




นวัตกรรมดานกฎหมาย...ทําไดไมยาก !! 
 

นางสาวพรนภา แซลี ้
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข  

  ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายและใหความสําคัญในการปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการพัฒนา
ประเทศท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงกลไกในการพัฒนาประเทศไดมุงเนนใหมีการปฏิรูประบบวิจัย 
และนวัตกรรม การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงตาง ๆ ใหเกิดความรูและการพัฒนา 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน0

1 อีกท้ัง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหมีคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (คสก.) เพ่ือใหมีกลไกในการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี และเกิดการบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของนั้น เม่ือพิจารณาจากอํานาจ
หนาท่ีของ คสจ. ถือเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะกรรมการบริหารระดับจังหวดัท่ีจะเชื่อมโยง เสนอแนะ ประสานงาน 
สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยใช
การประชุมเปนชองทางหลักในการพิจารณา ตัดสินใจดําเนินการเรื่องตาง ๆ ท่ีตองการพัฒนา และเปนปญหาในพ้ืนท่ี 
หลังจากท่ีประชุมไดมีมติหรือความเห็นในเรื่องใดแลวยอมมีผลผูกผันตามกฎหมาย และหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตอง
ปฏิบัติตามใหถูกตองครบถวน และเปนไปตามกฎหมายตอไป ดังนั้น คสจ. จึงตองประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ 
สวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการตามกฎหมาย และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสาธารณสุข 
โดยจัดทําในลักษณะของสรุปผลการดําเนินงาน และรายงานประจําป และจากการดําเนินงานในระยะ 2 ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. 2561 - 2562) พบวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ คสจ. ไดจัดสง
แผนการจัดประชุม และรายงานการประชุมมายังกรมอนามัย โดยผานศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขนั้นยังไมตรง
ตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยในปพ.ศ. 2561 จังหวัดท่ีจัดประชุม คสจ. จํานวน 54 จังหวัด สงรายงานการประชุม 
จํานวน 32 จังหวัด คิดเปนรอยละ 59.26 และในปพ.ศ. 2562 จังหวัดท่ีจัดประชุม คสจ. จํานวน 59 จังหวัด สงรายงาน
การประชุม จํานวน 31 จังหวัด คิดเปนรอยละ 52.5 จากสถานการณจะเห็นวาการติดตามรายงานการประชุม 
และผลการดําเนินงานของจังหวัดยังไดขอมูลไมครบถวน สมบูรณ แมวาทางศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขจะเพ่ิม
ชองทางในการจัดสงรายงานการประชุมโดยสงผานแบบฟอรมออนไลน (Jot Form) และทางอีเมล (e - mail) แตผล
การสงรายการการประชุม และการติดตามมติท่ีประชุมยังไมไดตรงตามเปาหมาย ดังนั้น เพ่ือเปนการติดตามผล 
การดําเนินงานของ คสจ. ใหดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีในการเปนกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานอนามัย
สิ่งแวดลอมและการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ศูนยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุขจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ ข้ึนมา ไดแก โปรแกรมกํากับติดตาม 
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
 ความรูท่ีนํามาใชพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงนวัตกรรม1

2 นั้นมาจากภาษาลาตินคําวา “Innovare” 
แปลวา “ทําสิ่งใหมข้ึนมา” ความหมายของนวัตกรรม คือ การนําแนวคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูแลว
มาใชในรูปแบบใหมเพ่ือทําใหเกิดประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ โดยความหมายในเชิงแคบของนวัตกรรม คือ ผลผลิตของ
ความสําเร็จทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับพลวัตของกิจกรรมทางสังคม ในขณะท่ีความหมายในเชิงกวาง 
หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีใหมตอตัวปจเจก หรือหนวยท่ีรับเอาสิ่งเหลานั้นไปประยุกตใช 
การรวมเอากิจกรรมท่ีนําไปสูการแสวงหาความสําเร็จเชิงพาณิชย การสรางตลาดใหม ผลิตภัณฑใหม กระบวนการ 
และการบริการใหม การทําในสิ่งท่ีแตกตางจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวใหกลาย 
มาเปนโอกาส และนําไปสูแนวคิดใหมท่ีทําใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสังคม โดยมิติสําคัญของนวัตกรรม 3 มิติ 
คือ 1. ความใหม (Newness) สิ่งท่ีจะไดรับการยอมรับวามีคุณลักษณะเปนนวัตกรรมได 2. ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ  

                                                           
1 นโยบายขอ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม, รายงานผล
การดําเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ปท่ี 2 (12 กันยายน 2558 - 12 กันยายน 2559) 
2 สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ และคณะ, นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความสําคัญตอการเปนผูประกอบการ, คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, วารสารบริหารธุรกิจ,ปท่ี 33 ฉบับท่ี 128 ตุลาคม-ธันวาคม 2553. 
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(Economic Benefits) โดยนวัตกรรมจะตองสามารถทําให เกิดมูลคาเพ่ิมข้ึนไดจากการพัฒนาสิ่งใหมนั้น ๆ 
ซ่ึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนอาจวัดไดเปนตัวเงินโดยตรงหรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได และ 3. การใชความรูและ
ความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creativity Idea) หมายถึง สิ่งท่ีจะถือเปนนวัตกรรมไดนั้น จะตองเกิดจาก
การใชความรูและความคิดสรางสรรคเปนฐานของการพัฒนาใหเกิดข้ึนใหม ไมใชเกิดจากการลอกเลียนแบบการทําซํ้า 
เปนตน นวัตกรรมแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) คือ การพัฒนา 
และนําเสนอผลิตภัณฑใหมไมวาจะเปนดานเทคโนโลยหีรือวิธีการใชก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมท่ีมีอยู
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน นวัตกรรมผลิตภัณฑถือเปนผลิตผล (Outputs) ขององคการหรือธุรกิจ 
โดยอาจจะอยูในรูปของตัวสินคา (Goods) หรือการบริการ (Services) ก็ได และ 2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) หมายถึง การประยุกตใชแนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม ๆ ท่ีสงผลใหกระบวนการผลิต และการ
ทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด เชน การใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ
กระบวนการผลิตใหม เปนตน สรุปไดวานวัตกรรมกระบวนการเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองคการ ไมวาจะเปน
เครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต การจัดจําหนาย หรือรูปแบบการจัดการองคการ ท้ังนี้โดยมีเปาหมายท่ีจะนําไปสู 
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ ใหไปถึงมือผูบริโภคหรือผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ 
มากท่ีสุด ดังนั้น จากสถานการณการดําเนินงานของ คสจ. และ คสก. และองคความรูท่ีไดกลาวมาขางตน ผูรับผิดชอบงาน
จึงไดมีแนวคิดในการจัดทํานวัตกรรมผลิตภัณฑของหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการดําเนินงาน 
ของ คสจ. และ คสก. และพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการดําเนินงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานและเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยการจัดทําโปรแกรมกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข มีข้ันตอน ดังนี2้3 

1. การวางแผนทํานวัตกรรม ประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณการดําเนินงาน ความ
ตองการของกลุมลูกคาและผูมีสวนไดเสียของหนวยงาน ทรัพยากรท่ีจําเปน การกําหนดเปาหมาย การกําหนด
ผูรับผิดชอบ/คณะทํางาน เปนตน 

2. การสรางแนวความคิดหรือการสรางกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ รวมท้ังการ
ออกแบบระบบการทํางานของนวัตกรรม 

3. การพัฒนานวัตกรรม และนํานวัตกรรมไปทดลองใชและรับฟงความคิดเห็นของกลุมลูกคา
และผูมีสวนไดเสีย กอนนําระบบไปเผยแพรและการนําไปใชประโยชน 

4. การติดตามประเมินผล และพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 นางสาวชลธร ภูทอง, 2552, ตัวแบบในการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจกระดาษพิมพและเขียนของประเทศไทย, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

การวางแผน การออกแบบ

ระบบ 

การพัฒนาระบบและ

นําไปใชประโยชน 

 

การติดตาม

ประเมินผล 
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โปรแกรมกํากับติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข แบงระบบงาน
ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) การลงทะเบียนเขาใชงานโปรแกรมฯ โดยเจาหนาท่ี สสจ./กทม./ศอ. 2) การรายงานผล
การดําเนินงานของ คสจ. และ คสก. (แผนการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงาน/รายงานการประชุม/การกํากับติดตามมต ิ
ท่ีประชุม เปนตน) และ 3) การสรุปผลการดําเนินงานของ คสจ. และ คสก. ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาโปรแกรมกํากับติดตามรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 ควรพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการใชงานระบบตรงตอความตองการของผูใชงาน และควรมี
นักพัฒนาระบบประจําหนวยงาน เพ่ือแกไขปญหาท่ีพบจากการใชงานระบบไดอยางทันทวงที 

 ควรกํากับติดตามประเมินผลกลุมลูกคาและผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ระบบใหมีความยั่งยืน 
 ท้ังนี้ ศึกษาโปรแกรมฯ ท่ีพัฒนาข้ึน พรอมท้ังศึกษาคูมือการใชโปรแกรมฯ ไดท่ีเว็บไซตศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข http://laws.anamai.moph.go.th หรือลิ้ง http://cphlawreport.anamai.moph.go.th 
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