
รายงานสรุปการรับฟงความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนินการสำรวจและรับฟงความเห็นของภาคสวน

ตางๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียด     

โดยสรุป ดังนี้ 

๑. รูปแบบในการสำรวจขอมูล 

๑.๑   สัมภาษณภาคีเครือขายที่ดำเนินงานรวมกับ สช. จำนวน ๒๕ ทาน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เปนการ

สอบถามความเห็นเกี่ยวกับ (๑)  ประโยชนที่ไดรับจากการมี พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐   

(๒) การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๓) ประเด็นท่ีควรปรบัปรุงและพัฒนา 

๑.๒   การจัดประชุมออนไลนเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคณุวุฒิและคณะกรรมการ ผานระบบ ZOOM 

ครั้งท่ี ๑ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ในวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 

๒. สรุปผลการรับฟงความเห็น 

๒.๑ คุณประโยชนตอประเทศชาติ ของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 คุณประโยชนของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ เดนชัดที่การขยายความหมายสุขภาพในมิติที่

กวาง รวมทั้งทำใหแนวคิด “สรางนำซอม” และการจัดการระบบสุขภาพที่ใหความสำคัญกับ

ปจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (social determinants of health: SDH) ไดรับการยอมรับและ

นำไปใชในหลากหลายองคกร/เครือขาย  

 มีคุณประโยชนในการเปน platform ที ่เปดใหประชาชนเขามามีบทบาทในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะในเวทีระดับชาติมากขึ ้นโดยเฉพาะงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ รวมกับหนวยงานทั้งภาคการเมืองและราชการ ภาค

วิชาการและวิชาชีพ และภาคเอกชน เพื่อกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะที่

สอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  

 สังคมรับร ู และเขาใจวาระบบส ุขภาพไมไดแยกเป นระบบเดี่ยว (stand alone) แตมี

ความสัมพันธกับระบบอื่นๆ ที่เปนปจจัยกำหนดสุขภาพ และเขาใจบทบาทของตนเองในการ

พัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพ รวมถึงเห็นความสำคัญของการเขามามีสวนรวมเปน

องคประกอบหรือเปนผูเลนในระบบสุขภาพ และเห็นชองทางในการเขามามีสวนรวมในการ

กำหนดนโยบายสาธารณะ 

๒.๒ การดำเนินงานตามความมุงหมายหลักของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 จุดแข็งของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ อยูที ่การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นที่

หลากหลาย โดยเฉพาะผู ท ี ่ประสบปญหาโดยตรง แตอาจตองปร ับปรุงกระบวนการ 



(Improved Process) ใหกระชับและทันตอสถานการณ และควรจัดทำ SOP (Standard of 

Procedure) ที่รัดกุม ลดขั้นตอนการทำงานใหสามารถดำเนินการใดรวดเร็วขึ้นโดยไมทิ้งการมี

สวนรวม  

 ความสำเร็จระดับตนจากการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ คือ การมีกลไกการ

พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม แตกลไกดังกลาวสามารถดำเนินงานไดสำเร็จมาก

นอยเพียงใด และสรางคณุประโยชนตอประชาชนและสังคมอยางไร ยังไมชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ในฐานะหนวยงานที่ทำหนาที่ขับเคลื่อนงาน

ภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ ควรประสานนักวิชาการที่มีความรูความสามารถ ดำเนินการ

ประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคลองกับบริบทการทำงานเพื่อชี้วัดความสำเร็จที่เกิดขึ้น 

มากกวาการสอบถามหรือการสัมภาษณ 

 พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ เปนหนาตางนโยบาย (Policy Window) หรือโอกาสที่ผูสนับสนุน

นโยบายจะผลักดันใหผูตัดสินใจและสังคมไดตระหนักถึงประเด็นปญหา ขอเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อนำไปสูการตัดสินใจในทิศทางที่สอดคลองกับตองการโดยรวม แตการขับเคลื่อนงานใน

ระยะที ่ผ านมา จะพบวา สช. ยังไมสามารถใชศักยภาพของ Policy window ใหเกิด

ประสิทธิผลไดอยางเต็มที ่ เนื ่องจากการทำงานเนนกระบวนการ (Process) ทำใหยังไม

สามารถแสดงผลลัพธใหเห็นรูปธรรมการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือภายใต พ.ร.บ. สุขภาพ

แหงชาติฯ ไดอยางชัดเจน  

 บทบาทหลักของ สช. ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ คือ การสรางกลไกการพัฒนานโยบาย

สาธารณะแบบมีสวนรวม โดยสานพลังภาคนโยบาย ภาควิชาการหรือวิชาชีพ และภาคประชา

สังคม ผานกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานทางปญญา 

(Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW) ซึ่งรูปธรรมที่เห็นชัด 

คอื มีกลไกหรือโครงสรางของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ที่สามารถสงขอเสนอเชิง

นโยบายหรือมตสิมัชชาสขุภาพแหงชาติไปยัง ครม.  

 ความมุงหมายหลักของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ คือ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะแบบมีสวนรวมผานเครื่องมือ/กลไกมีสวนรวมตางๆ ไดแก สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญ

สุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และสิทธิและหนาท่ีดานสุขภาพ แตที ่ผานมา

พบวายังไมสามารถทำใหกระทรวงตางๆ เขามารวมเปนกลไกภายใตกฎหมายนี้มากนัก และ

ยังเชื่อมโยงการทำงานกับภาควิชาการ/วิชาชีพคอนขางนอย โดยเฉพาะเรื่องความรอบรูดาน

สุขภาพ (Health Literacy) 

 

 

 



๒.๓ ประเด็นที่ควรปรับปรุงหรอืพัฒนา 

 สช. อาจตองกลับมาพิจารณาจุดยืน (position) ของตนเองใหชัดวาควรอยูตรงไหนจึงจะ

สามารถสรางสมดุล (balance) การทำงานตามหลักการสามเหลื่ยมเขยื้อนภูเขา และสราง

การมีสวนรวมของกลุมคนตางๆ จาก ๓ ภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ควรเนนสรางการมีสวนรวมของภาครัฐและภาควิชาการใหไดอยางแทจริง รวมทั้งสรางความ

เขมแข็งของตัวแทนจากจังหวัด และเนนการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยอางอิงขอมูลเชิง

วิชาการเพื่อใหนโยบายสาธารณะมีคุณภาพ ซึ่งจะชวยใหการขับเคลื่อนนโยบายสามารถ

ดำเนินการตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 สิ่งที่ควรใหความสำคัญ คือ “การผลักดันเรื่อง Health in All Policy ใหเปนรูปธรรม” มาก

ขึ ้น อีกทั ้งการดำเนินงานที ่ผ านมาสงผลใหมีภาคีเครือขายภาคประชาสังคมและภาค

ประชาชนที่เขมแข็ง แตยังไมเขมแข็งในการสรางเครือขายกับภาคราชการ และภาคธุรกิจ

เอกชน องคาพยพที่จะรวมกันในการพัฒนาประเทศ  

 ตองยอมรับวาที่ผานมาสังคมยังไมคอยรูจัก สช. รวมถึงกลไกและเครื่องมือตางๆ ภายใต 

พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ ดังนั้นการดำเนินงานในระยะตอไปควรเนนการสื่อสารใหกระทรวง

ตางๆ และภาคีเครือขายเขาใจและเห็นภาพการดำเนินงานที่ตรงกัน เพื่อใหเกิดการยอมรับ 

และการสรางความรวมมือ โดยอาจวิเคราะหวาเครื่องมือใดภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ 

ที่ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่ควรจะเปน ยังมีชองวางอะไร เพื่อผลักดันใหเครื่องมือตาม 

พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ มีสัมฤทธิผลมากขึ้น 

 งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ มีความครอบคลุมหลายเร ื ่อง ดังนั ้นควรวิเคราะห

สถานการณเพื ่อกำหนดขอบเขตของเร ื ่องที ่จะดำเนินการใหช ัดเจน รวมทั ้งจ ัดลำดับ

ความสำคัญของงานเพื่อใหสามารถทำงานไดอยางเปนรูปธรรมบนฐานของทรัพยากรที่มีอยู

อยางจำกัด  

 ระบบสุขภาพมีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมีการศึกษาและพัฒนา Model การ

ทำงานใหมๆ โดยไมยึดติดกับวิธีการหรือรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ มีความเหมาะสมกับ

กลุมคน/กลุมเปาหมายที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถดำเนินการไดทันตอสถานการณที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน แตไมทิ้งหลักการทางวิชาการ การมีสวนรวม ขอตกลงท่ี

ตองมีฉันทมติรวมกัน  

 การดำเนินงานตามมาตรา ๒๕ (๒) เสนอแนะหรือใหคำปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

นโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ และติดตามผลการดำเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือให

คำปรึกษาดังกลาวพรอมทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย ยังไมปรากฎบทบาทที่ชัดเจน 

ทั้งนี้ การจะใหคำปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตรจำเปนตองมีขอมูลหรือหลักฐาน



ประกอบที่ครอบคลุม ซึ่ง สช. ควรทำหนาที่เปน Management intelligence unit ในสวน

ของนโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพใหได  

 การดำเนินงานตามมาตรา ๒๕(๑) จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งการนำไปใชประโยชนเปนเรื่องท่ีอยูเหนือบทบาท

หนาที่ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ เพราะเปนเรื่องของความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ 

(Multisectoral collaboration) และขึ้นอยูกับวาหนวยงาน/องคกรเล็งเห็นความสำคัญและ

มีความสอดคลองกับรูปแบบการดำเนินงานมากนอยเพียงใด อีกทั้งธรรมนูญที่พัฒนาขึ้นเปน

เรื่องหลักการที่กวาง ไมไดเจาะเปนเชิงประเด็น สงผลใหมีหนวยงาน/องคกรนำไปอางอิงหรือ

ใชประโยชนนอย 

 มาตรา ๒๕(๕) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี ่ยวกับระบบ

สุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะท้ังระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติการ ควรมีการติดตามหรือวิเคราะหการขับเคลื่อนเรื่อง HIA ที่ผานมาวามี

บทเรียนอะไรบาง และสงผลกระทบ (impact) อยางไรตอสังคม ชุมชน หรือสุขภาพของ

ประชาชน  

 ควรมีระบบการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ เพื่อใหเห็น

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact assessment) และเห็นศักยภาพในการขับเคลื่อนงานสูการ

ปฏิบัติ (implementation capacity) ซึ่งจะทำใหทราบวาความสำเร็จหรือลมเหลวอยูตรงจุด

ไหน เชน ทรัพยากร (คน เงิน) ของหนวยงานมีจำนวนเพียงพอหรือไม เจตจำนงขององคกร/

หนวยงานท่ีขับเคลื่อนงานสูการปฏิบัติ เปนอยางไร เปนตน 

 
 


