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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓
ระเบียบวาระที่ ๒.๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๓ / หลัก ๕
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

3
4
5

รายงานการติ ดตามความก้าวหน้ าการดาเนิ นงาน
ตามมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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ความเป็ นมา
๑. อนุ ส นธิ มาตรา ๔๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มสี มัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้ ซึ่งภายหลัง ที่
พระราชบัญ ญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ ได้มกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาแล้ว
จานวน ๑๒ ครัง้ (พ.ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๖๒) มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่สี มาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ได้มฉี นั ทมติไปแล้ว รวม ๘๕ มติ
๒. ในการสนับสนุนให้มกี ารนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบตั ิ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ ได้แ ต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติส มัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
(คมส.) ตามคาสังคณะกรรมการสุ
่
ขภาพแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทนิ ชาญวีรกูล) เป็ นประธาน มีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
และประธานอนุ ก รรมการขับเคลื่อ นและติดตามมติส มัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติเ กี่ยวข้อ งกับการแพทย์แ ละ
สาธารณสุข ประธานอนุ กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ เป็ นรองประธานกรรมการ
ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กร หน่วยงาน และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน ๒๐ คน มีเลขาธิการคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร รองเลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติท่ีไ ด้ร ับ
มอบหมาย เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
เพื่อ ให้เ กิดผลการดาเนินงานตามมติส มัชชาสุ ข ภาพแห่ง ชาติ สามารถประเมินความก้า วหน้ า
การดาเนินงานได้อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง จนสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้ าหมายอย่างเป็ นรูปธรรม
คมส. จึงแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จานวน ๒ คณะ คือ
๑) คณะอนุ ก รรมการขับ เคลื่อ นและติด ตามมติส มัช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติท่ีเ กี่ย วข้อ ง กับ
การแพทย์และสาธารณสุข ทีม่ ี นายแพทย์ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ เป็ นประธานอนุกรรมการ
๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเ่ี กี่ยวข้องกับสุขภาพ
สังคมและสุขภาวะ ทีม่ ี นางทิพย์รตั น์ นพลดารมย์ เป็ นประธานอนุกรรมการ
๓. จัดทาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมี
๓.๑ วัต ถุ ประสงค์: เพื่อ ยกระดับการขับเคลื่อ นมติส มัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติใ ห้เ กิดผลเป็ น
รูปธรรมยิง่ ขึน้
๓.๒ ยุทธศาสตร์: การสานพลังความร่วมมือ (Synergy) เป็ นการทางานแบบเครือข่ายที่เน้น
การเสริมพลังทางบวก ให้เกิดการต่อยอดงานและสร้างคุณค่าในการทางานให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็ นรูปธรรมและมีพลัง

สมัชชาสุขภาพ ๑๓ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑/๑๕
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๓.๓ หลักการทางาน ได้แก่ การสร้างตัวอย่าง (Demonstration) การหนุ นเสริมการท างาน
(Encouragement) การสร้ า งเครื อ ข่ า ย (Networking) การสร้ า งแรงจู ง ใจ (Motivation: appreciation:
recognition) การจัดการความรู้ (Knowledge management) การสือ่ สารสังคม (Social communication) การ
ใช้ร ะบบข้อ มู ล (Information system) การบู ร ณาการการท างานข้า มหน่ ว ยงาน องค์ก ร ข้า มภาคส่ ว น
(Integration) ซึง่ หลักการทางาน ๘ ข้อข้างต้นอาจเรียกเป็ น “DENMarKSII”
๓.๔ กลไกการทางานขับเคลื่อน: คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพือ่ ยกระดับการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมยิง่ ขึน้
และมีก ารสนับสนุ นการจัดเวทีนาเสนอความความก้าวหน้ าการดาเนินงานของหน่ ว ยงาน
องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพฯ รายมติ และการร่วมกันหาแนวทางการ
ขับเคลื่อน การจัดการกับอุปสรรคและข้อจากัดต่างๆ การสนับสนุนการขับเคลื่อนมติฯ ของหน่วยงาน องค์กร
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๔. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีมติให้มกี ารรายงานผลการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกครัง้ โดยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมมี ติให้มกี ารรายงานผลการขับเคลื่อนมติจากการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๓ มติ ได้แก่
๑) สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พ้นื ที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะ
สู่ ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั ง่ ยื น ( Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable
Development)
๒) สมัช ชาสุ ข ภาพ ๑๑ มติ ๓ ความรอบรู้ด้า นสุ ข ภาพเพื่อ ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาโรค
ไม่ตดิ ต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)
๓) สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การพัฒนาระบบคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทางทันตกรรม (Consumer
Protection in Dental Services)
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ความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงาน
สืบเนื่องจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้มฉี ันทมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้
ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔ มติ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีขอ้ เสนอให้รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๓ มติ
ข้างต้น สาหรับมติ ๑๑.๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่ วกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social
Responsibility for Child Health) ด้วยเป็ นข้อเสนอเร่งด่วนจึงได้กาหนดให้รายงานการติดตามความก้าวหน้า
ในการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ ได้รายงานเสร็จสิน้ แล้ว
o คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้มมี ติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ ให้แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแก่หน่ วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้
ทราบเพือ่ พิจารณาประกอบการดาเนินงานตามภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
สมัชชาสุขภาพ ๑๓ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒/๑๕
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o คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ มมี ติรบั ทราบมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตาม
มติฯ ทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป สาหรับงบประมาณในปี ๒๕๖๓ และปี งบประมาณต่อๆ ไป ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
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๕. สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะ
สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั ง่ ยื น (Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities towards Sustainable
Development)
มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทัง้ ในระดับนโยบายและ
ปฏิบตั กิ ารเชิงพืน้ ที่ ดังนี้
๑) สภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้มกี ารจัดทาแผนแม่บ ทเพื่อ
ขับเคลื่อนเป้ าหมายให้บรรลุตามทีก่ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ มีทงั ้ สิน้ ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งมีผลผูกพันต่อ
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนัน้ รวมทัง้ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งนาไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อให้ประเทศไทยบรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศ
ไทยมี ค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยื น เป็ นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพัฒ นาตามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพือ่ ความสุขของคนไทยทุกคน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมันคง
่
(๒) การ ต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเทีย่ ว (๖) พืน้ ที่
และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิ ลั (๘) ผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจ พิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม
(๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
(๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยังยื
่ น (๑๙) การบริหารจัดการน้ าทัง้ ระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อ ต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิ รรม และ (๒๓) การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งในแต่ละแผนแม่บทฯ จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะทีแ่ ตกต่างกัน
ไปตามเป้ าหมายหลักของแผนฯ อาทิ
▪ แผนแม่บทฉบับที่ ๖ ประเด็น “พื้นที่และเมืองน่ าอยู่อจั ฉริ ยะ” เป็ นแผนงานจัด
ระเบียบและพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทีก่ าหนดความต้องการจะเพิม่ พืน้ ทีส่ าธารณะต่อประชากร
โดยเน้นความสอดคล้อ งต่ออัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือ ง โดยใน ๕ ปี แรกจะเริ่ม
ด าเนิ น การในเมือ งที่เ ป็ น ศู น ย์ก ลางทางเศรษฐกิจ ก่ อ น ได้แ ก่ กรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล จัง หวัด
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต และเขต EEC ในช่วงปี ท่ี ๖-๑๐ จะดาเนินการในเมืองรอง ได้แ ก่ จังหวัด
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เชีย งราย กาญจนบุ รี อยุ ธ ยา พิษ ณุ โ ลก นครราชสีม า หนองคาย มุ ก ดาหาร และในช่ ว งปี ท่ี ๑๑ -๑๕
จะดาเนินการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี น่าน อุดรธานี อุบลราชธานี บุรรี มั ย์ นครสวรรค์ สระบุรี
▪ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๓ ประเด็น “การเสริ มสร้างให้ คนไทยมีสุขภาวะที่ ดี” มี
แผนงานย่ อ ยในเรื่อ ง การใช้ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการสร้า งสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อ ต่ อ การมีสุ ข ภาวะที่ดี ซึ่ง
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบดาเนินงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็ นการปรับ ปรุง
กฎหมาย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาวะที่ดี เช่น ปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้มีพ้นื ที่
สวนสาธารณะ
▪ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๔ ประเด็น “ศักยภาพการกีฬา” มีสาระสาคัญผลักดันให้มี
การใช้ประโยชน์จากสถานทีท่ ม่ี อี ยู่ในชุมชน เช่น สถานศึกษา เพือ่ ปรับปรุงต้นแบบศูนย์กฬี าและนันทนาการ
ประจาชุมชน
▪ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๕ ประเด็น “พลังทางสังคม” เป็ นแผนงานที่มุ่ง พัฒ นา
ศักยภาพองค์กรชุมชนให้สร้างพืน้ ทีส่ าธารณะในระดับตาบลและจังหวัด ซึง่ หมายถึงการเป็ นพืน้ ทีส่ าหรับการ
พูดคุยปรึกษาหารือและพื้นที่กลางในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
▪ แผนแม่บทฉบับที่ ๑๕ ประเด็น “การเติ บโตอย่างยังยื
่ น” มีแผนงานย่อยที่
สนับสนุ นให้มกี ารสร้างพื้นที่สเี ขียวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนเมือ ง มีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม
๒) กรมโยธาธิ การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๒ โดยมีผ ลใช้บังคับในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็ นการปรับ ปรุ ง ทุก ๕ ปี ให้ส อดรับ กับ
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ -สังคม-สิ่งแวดล้อ ม สาหรับใช้เ ป็ น
เครื่อ งมือ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้มนคง
ั ่ มังคั
่ งและยั
่
งยื
่ น ใช้เ ป็ นกรอบชี้นาการพัฒนาทาง
กายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท ควบคุมและกากับการพัฒนาให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มหี รือทาให้ดยี งิ่ ขึน้ ในด้านความเป็ นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สนิ การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้ องกันภัยพิบตั ิ
การป้ องกันการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาและประชาชนมีความเป็ นอยู่
ทีด่ ี ทัง้ นี้ พ.ร.บ.การผังเมือง ฉบับใหม่ เป็ นการปฏิรูปการผังเมืองทัง้ ระบบ ทาให้การบริหารจัดการผังเมือง
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ระบบ ตัง้ แต่ระบบประเทศสู่ระดับเมืองหรือ
ชุมชน ทาให้การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ และทาให้มมี าตรการทางกฎหมายและ
สภาพบัง คับ ให้ ก ารบริห ารจัด การผัง เมือ งอย่ า งเป็ นระบบตามกลไกและกระบวนการที่ ก าหนดไว้
อย่ า งเหมาะสม สอดคล้อ งกับ สภาพเศรษฐกิจ สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม รวมทัง้ การผัง เมือ งสามารถชี้น า
การพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง
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ในภาพรวม ได้ปรับประเภทของผังเมือง จากเดิมมี ๒ ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวมและ
ผังเมืองเฉพาะ ออกเป็ น ๒ กลุ่ม ๕ ประเภท คือ ๑) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พน้ื ที่ ซึง่ แบ่งเป็ น ๓ ประเภท
ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด ๒) ผังกาหนดการใช้
ประโยชน์ท่ดี นิ แบ่งเป็ น ๒ ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และกระจายอานาจในการวาง
และจัด ท าผัง เมือ งให้ก ับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และการสร้า งการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนผ่ า น
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นจากทุก ภาคส่ว น โดยมีคณะกรรมการนโยบายการผังเมือ งแห่งชาติเ ป็ น
ผู้ ก าหนดนโยบาย-ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาประเทศในภาพรวม และมีค ณะกรรมการผัง เมือ งและ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเป็ นผูก้ ากับดูแลหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบตั กิ าร
ซึ่ ง ในผัง เมื อ งเฉพาะ ก าหนดให้ มี (๑) แผนผัง แสดงรายละเอี ย ดของกิ จ การ
สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ และบริก าร สาธารณะ ตามโครงสร้า งพื้น ฐาน (๒) แผนผัง แสดงที่โ ล่ ง
(๓) แผนผังแสดงพื้นที่สเี ขียวและพื้นที่อนุ รกั ษ์ และมีข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในเรื่องของที่ โล่ง
เพื่ อ การนั น ทนาการและการรัก ษาสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มใน ๖ ประเภท โดยประเภท ล.๑ ได้ แ ก่
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน สนามกอล์ฟ และอื่นๆ ทัง้ ยังมี มาตรการควบคุมความหนาแน่ น
การใช้ ที่ดิน ในรูปของ FAR (Floor Area Ratio) และ OSR (Open Space Ratio) ที่เป็ นการจัดให้มพี ้นื ที่
โล่งเพื่อประโยชน์ สาธารณะหรือสวนสาธารณะ การเพิม่ พื้นที่สเี ขียวเพื่อส่งเสริมพื้นที่โล่งสาธารณะภายใน
เมือง เพือ่ ประโยชน์ สาธารณะหรือสวนสาธารณะ จะได้รบั สิทธิให้
์ มอี ตั ราส่วนของพืน้ ทีอ่ าคารรวมต่อพื้นทีด่ นิ
(FAR) เพิ่ม ขึ้น โดยพื้น ที่อ าคารส่ว นเพิ่ม ต้อ งไม่ เ กิน ๕ เท่ า ของพื้น ที่โ ล่ ง เพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะ หรือ
สวนสาธารณะ ทัง้ นี้อตั ราส่วนของพืน้ ทีอ่ าคารรวมต่อพืน้ ทีด่ นิ จะเพิม่ ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐
๓) กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย
มีนโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับส่งเสริมการใช้ประโยชน์ พ้นื ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน ดังนี้
๑) โครงการสวนสาธารณะเฉลิ มพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่
เปรียบเสมือนปอดของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี ถานทีส่ าหรับทากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออก
กาลังกาย มีจานวนสวนหย่อม/สวนสาธารณะทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ๒,๒๘๐ แห่งใน ๗๖ จังหวัด
๒) โครงการส่ งเสริ มการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้ องถิ่ นไทย ผ่านการเล่น “สนาม
เด็กเล่น สร้างปัญญา” โดยขอจัดตัง้ งบประมาณสนับสนุนการดาเนินการให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่
ที่มคี วามประสงค์และมีความพร้อมในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปั ญญา จานวนทัง้ สิ้น ๑,๒๖๗ แห่งๆ ละ
๑๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน ๒๑๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท ปั จจุบนั มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีด่ าเนินการสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปั ญญา ๒,๖๔๑ แห่ง ใน ๒,๑๔๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน ๗๕ จังหวัด มีจงั หวัดทีด่ าเนินการ
สร้างครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วจานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง จังหวัด
สตูล และจังหวัดสระบุรี
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๓) ในแบบประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ประจาปี ๒๕๖๓ ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ ได้มกี ารกาหนดกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องในข้อต่างๆ ดังนี้
- ข้อ ๑๐๑ ร้อ ยละของสถานที่ส าธารณะ ที่อ ยู่ใ นการดูแล รักษา หรือ บริห าร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารดาเนินงานด้านอารยะสถาปั ตย์ (Universal Design) เช่น ทาง
เท้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุ บาล สานักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม
ห้องสมุด เป็ นต้น
- ข้อ ๑๓๙ จานวนลานกีฬา/สนามกีฬา ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
จัดให้มี เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกาลังกาย โดยให้นบั รวมสนามกีฬาของโรงเรียนใน
สังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้วย แต่ถ้าเป็ นโรงเรียนที่ไม่ได้สงั กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวม
ได้
- ข้อ ๑๔๐ จ านวนของลานกีฬ า/สนาม กีฬ าในองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ทีป่ ระชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและ นันทนาการได้ตลอดทัง้ ปี
- ข้อ ๑๔๔ การสนับสนุ นหรือจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
หรือสวนสาธารณะ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- ข้อ ๑๗๔ จานวนกิจกรรมทีอ่ งค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการเพือ่ ส่งเสริม
การอนุรกั ษ์ พัฒนาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
๔) กรุงเทพมหานคร
จากวิ ส ัย ทัศ น์ ก รุ ง เทพมหานคร ที่ จ ะไปให้ ถึ ง การเป็ น “มหานครแห่ ง เอเชี ย
ในปี ๒๕๗๕” ประกอบด้วย ประเด็นวิสยั ทัศน์ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) มหานครปลอดภัย (๒) มหานครสีเขียว
สะดวกสบาย (๓) มหานครส าหรับ ทุ ก คน (๔) มหานครกะทัด รัด (๕) มหานครประชาธิป ไตย และ
(๖) มหานครแห่ ง เศรษฐกิจ และการเรีย นรู้ ได้ถู ก แปลงเป็ น แผนพัฒ นากรุ ง เทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๗๕) เพือ่ ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้ าหมาย
การพัฒ นาพื้น ที่ส าธารณะจะอยู่ใ นวิส ัย ทัศ น์ “มหานครสีเ ขีย ว สะดวกสบาย” หรือ
“Bangkok Green city” เมืองที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ
พืน้ ทีส่ เี ขียว กระจายทุกพืน้ ที่ เพื่อเป็ นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตรต่อประชากร
หนึ่งคน และมีพน้ื ทีส่ เี ขียวกระจายครอบคลุม พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพืน้ ที่ ภายใต้
การดาเนินงานใน ๑๔ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการสารวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพืน้ ที่ ทีใ่ ช้สร้างเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียว
๒) โครงการจัดหาพืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียว
๓) โครงการพัฒนาพืน้ ทีว่ ่างให้เป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียวในสวนหย่อม/รูปแบบสวนสาธารณะ
- พัฒนาพืน้ ทีว่ ่างเปล่าในชุมชน ให้เป็ นสวนหย่อมขนาดเล็กหรือสวนหมู่บา้ น
- พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริจาคจากประชาชนในชุมชน ให้เป็ นสวนหย่อมหรือสวนหมู่บา้ น
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๔) โครงการอนุ รกั ษ์และคุ้มครองพื้นที่สเี ขียวในสวนป่ าของประชาชน / รูปแบบสวน
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ผลไม้
๕)
๖)
๗)
๘)
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โครงการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูพนั ธุไ์ ม้และระบบนิเวศ ในสวนสาธารณะ
โครงการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูพนั ธุไ์ ม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพในพืน้ ทีเ่ มือง
โครงการคุม้ ครองและอนุรกั ษ์พน้ื ทีส่ เี ขียวในเขตพืน้ ทีเ่ มือง
โครงการออกแบบและก่อ สร้า งสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการที่ต้อ งมีพ้ืน ที่

7

สีเขียว

8

๙) โครงการอนุรกั ษ์ตน้ ไม้ขนาดใหญ่ทวกรุ
ั ่ งเทพมหานคร (Big tree)
๑๐) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรกั ษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศในพืน้ ที่
๑๑) โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ การพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียว
๑๒) โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใน
รูปแบบสวนแนวตัง้ ทัง้ ภายใน และภายนอกอาคารสิง่ ก่อสร้าง เช่น โรงแรม สานักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็ น
ต้น
๑๓) โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ในการพัฒนาพืน้ ทีส่ เี ขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะอย่างถาวร
๑๔) เพิ่มพื้นที่ส ีเ ขียวในโครงการสนับสนุ น รูปแบบสวนหย่อ มในแต่ล ะชุม ชน และ
บริหารจัดการโดยชุมชน
๕) ส านั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
“กองทุนสิง่ แวดล้อม” จัดตัง้ ขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเป็ นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิง่ แวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้ องกันและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ตามหลักการผู้ก่อให้เกิ ดมลพิษ
เป็ นผูจ้ ่ายโดยให้การสนับสนุนเงินทัง้ ในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้
โครงการที่จ ะขอรับ เงิ นช่ วยเหลื อ และอุ ด หนุ นต้อ งเป็ น ไปตามกรอบทิศ ทางการ
สนับ สนุ น เงิน กองทุ น สิ่ง แวดล้อ มตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่ ง พระราชบัญ ญัติส่ง เสริม และรัก ษาคุ ณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กาหนดให้เป็ นเงินช่วยเหลือและอุดหนุ นกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม รวมถึงพื้นที่เป้ าหมายตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ และผูย้ ่นื คาขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจะต้อง
เป็ น กลุ่มเป้ าหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมู่บา้ น สภาองค์กรชุมชนตาบล คณะกรรมการหมู่บา้ น หน่วย
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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และสนับสนุนเป็ นเงิ นกู้ ให้แก่ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือเอกชนกู้ยมื
ในการลงทุนและดาเนินงานระบบบาบัดน้ าเสียรวม ระบบการกาจัดของเสียรวม ระบบบาบั ดอากาศเสีย
รวมทัง้ การจัด หาจัด ซื้อ ที่ดิน วัส ดุ อุ ป กรณ์ เ ครื่อ งมือ และเครื่อ งใช้ท่ีจ าเป็ น ส าหรับ การด าเนิ น งานและ
บารุงรักษาระบบดังกล่าว สาหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจนัน้ หรือเพือ่ การ
ควบคุมบาบัดหรือขจัดมลพิษทีเ่ กิดจากกิจกรรมหรือการดาเนิ นกิจการของตนเองหรือเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
ให้ประกอบกิจการ ผูร้ บั จ้างให้บริการบาบัดน้าเสียหรือการกาจัดของเสียตามพระราชบัญญัติน้ี
๖) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : สนช. หรือ NIA
ได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ใ นการด าเนิ น งานประเด็น “นวัต กรรมเพื่ อ สัง คม (Social
Innovation)” ที่ หมายถึง กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ทีม่ ุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็ น
หลัก โดยมีก ารพัฒนาและเผยแพร่ผ่ านองค์กรเพื่อ สังคม ซึ่งมีส่ว นช่ว ยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ หรือเป็ นกลไกสาคัญ
ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือ
ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้าง โดยได้กาหนดเป้ าหมาย “การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation”
เป็ นรายปี ได้แก่
- ปี ๒๕๖๐ : ปี แห่งการสร้าง Social Innovation Platform
- ปี ๒๕๖๑ : ปี แห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based
- ปี ๒๕๖๒ : ปี แห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพือ่ สังคม
- ปี ๒๕๖๓ : ปี แห่งการเป็ นผูน้ านวัตกรรมด้านสังคม
- ปี ๒๕๖๔ : ปี แห่งการสร้างนวัตกรรมเพือ่ สังคมในการฟื้ นฟูประเทศจากภาวะวิกฤติ
- ปี ๒๕๖๕ : ปี แห่งการขยายผลนวัตกรรมเพือ่ สังคมสูร่ ะดับภูมภิ าค
- ปี ๒๕๖๖ : ปี แห่งการสร้างเครือข่ายและสร้างผลกระทบเชิงสังคม
- ปี ๒๕๖๗ : ปี แห่งการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพือ่ สังคม
โดยมีประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมย่อยใน ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
๒) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ า และพลังงาน ๓) ด้านภาครัฐและการศึกษา ๔) ด้านการเงิน การ
จ้างงาน และสวัสดิการสังคม ๕) ด้านเกษตรกรรมยังยื
่ น ๖) ด้านความเป็ นเมือง ๗) ด้านสุขภาพ ๘) ด้านการ
ท่องเทีย่ วและวัฒนธรรม และ ๙) ด้านการจัดการภัยพิบตั ิ
ในปี ท่ผี ่านมา ได้สนับสนุ น การพัฒนานวัตกรรมเชิ งพื้นที่ (Area-based Innovation)
ภายใต้แนวคิ ด“Social Innovation in the City” เพือ่ สือ่ สารให้เห็นถึงการเกิดขึน้ ของสังคมเมืองในปั จจุบนั
และการขยายตัวของเมืองในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ทีก่ ่อให้เกิดปั ญหาด้านสังคม ความเหลื่อมล้าของคนในเมือง ปั ญหา
สิง่ แวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง ยกระดับคุณภาพชีวติ และดูแลสุขภาพให้ดขี น้ึ และได้กรอบการพัฒนา
พืน้ ทีท่ ส่ี อดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของย่านนวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต และพร้อมปรับตัวเพื่อ
รับ ความเปลี่ย นแปลงในอนาคตต่ อ ไป เช่ น ๑) ในพื้น ที่ ๗ ย่ า นของกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ว ย
ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรม
คลองสาน ย่านนวัตกรรมกล้วยน้าไท ย่านไซเบอร์เทคกรุงเทพฯ และย่านนวัตกรรมลาดกระบัง ๒) ในจังหวัด

สมัชชาสุขภาพ ๑๓ / หลัก ๕ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๘/๑๕

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

ต่างๆ เช่น ECC ที่เ ทศบาลบ้า นฉาง จังหวัดระยอง โดยจัดตัง้ เป็ นศู น ย์นวัต กรรมบ้ า นฉาง Banchang
Innovation Leaning Center เพือ่ เป็ นจุดเริม่ ในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เป็ นต้น
และได้ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิ ทยาลัยเชี ยงใหม่ พัฒนา “ดัชนี วดั
ศั ก ยภาพเมื อ งในการเป็ นเมื อ งนวั ต กรรม ( Innovation Index for Inclusive, Sustainable and
Connected City)” โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ให้แต่ละเมืองได้นาไปใช้ในการประเมินตนเองถึงศักยภาพด้านระบบ
นิเวศนวัตกรรมของเมือง ซึง่ แสดงถึงบทบาทและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และเพือ่ ให้ตระหนักถึง
การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองต้องสร้างความสมดุลในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคม รวมถึงให้ความสาคัญกับ
นวัตกรรมสีเขียวทีใ่ ส่ใจเรื่องการจัดการกับประเด็นสิง่ แวดล้อม
๗) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มวิ ทยาศาสตร์ วิ จยั และนวัตกรรม (สกสว.)
สนับสนุนการดาเนินโครงการการศึกษากลไกเชิงพืน้ ทีโ่ ดยการวางแผนและการออกแบบ
เมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) ภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานวิจยั
TRF Flagship Research Program (TRP) ในปี ๒๕๖๒ ใน ๔ เมืองได้แก่
- จังหวัดสระบุรี นาเสนอผลการวิจยั โครงการ "การฟื้ นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการ
ก้าวสูเ่ มืองน่าอยู่อย่างยังยื
่ น" ทีม่ ี นายนพดล ธรรมวิวฒ
ั น์ เป็ นหัวหน้าโครงการ
- จังหวัดนครนายก นาเสนอผลการวิจยั โครงการ "การพัฒนาชุดข้อมูลและภาคีเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดนครนายก" ที่มี ผศ.ดร. สนธยา สีละมาด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก เป็ นหัวหน้าโครงการ
- จังหวัดพิ ษณุโลก นาเสนอผลการวิจยั โครงการ "การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับ
เมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรม ชุมชนตลาดใต้" ทีม่ นี ายธนวัฒน์ ขวัญบุญ เป็ นหัวหน้าโครงการ
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน นาเสนอผลการวิจยั โครงการ "การพัฒนากลไกเพือ่ การเป็ นเมือง
อัจฉริยะเชิงวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้แนวทางพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ ในการจัดการเมืองในเมืองแม่ฮ่องสอน"
ทีม่ นี ายกานต์ ปราณีตศิลป์ เป็ นหัวหน้าโครงการ
๘) ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
เกิดจากความร่วมมือระหว่างสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้ าหมายสาคัญเพื่อเป็ น “แกนกลาง” (Platform) เชื่อมต่อและบูรณา
การความรู้แขนงต่างๆ ผ่านการมองแบบองค์รวม และประสานงานระหว่างภาคีท่เี กี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมือ ง เพื่อ ผลัก ดันให้เ กิดโครงการฟื้ น ฟูเ มือ งอย่า งเป็ น รูปธรรม ที่ส ามารถเป็ น พื้น ทีน่ าร่อ งต้นแบบการ
ฟื้ นฟูเ มือ งประเภทต่างๆ (Urban Renewal Prototype) ตัวอย่างโครงการที่ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้ว เช่น
โครงการศิลป์ ในซอย โครงการกรุงเทพฯ ๒๕๐ โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดาเนินกลาง
โครงการเมือ งเดิน ได้- เมือ งเดิน ดี โครงการริม น้ า ยานนาวา โครงการฟื้ น ฟูอ นุ ร กั ษ์พนื้ ที่ป ระวัต ศิ าสตร์
ชุมชนริมน้ าย่านคลองสาน เป็ นต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ โครงการผังแม่บทจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ ๒: เขตการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการศึกษาศักยภาพการเข้าถึง
สาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าและศึกษาศักยภาพการเดินเท้า (ระยะที่ ๓) โครงการอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟู
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ย่า นกะดีจ นี -คลองสาน ระยะที ่ ๒ ข้อ เสนอโครงการศูน ย์อ อกแบบและพัฒ นาเมือ ง ระยะที ่ ๓
เพื่อสนับสนุ นงานระดับปฏิบตั กิ ารของพื้นที่เมืองสุขภาวะ เป็ นต้น
๙) สานักงานกฎบัตรแห่งชาติ
ได้รบั การสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สกสว.) ภายใต้โครงการ SG-ABC ดาเนินการโดยคณะวิจยั ของสมาคมการผังเมืองไทย มูลนิ ธิสถาบัน
การวางแผนประเทศไทย และบริ ษทั เอเซีย สเปช แพลนนิ่ ง จากัด ทีม่ เี จตนารมณ์และเป้ าหมายในการ
ออกแบบการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ (New Urban Development Platform) เพื่อเป็ นทางเลือกหนึ่งในการ
วางแผนยุ ท ธศาสตร์ข ององค์ก รทุ ก ระดับ เพื่อ สร้า งความยัง่ ยืน ด้า นการพัฒ นาเมือ ง เศรษฐกิจ สัง คม
สิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ เป็ นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วน ด้วยการประยุกต์เกณฑ์
การเติบ โตอย่ า งชาญฉลาด (Smart Growth Principles) เกณฑ์ก ารออกแบบเมือ ง Form-Based Codes
เกณฑ์ค วามเป็ น ผู้น าการออกแบบสภาพแวดล้อ มด้า นพลัง งานระดับ ย่ า น (LEED-ND) และเกณฑ์ก าร
วางแผนของสมาคมการวางแผนอเมริกา (American Planning Association-APA) รวมทัง้ ตัวชี้วดั สาคัญของ
แผนแม่บทการพัฒ นาของเมือ งต่ า งๆ และแสดงถึงเจตนารมณ์ ตัว ชี้ว ดั ค่ าเป้ าหมาย แผนปฏิบัติก ารที่
สอดคล้องกับบริบทและอนาคตของประเทศไทย ตัวอย่างรูปธรรมในการดาเนินงาน เช่น
- คณะกรรมการกฎบัต รอุด รธานี เครือ ข่ายอุดรธานีใ นทศวรรษหน้ า (UDON2029)
โครงการ “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพกับการใช้บริการเชิงพื้นที่สาธารณะ ที่สอดคล้องกับการ
เติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดของจังหวัดอุดรธานี ” บนความร่วมมือของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ อุดรธานี
บริษทั อุดรธานีพฒ
ั นาเมือง สมาคมการผังเมืองไทย เทศบาลนครอุดรธานีและภาคีเครือข่าย
- คณะทางานกฎบัตรเชียงใหม่ มีเป้ าหมายดาเนินงานใน ๑๐ สาขา ประกอบด้วยสาขา
การปรับปรุงฟื้ นฟุเมือง สุขภาวะเมือง ทีอ่ ยู่อาศัย สวนสาธารณะและพืน้ ทีส่ เี ขียว เกษตรและอาหารปลอดภัย
เศรษฐกิจสีเขียว พลังงานเขียว ขนส่งสีเขียว อุตสาหกรรมเขียว และโครงสร้างพืน้ ฐานเขียว
- กฎบัตรกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษทั กรุงเทพธนาคม จากัด
และ เครือข่ายกฎบัตรแห่งชาติ กาลังดาเนินการยกร่างกฎบัตรกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการจัดทากฎบัตร
ย่อ ยออกเป็ น ๕ กฎบัต รย่ อ ย ได้แ ก่ กฎบัต รอโศก-พระรามเก้า กฎบัต รรัต นโกสินทร์ กฎบัต รบางหว้า
กฎบัตรเตาปูน-บางโพ และกฎบัตรบางขุนเทียน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดสร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละยกระดับเศรษฐกิจเมืองของภาคมหานคร สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็ นเมืองนานาชาติ
ทีม่ รี ะบบทางกายภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีส่ มบูรณ์
๑๐) กลุ่ม We!Park (Public Space We! Can)
We!Park คือ เครือ ข่า ยที่ต ัง้ ใจชวนทุ ก คน มาช่ ว ยกัน สร้า งพื้น ที่ส าธารณะสีเ ขีย วที่มี
คุณภาพและยังยื
่ น ในรูปแบบของ Pocket Park หรือสวนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030
โดยสามารถนาพื้นที่นอกอาคาร ภายในอาคาร บนอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ห รือ
มีการใช้งานน้อย ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเปิ ดเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะให้คนในเมืองเข้ามาร่วมใช้งานได้
อย่างน้อย ๑๐ ปี หรือถาวร มาพัฒนา ด้วยการค้นคว้าวิจยั และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มสี ่ว นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ ายเพื่อให้พน้ื ทีส่ าธารณะนัน้ เป็ นไปตามความต้องการของคนในพืน้ ที่ โดยคานึงถึงการจัดพื้นที่
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ให้เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ (Public Space for All) ออกแบบตามหลัก Universal Design สามารถเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียม อยู่ในระยะทีเ่ ดินถึง ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย เป็ นพืน้ ทีส่ ุขภาวะ ให้คุณค่าเชิงนิเวศ
และเป็ นพื้นที่มคี วามยังยื
่ น ภายใต้แนวคิด Win-Win Solution ที่ทาให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตัง้ แต่ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ จนถึงประชาชน ได้รบั ผลประโยชน์โดยพร้อม
เพรียงกัน เพราะทีว่ ่างมีศกั ยภาพจัดกิจกรรมพัฒนาพืน้ ที่ว่างให้กลายเป็ นพืน้ ทีส่ เี ขียว
กลยุทธ์ของ we!park เริ่มจากหาพื้นที่ว่างที่ไม่ถู กใช้ประโยชน์ โดยอาจเป็ นพื้นที่เศษ
เหลือ จากการพัฒ นาโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ พื้น ที่ใ ต้ท างด่ ว น พื้น ที่ใ ต้ส ะพาน ไปจนถึง พื้น ที่ร กร้า ง
ซึ่งเจ้าของพืน้ ทีด่ นิ ยินดีมอบให้เป็ นสาธารณะประโยชน์ (ไม่จาเป็ นต้องบริจาคให้ถาวร แต่เป็ นลักษณะให้ยมื
พื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่ง) จากนัน้ จะลงไปศึกษาพื้นที่ มีการดึงคนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เข้ามาทากระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Participatory Design) เมื่อได้ข้อสรุป ก็จดั หา
งบประมาณมาปรับปรุงพืน้ ทีร่ กร้างให้กลายเป็ นพืน้ ที่สเี ขียวสาธารณะทีอ่ อกแบบโดยชุมชน โดยมีภาครัฐหรือ
เอกชนเป็ นผูส้ นับสนุนงบประมาณ เช่น กทม. ก็เป็ นพาร์ตเนอร์หลักทีช่ ่วยในเรื่องงบประมาณบารุงรักษา
ที่ผ่านมาได้พฒ
ั นาพื้นที่รกร้างจนกลายเป็ นลานกีฬาพัฒน์ ทัง้ ที่ใต้ทางด่วนย่านอุรุพงษ์
และชุมชนคลองจัน่ เป็ นลานกีฬาทีผ่ ่ านกระบวนการออกแบบอย่างมีสว่ นร่วม เมื่อคนรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ เพราะ
ตรงกับความต้องการจริง ๆ เมื่อเข้ามาใช้ เขาก็จะช่วยกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พัฒ นาพื้น ที่บ ริเ วณหลัง วัด หัว ล าโพงด้า นหลัง ร้า นกาแฟ Too Fast To Sleep ย่ า นอ่ อ นนุ ช บริเ วณหลัง
โครงการ T77 ซึง่ ทัง้ ๒ พืน้ ทีไ่ ด้รบั บริจาคจากภาคเอกชน ย่านเอกมัยทีเ่ ป็ นพืน้ ทีเ่ ศษเหลือจากการทาสะพาน
ข้ามคลองแสนแสบ พืน้ ทีเ่ อกชนอย่าง River City พืน้ ทีย่ ่านราชประสงค์ และพืน้ ทีย่ ่านอโศก
๑๑) กลุ่มสถาปนิ ก ใจบ้านสตูดิโอ (JaiBaan Studio)
เกิดขึ้นจากกลุ่มสถาปนิกที่เชื่อมันว่
่ า งานออกแบบที่ดี สามารถก่อประโยชน์ได้ ทาให้
คุณภาพชีวติ ของคนดีขน้ึ ได้ จึงควรต้องถูกกระจายสูท่ ุกคนในสังคม ไม่ใช่เพียงกลุ่มคนกระจุกเดียวทีม่ ฐี านะดี
จึงมีโอกาสเข้าถึงได้ จึงได้ใช้ ‘พื้นที่สาธารณะ’ นากระบวนการออกแบบเข้าสู่ชุม ชน จนเกิดเป็ นโปรเจกต์
สร้างสรรค์จานวนมากที่กาลังสร้างความเคลื่อนไหวน่ าสนใจ และเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเมือง
เชียงใหม่ให้ดขี ้นึ ในขณะนี้ อาทิ สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ที่พวกเขาเข้าไปเปลี่ยนพื้นที่ท้งิ ขยะกลางเมือง
เชียงใหม่ให้กลายเป็ นสวนผักเลีย้ งปากท้องผูค้ น โปรเจกต์ Imagine Maekha ทีช่ วนชุมชนคลองแม่ขา่ มาร่วม
แสดงจินตนาการที่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน จนนาไปสู่ไอเดียการออกแบบของชุมชนร่วมกับภาครัฐ
พัฒนาพืน้ ทีค่ ลองแม่ขา่ ให้ดยี งิ่ ขึน้ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ การขับเคลื่อนเชิงปฏิบตั กิ ารในพื้นที่จนเกิดเป็ นรูปธรรมความสาเร็จ ยังมีอีกมากมาย
ได้แ ก่ จากภาควิ ช าการโดยสถาบัน การศึ ก ษาที่ มี ก ารเรี ย นการสอนเกี่ ย วกับสถาปั ตยกรรมและ
ผังเมือง เช่น คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นต้น และจากภาคธุรกิ จเอกชน รวมทัง้ ภาคประชาชนสังคม เช่น สถาบันอาศรม
ศิลป์ บริษทั ปั น้ เมือง จากัด บริษทั SMALL จากัด บริษทั OPEN SPACE จากัด บริษทั Cross and Friend
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๕. สมัช ชาสุ ข ภาพ ๑๑ มติ ๓ ความรอบรู้ด้ า นสุ ขภาพเพื่ อ ป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหาโรค
ไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)
มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทัง้ ในระดับนโยบายและ
ปฏิบตั กิ ารเชิงพืน้ ที่ ดังนี้
๑) พัฒนาระบบจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
- กรมอนามัย ได้พ ัฒ นาระบบการจัด การข้อ มูล ข่า วสารตอบโต้ข่า วหรือ ข้อ มูล เท็จ
เรียกว่า Risk Response for Health Literacy: RRHL ที่ดาเนินการร่ว มกับหน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
อาทิ หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เอไอเอ สมาคมส่งเสริม
ความรอบรูไ้ ทย เป็ นต้น ซึ่งมีการถอดบทเรียนในช่วงแรก พบว่า เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกันทีจ่ ะตอบโต้
ข่าวหรือข้อมูลเท็จ มีการบริห ารจัดการที่ยงั ต้องร่วมกันพัฒนาต่อ และปั ญหาของการรวมข้อมูลเป็ นคลัง
ความรูเ้ ดียวกันทีป่ ั จจุบนั ยังเป็ นลักษณะเชื่อมข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
- กรมควบคุมโรค ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความ
เสีย่ งและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้ องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อระดับชาติ
๕ ปี และใช้ไลน์แอดในการสือ่ สารให้ความรู้
- สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กาหนดให้เรื่อง Health
Literacy เป็ นงานสาคัญขององค์กร ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์ขบั เคลื่อน ที่เน้น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) สร้างกลไก
ประสานงานขับเคลื่อน ๒) สนับสนุนและพัฒนาระบบสือ่ สารสุขภาพของประเทศ ๓) ขยายผลสูพ่ น้ื ทีแ่ ละสร้าง
พืน้ ทีต่ ้นแบบ ๔) พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนา
ระบบการจัดการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวความรู้ผ่านช่องทางดิจทิ ลั ไปยังหน่ วยงานพันธมิตร อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข สาสุขชัวร์ หมอชาวบ้าน รามาชาแนล NECTEC ชัวร์ก่อนแชร์ เป็ นต้น พัฒนาเว็บเพจทีร่ วบรวม
วิธกี ารสร้างความรอบรู้ และมีกลไกตรวจสอบข่าวลวงด้วยระบบดิจทิ ลั (Digital Fact Checking) ด้านสุขภาพ
ทีเ่ รียกว่า Cofact
- สานักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย พัฒนาแอฟพลิเคชันส
่ าหรับติดตามข้อมูล
ด้านสุขภาพ “ไทยสุข”
๒) พัฒนาแนวทางสนั บสนุ นให้ เกิ ด การประกอบกิ จการที่ ช่วยลดความเสี่ ยงต่ อ โรค
ไม่ติดต่อ โดยใช้ทงั ้ กลไกภาษี มาตรการภาษีลดบริ โภคเกลือและโซเดียม
- กรมควบคุมโรคร่ว มกับภาคีเครือ ข่าย ผลักดันมาตรการภาษีใ นกลุ่ มผลิต ภัณฑ์อ าหาร
ส าเร็จ รูป ขนมขบเคี้ย ว ผงชูร ส โดยได้ห ารือ ร่ ว มกับ กรมสรรพสามิต และผู้ป ระกอบการแล้ว แต่ ด้ว ย
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั อาจจะยังไม่เหมาะสม
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดาเนินการสนับสนุการลดปริมาณโซเดียมในอาหาร
ด้วยมาตรการต่างๆ อาทิ ทบทวนเกณฑ์ปริมาณโซเดียมที่ได้รบั ต่อวันสาหรับการแสดงฉลากโภชนาการ
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ส่งเสริมการปรับสูตรผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปในกลุ่มอาหารกึง่ สาเร็จรูป ขนมขบเคีย้ ว เครื่องปรุงรส อาหาร
แช่เยือกแข็ง แช่เย็น โดยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรม มีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลาก
อาหาร “ทางเลือกสุขภาพ” Healthier Logo เป็ นต้น
๓) การพัฒนาชุดสิ ทธิ ประโยชน์ หลักด้านสร้างเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรคเกี่ยวกับการ
เสริ มสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ จาการประชุมร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มีขอ้ เสนอต่อเรื่องนี้ คือ
ควรศึกษาวิจยั แพ็คเกจต่างๆ ทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลหรือแพ็คเกจกลางทีจ่ ะสนับสนุนให้กบั การพัฒนาชุดสิทธิ
ประโยชน์ในทุกระบบประกัน ซึ่งในส่วนของ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มกี ารตัง้ คณะทางาน
พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์กลไกการจัดการและเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ ชุดใหม่
๔) การวางแผนการศึ กษาวิ จยั ระบบสุ ข ภาพเกี่ ย วกับความรอบรู้ ด้ านสุ ข ภาพเพื่ อ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
- สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายวางแผนการศึกษาวิจยั ระบบ
สุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ตดิ ต่อ พัฒนานโยบายนวัตกรรมเครื่องมือชุดความรูเ้ กี่ยวกับ Health Literacy มีการ
สนับสนุนทุนวิจยั ซึ่งบางเรื่องเสร็จแล้วบางเรื่องก็อยู่ระหว่างดาเนินการ เช่น โครงการเส้นทางการเจ็บป่ วย
ของโรคเบาหวาน ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและกลยุทธ์ในการในการสือ่ สารกับเรื่องความดันเบาหวาน ความ
รอบรูด้ า้ นสุขภาพในบริบทของคลินิกหมอครอบครัว การพัฒนารูปแบบความรอบรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อส่งเสริม
พฤติก รรมการจัดการตนเองและผลลัพ ธ์ด้านสุ ขภาพของผู้ สูงอายุท่ีเ ป็ นโรคเบาหวาน ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเรื่องของไต เป็ นต้น
๕) การนา Health Literacy ไปสู่การปฏิ บตั ิ ทีไ่ ม่ใช่เพียงแต่เรื่องการสือ่ สารเพียงอย่างเดียว
โดยจะขยายผ่านกลไกต่างๆ ได้อย่างไร และจากการประชุมแลกเปลีย่ นความก้าวหน้าทีผ่ ่านมา พบว่า
- สานักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย มีการขับเคลื่อนระดับพืน้ ทีผ่ ่านกลไก พชอ.
ที่ดาเนินงานในประเด็นการป้ องกัน NCDs จานวน ๑๑๐ แห่ง (มี ๔๖ แห่งที่เลือกทาประเด็นการป้ องกัน
NCDs เป็ นอันดับ ๑) แต่ลกั ษณะการทางานยังเป็ นกิจกรรมอีเว้นท์ ยังไม่ถงึ การสร้างความรอบรูใ้ ห้เกิดการ
จัดการตนเองได้
- กรมอนามัย พัฒนากลไกต้นแบบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๖ แห่ง เป็ นองค์กรความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ตามแนวคิด V-shape ๖ ขัน้ ตอน ได้แก่ การเข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยน
ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบอกต่อ และ ๑๐ องค์ประกอบขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติมรี ะบบงานและการบริการที่มุ่งให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูล องค์ความรู้ และคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ จนเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ขี น้ึ
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๖. สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริ โภคทางทันตกรรม (Consumer
Protection in Dental Services)
มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ทัง้ ในระดับนโยบายและ
ปฏิบตั กิ ารเชิงพืน้ ที่ ดังนี้
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๑) การกาหนดชุดสิ ทธิ ประโยชน์ หลักทางทันตกรรมครอบคลุมด้านส่งเสริ ม ป้ องกัน
รักษา และฟื้ นฟูที่เท่าเทียมกัน
- กองเศรษฐกิจ สุ ข ภาพและหลัก ประกัน สุ ข ภาพ ส านั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข
สนับสนุ นให้ทนั ตแพทย์สภา จัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางกาหนดรายการในชุดสิทธิประโยชน์ หลักและ
ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ ด้านทันตกรรม เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรปู
- สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP) ได้แก่ ๑) การสร้างเสริมและป้ องกันโรค ดาเนินการ
ปรับปรุงประกาศสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคตามกลุ่มวัยโดยรวมเรื่องบริการทันต กรรม ของประชาชน
ทุกสิทธิ ๒) รากฟั นเทียม ดาเนินการศึกษาวิจยั ความพร้อมของระบบบริการ และความเป็ นไปได้ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการหลัก ประกัน สุ ข ภาพพิจ ารณาและเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ยัง มีส ิท ธิ
ประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐-๕ ปี กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น
อายุ ๖-๒๔ ปี
- สานักงานประกันสังคม ดาเนินงานภายใต้ประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์ต าม
พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่ กรณีทนั ตกรรมครอบคลุมเรื่องการอุด ขูด ถอน ใส่ฟันเทียม โดยปั จจุบนั
การอุด ขูด ถอนฟั น จะเหมาจ่าย ๙๐๐ บาทต่อปี ส่วนการใส่ฟันเทียมอยู่ในอัตรา ๑,๓๐๐-๔,๔๐๐ บาท
๒) กาหนดให้มีระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างเสริ มสุขภาพ ป้ องกัน
และดู แ ลสุ ข ภาพด้ า นทัน ตกรรม ทุ ก กลุ่ ม ตัง้ แต่ อ ยู่ ใ นครรภ์ ม ารดา ครอบคลุ ม คนพิ ก ารและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- กรมอนามัย อยู่ระหว่างจัดทาแผนทันตสุ ข ภาพแห่งชาติ ท่ีค รอบคลุ ม ทุกกลุ่ มวัย และมี
นโยบายสนับสนุนความรอบรูด้ า้ นทันตกรรม
๓) การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการจัด
ฟันแฟชันและ
่
ฟันเทียมเถื่อนเป็ นเครื่องมือแพทย์ รวมถึงให้มีการจดทะเบียนแล็บทันตกรรม
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นเจ้าภาพหลักในการดาเนินงาน ได้แต่งตัง้ กลไก
คณะทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และจัดทาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อ นไขในการขายเครื่อ งมือหรืออุปกรณ์ ทางทันตกรรม โดยมีแนบท้ายประกาศ รายการเครื่อ งมือ หรือ
อุปกรณ์ทางทันตกรรม เรื่อง กาหนดให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางทันตกรรม เป็ นเครื่องมือแพทย์ทผ่ี ขู้ ายต้อง
ได้รบั อนุญาต
๔) สร้างความรอบรู้ท างทันตกรรมและสุขภาพช่ องปาก และสร้างค่ านิ ยมที่ ถกู ต้ อ ง
เกี่ยวกับการบริ การทันตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๑ และได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม
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๕) การพัฒนากลไกการป้ องกัน เฝ้ าระวัง และพัฒนาต้นแบบการจัดการปัญหาจัดฟัน
แฟชันและฟั
่
นเทียมเถื่อน รวมถึงการควบคุม บังคับใช้กฎหมาย
- ศูนย์วชิ าการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คคส.) มีการดาเนินโครงการนา
ร่องในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและภาคประชาสั งคมในพื้นที่
ในเรื่องการเฝ้ าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
- ทันตแพทยสภา ร่ ว มกับ กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด เกีย่ วกับ การ
คุม้ ครองบริโภค มีการลงพืน้ ทีต่ รวจจับผูก้ ระทาผิดกฎหมาย
๖) งานวิ จยั การศึกษาวิ จยั ความเป็ นไปได้ของการจัดตัง้ กองทุนทันตกรรม และศึกษา
อัตราค่าบริ การทันตกรรมที่เหมาะสมและกระบวนการกากับอย่างเป็ นธรรม
- สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สนับสนุนงานวิจยั อาทิ การวิจยั คลินิกเอกชนร่วมจัดบริการ
ในกลุ่มเด็ก การบริการครอบคลุมของการอุดฟั นด้วยเทคนิค ART ในเด็ก เป็ นต้น
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