ มบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ท่ลี กั ลอบเผา ภายใต้ ระบบศูนย์สงการแบบเบ็
ั่
ดเสร็จ (Single Command) ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปั ญ หาในมิติเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเสี่ย งภัย รวมถึ ง บริบ ททางสัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ง คณะรัฐ มนตรีไ ด้ ม ีม ติ เ ห็ น ชอบเมื่อ วัน ที่
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทัง้ นี้ ภ ายใต้ แ ผนปฏิบ ัติก ารดัง กล่ า ว แนวทางการบริห ารจัด การส าคัญ คือ
"๓ มาตรการเชิงพืน้ ที่ ๔ มาตรการบริหารจัดการ" เป็ นแนวทางหลักในการบริหารจัดการ
o สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นภาคเหนือ
และองค์กรหน่ วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการนาร่องการเชื่อมโยงมติสมัชชาสุขภาพสู่การ
ปฏิบตั ิการระดับพื้นที่ ให้เกิดการแก้ไขปั ญ หาไฟป่ าหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการจัดการร่วมที่ม ี
ความยังยื
่ นและเป็ นธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนให้เ กิดกลไกความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่ า
หมอกควันทีม่ คี วามหลากหลายและมีการทางานอย่างต่อเนื่องในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ โดยพัฒนา
พืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารเป็ นตัวอย่างการแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันอย่างยังยื
่ นในระดับอาเภอ รวมถึงการสรุป
บทเรีย นการบริห ารจัด การไฟป่ าเชิง พื้น ที่ ที่น าไปสู่ ก ารจัด ท าข้อ เสนอในทางนโยบายต่ อ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
o องค์หน่ วยงานภาคีเครือข่าย นาเสนอความก้าวหน้าเชิงรูปธรรมและขยายผลการขับเคลื่อน
บทเรียนการจัดการไฟป่ า กระบวนการใหม่ เพื่อ ขับเคลื่อ นการพัฒ นาที่ยงยื
ั ่ น ใหม่หรือไม่ อย่างไร แล้ว
สังคมไทยจะได้เรีย นรู้อ ะไรจากโมเดลแม่แ จ่ม ในเวทีส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร
อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี
o เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบแนวทางและข้อสังการการ
่
แก้ไขปั ญหาของคณะรัฐมนตรีในการติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ในข้อที่ ๓ ผลการ
ปฏิบตั ริ าชการของคณะรัฐมนตรีในพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ข้อที่ ๓.๔ พัฒนาการบริการด้าน
สุ ข ภาพแบบองค์ ร วม มุ่ ง เน้ น การเปลี่ย นแปลงเข้ า สู่ ส ั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยมอบหมายให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ (สช.) ส านั ก งานกองทุ น หมู่บ้านและชุ ม ชนเมือ งแห่ งชาติ (สทบ.) และ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) ร่วมดาเนินการแก้ไขปั ญหาหมอกควันในพื้นที่จงั หวัดภาคเหนือ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้ สทบ. เป็ นกลไกขับเคลื่อนของภาคประชาชนในระดับชุมชน
o สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ประชุมหารือแนวทางขยายผลการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การจัดการปั ญ หาหมอกควันที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อ
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุชน ๒ ชัน้ ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุร ี วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลีย่ นสถานการณ์ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่องการจัดการปั ญหาหมอกควันที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ เตรียมการออกแบบเวที
ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯในระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่ ตามข้อสังการการ
่
แก้ไขปั ญหาของคณะรัฐมนตรีในการติดตามงานพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๕/๓๐
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มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนจัดทาร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
จัดการปั ญหาหมอกควันที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพ ระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ร่วมขององค์ก รหน่ วยงานและภาคีเครือข่ายจากกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เชื่อมโยงกลไกศูนย์
อานวยการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควันระดับภาคและจังหวัด
o เมื่อวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จงั หวัดลาปาง สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
และยุท ธศาสตร์ก ารจัด การปั ญ หาหมอกควัน ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ ระดับ พื้น ที่ ๘ จังหวัด ภาคเหนื อ
ตอนบนและจังหวัดตากในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมเวทีมคี วามเห็นร่วมกัน โดยสรุปดังนี้
๑) ควรเปิ ดทางให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในทุกระดับกลไก ได้แก่ ระดับจังหวัด
สร้างกลไกความร่วมมือระดับจังหวัดร่วมกับศูนย์อานวยการป้ องกันไฟป่ า เน้นเรื่องการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ระดับภาค เน้นสร้างกระบวนการความร่วมมือในทุกระดับ และ ระดับพื้นที ่ เสริมบทบาทท้องถิน่ กับชุมชน
๒) เชื่อมโยงข้อมูลทุกพื้นที่ในแต่ละจังหวัด พัฒนาไปสู่แผนงานยุทธศาสตร์และบูรณาการ
ทุก ภาคส่วนร่วมกันเพื่อ นาไปปฏิบตั ิในระดับอาเภอและตาบลต่อ ไป โดยยึดหลักสาคัญ คือ การสานพลัง
ทุกภาคส่วน ทุนและกลไกต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจากบริบทที่แตกต่างกัน จะทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นนวัตกรรม
ใหม่ๆ จากแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้อกี ด้วย เช่น การนาแนวทางป่ าเปี ยก แม่แจ่มโมเดล ไปประยุกต์ใช้ กบั พืน้ ทีอ่ ่นื โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดหางบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อทางานในพืน้ ที่
๓) เชื่อ มร้อ ยการขับ เคลื่อ นฯ ผ่ านกลไกโครงสร้างทางสายสุ ข ภาพ ได้แ ก่ เขตสุ ข ภาพ
เพื่อประชาชน สมัชชาสุขภาพจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ กับศูนย์อานวยการ
ป้ องกันและแก้ไขไฟป่ าและหมอกควัน และกลไกอื่นๆ ในพืน้ ทีต่ ่อไป.
๔) ควรใช้ สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด เป็ นกระบวนระดมสรรพกาลัง ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที ่ รูปธรรม
ของข้อตกลงร่วมเพื่อกากับให้มกี ารดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง หนุนเสริมซึง่ กันและกัน
๙. สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๑ การส่งเสริ มให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่ มขึ้น
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ได้รบั ฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
o เมือ่ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติรบั ทราบ
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐
o เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (สช.) ได้จดั ประชุม
หารือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกาย
เพิม่ ขึน้ ”
o เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติ
เห็น ชอบมติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐ และเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรีเพื่อ ทราบและ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่ วยงาน และองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ในมติทเ่ี กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๖/๓๐
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o เมื่อ วัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้ม ีมติรบั ทราบมติส มัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐ และมอบหมายหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีโ่ ดยให้อยูใ่ น กรอบของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีท่เี กีย่ วข้องต่อไป
o เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบ แผนแม่บทการส่งเสริม
กิจ กรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ ตามที่ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ และได้ม ีก ารแต่ ง ตัง้ กลไก
คณะกรรมการบริห ารการส่ งเสริม กิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่ งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๗๓ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุก
กลุ่มวัย ๒) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกจิ กรรมทางกายซึง่ ครอบคลุมสถานที่ทป่ี ระชาชนแต่
ละกลุ่มวัยใช้ชวี ติ ประจาวัน เช่น สถานทีท่ างาน สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพ ชุมชน รวมถึงระบบ
การขนส่ งที่เอื้อ ให้เกิดการมีกิจกรรม ทางกายที่เพิ่ม ขึ้น และ ๓) การพัฒ นาระบบสนับ สนุ นการส่ งเสริม
กิจกรรมทางกาย ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ การวิจยั การเฝ้ าระวังและติดตามกิจกรรมทางกาย การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การสื่อสารรณรงค์สร้างความรอบรูด้ ้ านกิจกรรมทางกาย และการพัฒนานโยบายส่งเสริม
กิจกรรมทางกายให้เกิดผลในทางปฏิบตั ขิ องทุกหน่วยงาน ทัง้ ส่วนกลางและพืน้ ทีอ่ ย่างมีส่วนร่วม
o เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวางแผนและติดตามมติสมัชชา ประเด็น “การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วง
วัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ในมติขอ้ ที่ ๓ วางหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงระเบียบในการออกแบบการใช้พน้ื ที่
เส้นทางการสัญจรทัง้ ในเมืองและชุมชน และพื้นทีส่ าธารณะ ทีเ่ อื้อต่อการมี กิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่ม
วัย และ จัดสรรและจัดการพืน้ ทีใ่ นการครอบครองของแต่ละองค์กรให้มพี น้ื ทีท่ เ่ี อื้อ ต่อการมีกจิ กรรมทางกาย
ของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน แนวทางการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ (๑) ทางองค์กรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมือง
จัด ท าคู่ ม ือ ฯ และมีต ัว อย่ า ง และให้ ทีม วิช าการมาช่ ว ยกัน ปรับ ให้ ได้ ร่า งที่ ๑ (๒) น าคู่ ม ือ ร่า งที่ ๑ ไป
แลกเปลีย่ นกับกับหน่ วยทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น กรมโยธา องค์กรสถาปนิก เป็ นต้น ช่วยกันปรับอีกครัง้ เพื่อได้ค่มู อื
ฉบับสมบูรณ์ทจ่ี ะนาไปสร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ (๓) จากนัน้ จัดเวทีสร้างความร่วมมือ แล้วมา
เซ็นความร่วมมือในการนาคู่มอื ฯ ไปใช้ โดยเชิญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงกลาโหม มาร่วมลงนาม
(๔) ทางทีมทางานจะนาคู่มอื หลักเกณฑ์ ไปแลกเปลีย่ นกับท้องถิน่ เพื่อนาเนื้อหาในคู่มอื ไปใช้ให้เกิดผลใน
พื้นที่จริง และจะมีก ารติดตามมติสมัชชาชาติในปี หน้ า โดยจะเลือ กตัวอย่างดีๆ ไปแลกเปลี่ยนกันในเวที
สมัชชา
o เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรระทรวงสาธารณสุขได้จดั ประชุมคณะกรรมการ
บริห ารการส่ ง เสริม กิ จ กรรมทางกาย ตามแผนการส่ ง เสริม กิ จ กรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓
ประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการ
ท่อ งเที่ยวและกีฬ า กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ กระทรวงคมนาคม สานักงาน
กองทุ น สนับ สนุ นการสร้างเสริม สุ ขภาพ (สสส.) และภาคีท่ีเกี่ยวข้อ ง ประชุม หารือ แนวทางการส่ งเสริม
กิจกรรมทางกายให้ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีกจิ กรรมทางกายในชีวติ ประจาวันเพิม่ ขึน้ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งลด
ความเสี่ยงการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร โดยที่ประชุมได้พจิ ารณาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบ
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๗/๓๐
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สนับสนุ นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเป็ นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิ จกรรม
ทางการต่อไป
o เมื่อ วัน ที่ ๒๘ กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อ งประชุม สานใจ ๒ ชัน้ ๖ อาคารสุ ข ภาพ
แห่ งชาติ สานัก งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ จดั ประชุมกาหนดแนวทางการขับเคลื่อ นนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่ ว นร่วม ว่าด้ว ยเรื่อ ง การส่ งเสริม ให้ค นไทยทุ กช่ว งวัย มีกิจกรรมทางกายเพิ่ม ขึ้น เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
รวมถึงการแลกเปลีย่ นสถานการณ์การ ดาเนินงานและระดมความคิดกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน
นาไปสู่การนาเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๒ การพัฒ นาพื้นที่ เล่นสร้างเสริ มสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและ
วัยประถมศึกษา
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา ได้รบั ฉันทมติจาก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ดังนี้
o เมือ่ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติรบั ทราบ
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
o เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการแห่ งชาติ (สช.) ได้จดั ประชุม
หารือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรือ่ ง “การพัฒนาพืน้ ที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
และวัยประถมศึกษา ”
o เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติ
เห็น ชอบมติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอต่ อ คณะรัฐมนตรีเพื่อ ทราบและ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงาน และองค์กรที่
เกีย่ วข้องได้รบั ทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในมติทเ่ี กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
o เมื่อ วัน ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้ม ีมติรบั ทราบมติส มัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีโ่ ดยให้อยูใ่ น กรอบของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
o เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัยแห่ งชาติ ตามที่ก ระทรวงศึก ษาธิการเสนอและให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อ งพิจารณานามาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ไปใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริมประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อยกระดับ
การพัฒนาให้มคี ุณภาพตามมาตรฐาน
การขับเคลื่อนขององค์กรหน่ วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
o กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการดังนี้
๑) ได้จ ดั สรรงบประมาณอุ ด หนุ น เฉพาะกิจ เงิน อุ ด หนุ น ส าหรับ สนั บ สนุ น งบประมาณ
โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อดาเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา และในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๘/๓๐
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ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งพิจารณาดาเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ละ ๑ แห่ง
๒ ) ได้ม ีห นังสือ แจ้งให้ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก จัด ท าหลัก สูต รสถานศึก ษาโดยก าหนดให้ม ี
กิจ กรรมการเล่ น ในแผนการจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ เพื่อ ให้ เ ด็ก ได้ร บั การส่ ง เสริม และพัฒ นาให้ ม ี
พัฒ นาการสมบูรณ์ ต ามวัย และส าหรับ ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ก เล็ก ที่ม ีส นามเล่ น สร้างปั ญ ญาให้จ ั ด ท าหลัก สูต ร
สถานศึกษาโดยกาหนดให้มกี ิจกรรมการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปั ญ ญาในแผนการจัดประสบการณ์ เรียนรู้
สาหรับช่วงเวลาในการเล่นให้สอดคล้องกับจานวนเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจานวนครูผู้ดูแลเด็กในการดูแล
เด็ก สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมตามบริบท
o มูลนิธสิ นามเด็กเล่นสร้างปั ญ ญา ได้จดั ทาหนังสือสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญาได้อย่างไร เพื่อ
แจกจ่ายให้กบั หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ และ
พัฒ นาการที่เด็ก จะได้รบั จากการเล่ น สนามเด็ก เล่ น สร้างปั ญ ญา โดยประสานส่ งไปยังกรมส่ งเสริม การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดส่งให้กบั ผูว้ ่าราการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
o ศูนย์วจิ ยั เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้ องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดาเนินการขับเคลื่อนตามมติสมัชชาฯดังนี้
๑) ประชุมและศึกษาดูงานสนามเด็กเล่ นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) ณ โรงเรียนวัด
บ้านมะเกลือ และโรงเรียนบ้านหนองโรง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ วันที่
๘-๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเกิดการทางานของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง การพัฒนามาตรฐานและระบบเฝ้ า
ระวัง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมปกครองส่วนท้องถิน่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย มูลนิธเิ พื่อ
การพัฒนาเด็ก มูลนิธสิ นามเด็กเล่นสร้างปั ญญา OKMD และเกิดแผนปฏิบตั กิ ารพืน้ ทีเ่ ล่นในชุมชน/โรงเรียน
ในจังหวัดเครือข่าย พิจติ ร พิษณุโลก น่าน อยุธยา สมุทรปราการ บุรรี มั ย์ นครพนม และกรุงเทพมหานคร
๒) จัดประชุมการปรับปรุงพัฒนา “คู่มอื สนามเด็กเล่นปลอดภัย ” ครัง้ ที่ ๑ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการหารือปรับปรุงพัฒนา “คู่มอื สนามเด็กเล่นปลอดภัย” โดย เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ดาเนินการจัด
ทามาตรฐานความปลอดภัยของพืน้ ทีเ่ ล่นและการใช้พน้ื ทีข่ องเด็กขึน้ โดยยึดตามมติสมัชชาข้อ ๓.๒ ให้จดั ทา
แผนปรับปรุงพัฒนา “คู่มอื สนามเด็กเล่นปลอดภัย” ที่มอี ยู่เดิม ให้เป็ นมาตรฐานความปลอดภัยของพื้นทีเ่ ล่น
และการใช้พน้ื ทีข่ องเด็กฉบับใหม่ เพื่อให้มเี นื้อหาเป็ นปั จจุบนั และทันต่อยุคสมัย มติ ที่ประชุม ได้เสนอให้ มี
การทาคู่มือฉบับใหม่ขึ้นมา แล้วนาเนื้ อหาจากเล่ มคู่มือสนามเด็กเล่นปลอดภัย มาใส่ ไม่ให้ ทาการ
ปรับ ปรุงพัฒ นาเนื่ อ งจากคู่มื อ เล่ มเก่ านั น้ ได้ มีค ณะที่ แต่ งตัง้ สาหรับการท างานขึ้ น มาไม่ ค วรที่ จะ
ปรับแก้โดยที่ ไม่ใช่ คณะกรรมการชุดเดิ ม และให้ทาหนังสือส่งไปที่หน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้มคี ณะทางาน
ขึน้ มา เสนอรายชื่อหน่ วยงาน หรือบุคคล ที่มสี ่วนในการจัดทาพื้นที่เล่น เพื่อ จัดตัง้ ให้เป็ นคณะทางาน ดังนี้
(๑) มู ล นิ ธ ิ ส นามเด็ ก เล่ น สร้ า งปั ญญา (๒) มู ล นิ ธ ิเ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก (๓) คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๔) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (๕) ตัวแทนคุณครูจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หรือโรงเรียน (๖) ตัวแทนจากนักจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หรือนักจิตเวชทีเ่ กีย่ วกับการเล่น (๗) สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑๙/๓๐
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๓) ได้มกี ารสนับสนุนการทางานพืน้ ทีเ่ ล่น ได้แก่
(๑) โครงการเล่นตามช่วงวัย สู่พฒ
ั นาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
(๒) โครงการการเล่นและพืน้ ทีเ่ ล่นปลอดภัย โรงเรียนบ้านเนินจาปา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี เขต ๑
(๓) โครงการเล่นเพื่อการพัฒนาสมอง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว
(๔) โครงการพื้นทีเ่ ล่นและกิจกรรมการเล่น พัฒนาการตามวัยของเด็ก โรงเรียนเทศบาล
(บ้านหนองนก)
(๕) โครงการจัด ตัง้ สนามเด็ก เล่ น ปลอดภัย จ.นครปฐม -ขัน้ เตรียมการ- โรงเรีย นวัด
สุวรรณาราม เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครปฐม ๒
o สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดาเนินการจัดตัง้
ศูนย์ข้อมูลเรื่องการเล่นและพื้นที่เล่น มีงานหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) เป็ นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูล
ความรู้เรื่องการเล่ นแลพื้นที่เล่น จากทุ ก หน่ ว ยงาน ๒) พัฒ นาหลักสูต รการอบรมระยะสัน้ ให้กับบุ ค ลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องกับเด็กเข้าอบรม ๓) จัดทาชุดแบบแผนการวิจยั เรื่องการเล่นหรือพืน้ ทีเ่ ล่นสาหรับครู
๔) จัด ท าแนวทางการพัฒ นาพื้น ที่เล่ น ของเด็ก (Child Spaces Child Friendly City) และได้ม ีก ารจัดท า
เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลความรูด้ ้านการเล่นและพื้นที่เด็ก (Child spaces) ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบ
การทางานและรวบรวมเนื้อหาเพิม่ เติม
o ในระดับพื้นที่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดลาปาง ได้มกี ารขับเคลื่อนพื้นที่เล่นสร้างปั ญ ญาเพื่อ
พัฒนาเด็กลาปาง ต้นแบบจานวน ๕๐ แห่ง ทัวจั
่ งหวัดลาปาง, ต้นแบบแนวคิดจากการเล่นตามรอยพระยุคล
บาท โดยการส่งเสริมให้มกี ารฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีแ ละปฏิบตั ใิ ห้กบั พื้นที่เครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนด้วยการร่วมมือกัน ๓ ส่วน (ช่างชาวบ้าน-ครู-ช่าง อปท.)
o เมือ่ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. จัดประชุมกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่ ว นร่ว มว่ าด้ว ยเรื่อ ง การพัฒ นาพื้น ที่เล่ น สร้างเสริม สุ ขภาวะของเด็ก ปฐมวัย และวัย ประถมศึก ษา เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากของหน่ วยงานและองค์กรที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนสถานการณ์การดาเนินงานและระดมความคิดกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ร่วมกัน นาไปสู่การนาเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ป ระชุ ม เสนอให้ม ีก ารวิเคราะห์ โดย mapping ผลส าเร็จ ทัง้ นโยบายและปฏิบ ัติก าร ให้ เห็น ความ
หลากหลายของภาคี และเชื่อมโยงกับเป้ าหมายผลสาเร็จของมติท่มี คี วามทับซ้อนกัน ซึ่งจากการประชุม
ได้รบั ทราบความก้าวหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับเคลื่อนมติฯ ทีส่ าคัญ
๑๑. สมัช ชาสุ ข ภาพ ๑๐ มติ ๓ ชุ ม ชนเป็ นศู น ย์ก ลางในการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หา
ยาเสพติ ด
มติชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ได้รบั ฉันทมติจากสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒๐/๓๐
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o เมื่อ วัน ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) ได้ม ีม ติ
รับทราบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐
o เมื่อ วันที่ ๒๐ กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการแห่ งชาติ (สช.) ได้จดั
ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด ”
o เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มมี ติ
เห็น ชอบมติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอต่ อ คณะรัฐมนตรีเพื่อ ทราบและ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่ วยงาน และองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ในมติทเ่ี กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
o เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ทราบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีโ่ ดยให้อยูใ่ น กรอบของกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
o คณะรัฐมนตรีเห็น ชอบร่างกฎหมายยาเสพติด ๓ ฉบับ เตรีย มประสานส่ งเข้าสู่ ส ภานิ ติ
บัญ ญัติแ ห่ งชาติ (สนช.) เพื่อ พิจารณาเผยสาระสาคัญ ในกฎหมาย แบ่งยาเสพติดเป็ น ๕ ประเภท วัต ถุ
ออกฤทธิ ์ ๔ ประเภท เปิ ดช่องให้ใช้กญ
ั ชาวิจยั กับคนได้ อนุ ญาตให้ ป.ป.ส. กาหนดพื้นที่ปลูก แต่ทุกอย่าง
อยูภ่ ายใต้การควบคุมโดยรัฐ
o เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.
๒๕๖๒ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขับเคลื่อนขององค์กรหน่ วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
o คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มปี ระกาศ เรื่อง แผนประชารัฐ ร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แผนป้ องกันยา
เสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบาบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ
o ศูนย์อ านวยการป้ อ งกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มคี าสังที
่ ่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อ ง
แผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารรองรับอย่างบูรณาการ เป็ นเอกภาพ
o สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จดั ทา Info graphic
ชุด..ไขปั ญหา “กัญชา” ถูกหรือผิด (ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...) เพื่อสร้างความรับรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และได้มกี ารนาบรรจุขอ้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพฯ ในแผนป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
o กระทรวงสาธารณสุข ได้มขี อ้ สังการและนโยบายที
่
เ่ กีย่ วข้อง
๑) ข้อ สังการการด
่
าเนิ นงานด้านการบ าบัด ฟื้ น ฟู และลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ รวมถึงคู่มอื การปฏิบตั ิงาน (Standard Operating Procedure)
การดาเนินงานฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒๑/๓๐
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๒) นโยบายด้านการบาบัดรักษาและฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา
อย่างมีมาตรฐานและเหมาะสม สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้ตามปกติ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายดาเนินการบาบัดรักษายาเสพติดภายใต้นโยบาย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา แทนการนาเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เน้นให้ผเู้ สพ
ผูต้ ดิ ได้รบั การบาบัดรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน ซึง่ วิธที ค่ี ุม้ ค่าทีส่ ุดและเป็ นกระแสโลก คือการให้
ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด (Community Based Treatment and Care : CBTx)
๓) สถาบันบาบัดรัก ษาและฟื้ นฟู ผู้ติดยาเสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนีแลโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ภูมภิ าค ได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการดาเนินงานการบาบัดฟื้ นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
๔) ศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ทาแนว
ทางการบาบัดฟื้ นฟูผใู้ ช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการดูแลผูใ้ ช้ยาเสพติดให้เกิดการบาบัดฟื้ นฟู
ใกล้บ้าน หรือ ภายในชุ ม ชนอย่างต่ อ เนื่ อ งมีก ระบวนการตัง้ แต่ ก ารค้น หา คัด กรอง บ าบัด ฟื้ นฟู การลด
อันตรายจากยาเสพติด และการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคม
o กรมส่ งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ได้ม ีห นังสื อ ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๖๘๓ ลงวัน ที่ ๑๔
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดขององค์กระปกครองส่วนท้องถิน่ ถึง
ผูว้ ่าราชการจังหวัด เพื่อให้การดาเนินการใช้จา่ ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดเป็ นไปตามอานาจหน้าทีแ่ ละมาตรฐานของทางราชการ และได้จดั ทาแนวทางการ
จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณและตัวอย่างโครงการขอรับเงินอุดหนุน
o กระทรวงแรงงาน ได้ด าเนิ น งานภายใต้ แ ผนงานบู รณาการ ป้ องกัน และปราบปราม
ยาเสพย์ตดิ อยู่ในโครงการส่งเสริมการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งภารกิจของส่วนใหญ่
หลักๆ เป็ นเรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั แรงงานทีอ่ ยู่ในสถานประกอบการ และดาเนินงานให้
โรงงานดาเนินงานโรงงานสีขาวแล้วก็มมี าตรฐานการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
o สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ดาเนินการโครงการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในหมู่บา้ นกองทุน
แม่/ชุมชนเข้มแข็ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ดาเนินการจานวน ๘๕ ชุมชน โดยขอรับการสนับสนุ นงบประมาณ
จากกองทุน ป.ป.ส. และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ส.
เพื่อดาเนินการต่อเนื่องผลการปฏิบตั ใิ นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สามารถทาให้จานวนผู้เสพ ลดลงร้อยละ
๗๐.๖๒ และประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็ นอย่างดีในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้สงการให้
ั่
สถานีตารวจ
๑,๔๘๒ สถานี จัดทาโครงการชุมชนเข้มแข็งทุกไตรมาสๆ ละ ๑ ชุมชน ตลอดทัง้ ปี โดยขอรับการสนับสนุ น
งบประมาณจากท้องถิน่
o ส านั ก งานป้ องกั น และบ าบัด การติ ด ยาเสพติ ด ส านั ก อนามัย กรุ ง เทพมหานคร
ได้ดาเนินการขับเคลื่อนในชุมชน โดย ให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการแก้ไขปั ญ หายาเสพติดในกรุงเทพ ฯ
มีแนวคิดการดาเนินงาน เริม่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นาร่องในพื้นที่เขตละ ๑ ชุมชนใช้แนวคิดว่า ชุมชนดูแล
ผู้เสพตามศักยภาพความสามารถโดยสามารถออกแบบได้ ดาเนินการโดยใช้สานักงานเขตเป็ นแกนหลัก
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒๒/๓๐

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

จนกระทังปี
่ พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปั จจุบนั จากนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการบาบัดผูเ้ สพ
ยาเสพติด โดยมีแนวทางเปลี่ยนสาธารณสุขเป็ นแกนนา ทาหน้าเป็ นพี่เลี้ยง วางแนวทางให้เกิดความยังยื
่ น
ต้นแบบ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ของกรุงเทพมหานคร
o ศูนย์อานวยการแก้ไขปั ญหายาเสพติดเมืองพัทยา (ศอ.ปส.เมืองพัทยา) ในโครงสร้างการ
ท างานมี ๒ ส่ ว น คือ งานด้านสาธารณสุ ข เรื่อ งการบ าบัด และงานด้านการรัก ษาความสงบ ได้จดั ท า
โครงการ เร่งรัด พัฒ นา ประสิท ธิภ าพแก้ไขปั ญ หายาเสพติด เมือ งพัท ยามุ่งไปที่ชุ ม ชน โรงเรีย น สถาน
ประกอบการ ในชุมชน เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย ตารวจท้องที่ คณะกรรมการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดใน
ชุมชน ตลอดจน องค์กรภาคเอกชนทีเ่ ข้ามาเป็ นคณะทางาน มีการลงพืน้ ที่ ทากิจกรรมกับทุกโรงเรียนเพื่อให้
ความรู้ ซึง่ จากการดาเนินงานทีผ่ ่านมาพบว่ายังไม่สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
o คณะกรรมการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ระดับ อ าเภอ (พอช.) ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ได้
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างมีส่วนร่วม ของ พอช. ๘๗๘ อาเภอ พบว่า มีการขับเคลื่อนประเด็น
ยาเสพ ๑๕๑ อาเภอ
o เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ได้ขบั เคลื่อ นมติชุมชนเป็ นศูนย์ก ลางในการป้ อ งกันและแก้ไขปั ญ หายาเสพติด โดยมีการจัดประชุมการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร “มติชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้ องกันละแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด”เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสรุปบทเรียนจากการดาเนินงานในพืน้ ทีโ่ ดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในพืน้ ทีเ่ พื่อยกระดับขยายผลเชิงรูปธรรมต่อไป
o สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง รวบรวม สถานการณ์
ปั ญ หาที่เกิดขึ้น จากการใช้งบประมาณกองทุน หลักประกันสุ ขภาพ และได้จดั ท าคู่ม ือ ปฏิบตั ิการกองทุ น
ประกัน สุ ข ภาพในระดับ ท้ อ งถิ่น หรือ พื้น ที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
o สานัก งานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุ นโครงการพัฒนา
กลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมป้ องกันปั ญหายาเสพติด และสร้างชุมชนสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
โดย ศูนย์วชิ าการสารเสพติด ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การดาเนินงานที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่รบั ฟั ง
ความคิด เห็นของประชาชน เปิ ดเวทีรบั ฟั ง สารวจพื้นที่ต้น แบบ แลกเปลี่ยนกับ ผู้นาความคิดในภูมภิ าค
สังเคราะห์บทเรียนการดาเนินงานจัดการปั ญ หายาเสพติด และออกแบบแนวทางการขับเคลื่อน ซึ่งกาลัง
ดาเนินการร่าง แผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยเครือข่ายภาคประชาชน ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕ และได้แนวทางการ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดอย่างสร้างสรรค์ และคิดหารูปแบบการจัดตัง้ กองทุนสนับสนุ นการทางานของเครือข่ายภาคประชาชนและ
ได้จดั เวทีบ ทเรีย นประชาชน “ทางออกที่ส ร้า งสรรค์ เพื่ อ ชีว ิต ที่ป ลอดภัย จากยาเสพติด ” เมื่อ วัน ที่ ๒๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒. สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ น
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ น ได้รบั ฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒๓/๓๐
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o เมื่อ วัน ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) ได้ม ีม ติ
รับทราบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
o เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้
จัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมอย่างยังยื
่ น
o เมื่อ วัน ที่ ๒๙ เดือ นมีน าคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ (คสช.) ได้ม ีม ติ
เห็นชอบมติส มัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่ วยงานและองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในมติทเ่ี กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
o เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าทีโ่ ดยให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กี่ยวข้องต่อไป
มติคณะรัฐมนตรี อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
o คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
o คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
การ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐)
o คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อ วัน ที่ ๖ มิถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็น ชอบแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การขับเคลื่อนขององค์กรหน่ วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
o กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) จัด ท าแผนปฏิบ ัติก ารการ “ประเทศไทยไร้ข ยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ และ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ซึง่ แผนปฏิบตั กิ ารฯ ดังกล่าวเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดการขยะ ในระยะสัน้ ของหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนโดยทัวไป
่
ให้มสี ่วนร่วมในการดาเนินการลดขยะทีต่ ้นทางเพื่อให้วางรากฐานการดาเนินการการจัดการขยะเป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและยังยื
่ น
๒) ศูนย์ปฏิบตั ิการประเทศไทยไร้ขยะ เป็ นหน่ วยงานที่ดาเนินงานภายใต้ คณะกรรมการ
กากับและขับเคลื่อน แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูล ฝอยของ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เป็ น หน่ ว ยงานที่เกิด จากการบูรณาการการท างานของ
ส่ ว นราชการที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การขยะใน ๖ หน่ ว ยงานประกอบด้ว ย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงสาธารณ สุ ข กระท รวงอุ ต สาหกรรม
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒๔/๓๐
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กระทรวงศึก ษาธิก าร และส านัก นายกรัฐ มนตรีโดยกรมประชาสัม พัน ธ์ โดยมอบหมายให้ก รมส่ ง เสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็ นหน่ วยงานหลักในการดาเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่ วยงานอื่นๆ โดยทาหน้ าที่
รวบรวมข้อ มูล และผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้ การประสานงาน ติด ตามและ
เร่งรัดการดาเนินงานของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบทัง้ ในระดับจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารฯ
o กรมควบคุมมลพิ ษ
๑) ได้จดั ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ภาครัฐภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการให้ขอ้ มูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อยุท ธศาสตร์
การจัด การมลพิ ษ ๒๐ ปี และแผนจัด การมลพิษ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่ง ได้ ผ่ า นความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่ วยงานและภาคี
ทีเ่ กีย่ วข้องนาไปสู่การปฏิบตั ติ ่อไป
o กระทรวงมหาดไทย
๑) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศด้วยแผนปฏิบตั กิ าร “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ระหว่างเดือ นตุ ล าคม ๒๕๕๙ ถึงเดือ น
กันยายน ๒๕๖๐โดยมุง่ หวังให้ประชาชนเกิดการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยทีถ่ ูกต้องตามหลัก ๓ช ได้แก่
การใช้น้อย การใช้ซ้า และการนากลับมาใช้ใหม่ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ จุดรวบรวมขยะอันตรายใน
ทุกชุมชนทัวประเทศ
่
ซึ่งกระบวนการทัง้ หมดนี้จะส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนที่เข้าสู่ระบบ
กาจัดมีปริมาณลดลงร้อยละ ๕ เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) จัดตัง้ “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารประเทศไทยไร้ขยะ” และแต่งตัง้ “คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ประเทศไทยไร้ขยะ” ขึ้น เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแผนปฏิบตั กิ ารฯ ประสาน
และบูรณาการการทางานร่วมกันทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ สาหรับ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั กิ ารฯ ในระดับพื้นที่ ให้เร่งดาเนินการตามกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารประเทศ
ไทยไร้ขยะระยะ ๑ ปี อย่างต่อเนื่อง เริม่ ตัง้ แต่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูแ้ ละสร้างวินัยให้แก่
ประชาชน ในการมีส่วนร่วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลักการ ๓ ช : คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้า
และนากลับมาใช้ใหม่”
o กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
๑) จัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึน้ เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็ นไป
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
๒) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชมรมแม่บา้ น
กรมส่ งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ชมรมแม่บ้านท้อ งถิ่น ไทยจังหวัด และสภาสตรีแห่ งชาติ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จัดทาโครงการวิจยั การประเมินและรับรองผลการบริหารจัดการขยะเศษอาหาร ตามแนวทาง
การท าถั ง ขยะเปี ยกในการช่ ว ยลดสภาวะโลกร้อ นโดยเทีย บเท่ า การลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก
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คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทีไ่ ด้กาหนดประเด็นเรือ่ ง “ขยะ” เป็ นเป้ าหมายในการขับเคลื่อนอยู่
๔ เขต ได้แก่ (๑) เขต ๕ (๒) เขต ๖ (๓) เขต ๙ และ (๔) เขต ๑๐
o สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ได้จดั เวทีสานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรปู ชุมชนเข้มแข็ง ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๑ ว่าด้วยเรือ่ ง
“การจัดการขยะโดยชุมชนเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดกลไก
ขับเคลื่อนนาไปสู่ขบั เคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุ น นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ การ สานพลัง การพัฒนา
นโยบายสาธารณะ การจัดการความรู้ การสื่อสารและการเคลื่อนไหวทางสังคม
o การปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อ บัญ ญัติต่ างๆเพื่อ ให้ การจัดการขยะ
มูลฝอยเป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ าร “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง“ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ดังนี้
๑. กระทรวงมหาดไทย
๑) แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม พ.ร.บ.รัก ษาความสะอาดและความเป็ นระเบีย บเรีย บร้อ ยของ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทัง้ การออกกฎกระทรวงและประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย
๒) จัดทาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทาความตกลงร่วมมือกันจัดทาบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ....
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
๑) ผลักดัน พ.ร.บ.ส่งเสริมการลดและนาของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....
๒) ผลัก ดัน พ.ร.บ.การจัดการซากผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ และ
ซากผลิตภัณฑ์อ่นื พ.ศ. ….
๓. กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงมหาดไทย
๑) จัดทาคู่มอื ทางวิชาการเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการออกขอกาหนดหลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขในการเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย
๔. กระทรวงอุตสาหกรรม
๑) จัดทาระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรม (Waste fingerprint)
๕. กระทรวงสาธารณสุข
๑) จากการสนับสนุ นการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ
(พชอ.)พบว่า ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ มี พชอ. ทีข่ บั เคลื่อนประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับขยะ ถึง ๔๗๗ อาเภอ
๖. กระทรวงศึกษาธิ การ
๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประกาศเจตนารมณ์ ในการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่ วยงานสังกัด สพฐ. ทัวประเทศ
่
ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่ วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็ นหนึ่งใน ๕ กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิง่ แวดล้อม”
ของรัฐบาล
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๑๓. สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะ
เด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
มติความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก ได้รบั ฉันทมติจากสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ มีความก้าวหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
o เมื่อ วัน ที่ ๑๕กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ (คสช.) ได้ม ีม ติ
เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มติค วามรับผิดชอบร่ว มทางสังคมเกี่ยวกับ
อีส ปอร์ต ต่ อ สุขภาวะเด็ก โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการขับเคลื่อ นและติดตามการดาเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พิจารณาดาเนิ นการและนามารายงานให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) รับทราบความคืบหน้ าต่อไป และให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และ
มอบหมายให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามมติทเ่ี กี่ยวข้องต่อไป พร้อมทัง้ มอบหมายให้
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพฯ ให้หน่ วยงานและองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั
ทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนของมติทเ่ี กีย่ วข้องตามทีเ่ ห็นสมควร
o เมือ่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จดั
ประชุมหารือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับมติความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
เพื่อให้รบั ทราบข้อเสนอตามมติ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมกันซึง่ จะช่วย
ให้กระบวนการขับเคลื่อนข้อเสนอมติดงั กล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
o เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ได้มมี ติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนมติความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก โดยให้มกี ารจัดลาดับความสาคัญกลุ่มมติ Quick win ร่วมกับกลุ่มมติเด็ก
กับสื่อ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับกลไกหน่ วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้
จัดประชุมปรึกษาหารือ ยกระดับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกลุ่มมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทเ่ี กี่ยวข้องกับประเด็นเด็กกับสื่อออนไลน์ เมื่อ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกาหนด
เป้ าหมายการขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนขององค์กรหน่ วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีดงั นี้
o กรมกิ จการเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) คณะอนุ กรรมการส่งเสริมการปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่อื ออนไลน์ ซึ่ง
เป็ นคณะอนุ กรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้มคี าสังที
่ ่
๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตัง้ คณะทางานประเด็นเร่งด่วนสื่อออนไลน์กบั เด็กและ
เยาวชน โดยมี ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก เป็ นประธานคณะทางาน มีอานาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต ต่อสุข
ภาวะเด็ก คือ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกลุ่มมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเ่ี กี่ยวข้องกับ
ประเด็นเด็กกับสื่อออนไลน์
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๒) ความคืบหน้ าการดาเนิ นงานในประเด็นอีสปอร์ต
๒.๑) การน ามติ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพัฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
(กดยช.) ซึง่ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่อื ออนไลน์
ดาเนินการจัดทา “ร่างนโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็ก ”
และเวียนให้ กดยช. พิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่ อ ไป (การประชุ ม กดยช. ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ วัน ที่ ๒๙ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๒) หารือ ในการประชุ ม
คณะทางานฯ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนดังนี้
(๑) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่ อร่างแผนปฏิบตั ิการด้านการ
สร้างความรับ ผิด ชอบร่ว มทางสังคมเกี่ยวกับ อีส ปอร์ต ต่ อ เด็ก จัดโดย คณะอนุ ก รรมการส่ งเสริม การปกป้ อ ง
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้ส่อื ออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุร ี โดย
ได้รบั การสนับสนุ นทางวิชาการและงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนหน่ วยงานภาครัฐและภาควิชาการจากส่วนกลาง และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด ๑๓ จังหวัด รวมจานวน ๘๐ คน ได้ให้ข้อ คิดเห็น และข้อ เสนอแนะเพื่อ ปรับ ปรุงรายละเอียดร่างแผน
ปฏิบตั กิ ารฯ ให้เกิดความครอบคลุม ประเด็นทีท่ ป่ี ระชุมได้ร่วมกันอภิปรายได้แก่ เป้ าหมาย ตัวชีว้ ดั กลยุทธ และ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
กรมกิจการเด็ก และเยาวชนในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการฯ ได้น า
ข้อเสนอจาก ที่ประชุมมาปรับปรุงรายละเอียดในร่างแผนปฏิบตั ิการฯ ก่อนเวียนคณะอนุ กรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว
(๒) ร่างแผนปฏิบ ัติการด้านการสร้างความรับ ผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับ อี
สปอร์ตต่อเด็ก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕) มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อเป็ นกรอบนโยบายและทิศทางการกากับดูแลเนื้อหาเกมออนไลน์ อี
สปอร์ตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นเกมออนไลน์ โดยทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบ
๒) เพื่อให้ทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องใช้เป็ นกรอบแนวทางการจัดทาโครงการและ
แผนปฏิบ ัติก าร เพื่อ ให้เกิด การปกป้ อ งคุ้ม ครองเด็ก จากอีส ปอร์ต และการแสวงประโยชน์ ท างธุ รกิจเกม
ออนไลน์กบั เด็ก
๓) เพื่อให้สงั คมเกิดกลไกการกากับดูแลอีสปอร์ตและธุรกิจเกมออนไลน์ ให้
เป็ นไปเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวติ และสุขภาวะทีด่ แี ก่เด็กและเยาวชน
ผ่ านกลไกการบริห ารจัด การในระดับ ชาติ คือ คณะกรรมการส่ งเสริม การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ซึง่ มีคณะอนุ กรรมการส่งเสริมการปกป้ องคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้ส่อื ออนไลน์ ทาหน้ าที่ขบั เคลื่อนการดาเนินงาน กากับดูแล ติดตามประเมินผล รวมทัง้ เสนอและ
ปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบันวิชาการ เครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้ าหมาย
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๒.๒) สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่ งประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิ จการเด็กและเยาวชน
การประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติก ารจัด ท าข้อ มู ล พื้น ฐานกีฬ าอีส ปอร์ต เพื่อ การปกป้ อง
คุ้มครองเด็ก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็ นประธาน
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาและเพิม่ เติมรายละเอียดร่างเอกสารข้อมูลพื้นฐานกีฬาอีสปอร์ต ซึง่ จัดทา
โดยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ให้มคี วามครอบคลุมประเด็นการปกป้ องคุม้ ครองเด็ก และเป็ นไป
เพื่อการป้ องกันผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในภาพรวม ผลการประชุม ทีป่ ระชุมได้เพิม่ เติมรายละเอียด
ร่างเอกสารข้อ มูล พื้น ฐานกีฬ าอีส ปอร์ต และมีข้อ เสนอแนะเพื่อ ให้เอกสารดังกล่ าวมีค วามสมบูรณ์ ย ิ่งขึ้น
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ คานิยามกีฬาอีสปอร์ต โครงสร้างกีฬา อีสปอร์ต นักกีฬา และประเด็นทีค่ วรเพิม่ เติม
เพื่อการปกป้ องคุม้ ครองเด็ก
กรมกิ จการเด็กและเยาวชน ได้มหี นังสือขอความร่วมมือไปยังการกีฬ าแห่ง
ประเทศไทยในฐานะหน่ วยงานกากับดูแลการดาเนินงานของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ น
สมาคมผู้รบั ผิดชอบในการจัดทาร่างเอกสารข้อมูลพื้นฐานกีฬ าอีสปอร์ต เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการ
ปรับปรุงรายละเอียดของร่างเอกสารฯ ให้ค รอบคลุมประเด็นการปกป้ องคุ้มครองเด็กและเป็ นไปเพื่อการ
ป้ องกันผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในภาพรวม เรียบร้อยแล้ว
๒.๓) มู ล นิ ธิ อิ น เทอร์เน็ ต ร่ วมพัฒ นาไทย ร่ วมกับ กรมกิ จการเด็ก และเยาวชน
ร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) การสารวจสถานการณ์เด็กกับภัยออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ เป็ นปี ท่ี ๒ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลสถานการณ์ปัจจุบนั เกี่ยวกับการใช้ส่อื ออนไลน์ของเด็กว่ามีความแตกต่างเปลีย่ นแปลงไปจากการ
สารวจใน ปี ๒๕๖๐
๒.๔) การสนับสนุนการศึกษาวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
(๑) สมาคมวิ ท ยุและสื่ อ เพื่ อ เด็กและเยาวชน (สสดย.) ได้ดาเนินการจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่ วยงานรัฐบาล เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อมาตรการในการกากับ
ดูแล ป้ องกันเด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่นวิดโี อเกมเกมออนไลน์เพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัล
E-Sports อย่างปลอดภัยและรูเ้ ท่าทัน
(๒) ศู น ย์ ข้ อ มู ล นโยบายสาธารณะการลดปั ญ หาจากการพนั น มู ล นิ ธิ
สาธารณสุขแห่ งชาติ ร่วมกับ กรมกิ จการเด็กและเยาวชน สสส. ได้จดั ทาเอกสารประกอบความรูค้ วาม
เข้าใจการพนันออนไลน์ในอีสปอร์ต
(๓) ส านั กงาน ค ณ ะกรรม การสุ ข ภ าพ แห่ งช าติ สนั บ สนุ น มู ลนิ ธิ
อิ นเทอร์เน็ ตร่วมพัฒนาไทย เพื่อดาเนินการศึกษาวิจยั ผลกระทบของอีสปอร์ตทีม่ ตี ่อสุขภาวะเด็กและการ
สร้างรูปแบบการรับผิดชอบร่วมของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนมติ
(๔) กรมกิ จการเด็ ก และเยาวชน โดย COPAT ร่ ว มกั บ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดทาแนวทางปกป้ องคุม้ ครองเด็กจากภัยออนไลน์
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(๕) ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ัย และนวัต กรรม
(สกสว.) ได้ ส นั บ สนุ น ให้ สมาคมวิ ท ยุ แ ละสื่ อ เพื่ อ เด็ ก และเยาวชน (สสดย.) ด าเนิ น การยกร่า ง
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองเด็กจากเกม พ.ศ. .... ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินงาน
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