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) ประเด็นที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
๑.๒ การจัดประชุมออนไลนเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ผานระบบ ZOOM
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ 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
 มี คุณประโยชนใ นการเปน platform ที่ เป ดใหป ระชาชนเขา มามี บ ทบาทในการพั ฒ นา
นโยบายสาธารณะในเวทีระดับชาติมากขึ้นโดยเฉพาะงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ รวมกับหนวยงานทั้งภาคการเมืองและราชการ ภาค
วิชาการและวิชาชีพ และภาคเอกชน เพื่อกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะที่
สอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
 สั ง คมรั บ รู  แ ละเข า ใจว า ระบบสุ ข ภาพไม ไ ด แ ยกเป น ระบบเดี่ ย ว (stand alone) แต มี
ความสัมพันธกับระบบอื่นๆ ที่เปนปจจัยกำหนดสุขภาพ และเขาใจบทบาทของตนเองในการ
พัฒ นาสุข ภาพและระบบสุข ภาพ รวมถึงเห็นความสำคั ญ ของการเขา มามีส วนรว มเป น
องคประกอบหรือเปนผูเลนในระบบสุขภาพ และเห็นชองทางในการเขามามีสวนรวมในการ
กำหนดนโยบายสาธารณะ
๒.๒ การดำเนินงานตามความมุงหมายหลักของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
 จุ ดแข็ง ของ พ.ร.บ.สุ ขภาพแหง ชาติฯ อยูที่ก ารมีส ว นรว มและการรับ ฟ งความคิ ดเห็ น ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะผู  ท ี ่ ป ระสบป ญ หาโดยตรง แต อ าจต อ งปรั บ ปรุ ง กระบวนการ









(Improved Process) ใหกระชับและทันตอสถานการณ และควรจัดทำ SOP (Standard of
Procedure) ที่รัดกุม ลดขั้นตอนการทำงานใหสามารถดำเนินการใดรวดเร็วขึ้นโดยไมทิ้งการมี
สวนรวม
ความสำเร็จระดับตนจากการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ คือ การมีกลไกการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม แตกลไกดังกลาวสามารถดำเนินงานไดสำเร็จมาก
นอยเพียงใด และสรางคุณประโยชนตอประชาชนและสังคมอยางไร 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  า นมา จะพบว า สช. ยั ง ไม ส ามารถใช ศ ั ก ยภาพของ Policy window ให เ กิ ด
ประสิ ทธิผ ลได อยา งเต็มที่ เนื่ องจากการทำงานเนนกระบวนการ (Process) ทำให ยั งไม
สามารถแสดงผลลัพธใหเห็นรูปธรรมการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือภายใต พ.ร.บ. สุขภาพ
แหงชาติฯ ไดอยางชัดเจน
บทบาทหลักของ สช. ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ คือ การสรางกลไกการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวม โดยสานพลังภาคนโยบาย ภาควิชาการหรือวิชาชีพ และภาคประชา
สัง คม ผา นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส ว นรว มบนพื ้ นฐานทางป ญ ญา
(Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW) ซึ่งรู ปธรรมที่เห็น ชัด
คือ มีกลไกหรือโครงสรางของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ที่สามารถสงขอเสนอเชิง
นโยบายหรือมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปยัง ครม.
ความมุงหมายหลักของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ คือ การพั ฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวมผานเครื่องมือ/กลไกมีสวนรวมตางๆ ไดแก สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และสิทธิและหนา ที่ด านสุขภาพ แตที่ผา นมา
พบวายังไมสามารถทำใหกระทรวงตางๆ เขามารวมเปนกลไกภายใตกฎหมายนี้มากนัก และ
ยังเชื่อมโยงการทำงานกับภาควิชาการ/วิชาชีพคอนขางนอย โดยเฉพาะเรื่องความรอบรูดาน
สุขภาพ (Health Literacy)

๒.๓ ประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
 สช. อาจตองกลับมาพิจารณาจุดยืน (position) ของตนเองให ชัดวาควรอยูตรงไหนจึงจะ
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 อีก ทั ้ ง การดำเนิ น งานที ่ผ า นมาสง ผลใหม ี ภาคี เครื อ ข า ยภาคประชาสั ง คมและภาค
ประชาชนที่เขมแข็ง แตยังไมเขมแข็งในการสรางเครือขายกับภาคราชการ และภาคธุรกิจ
เอกชน องคาพยพที่จะรวมกันในการพัฒนาประเทศ
 ตองยอมรับวาที่ผานมาสังคมยังไมคอยรูจัก สช. รวมถึงกลไกและเครื่ องมือตา งๆ ภายใต
พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ ดังนั้นการดำเนินงานในระยะตอไปควรเนนการสื่อสารใหกระทรวง
ตางๆ และภาคีเครือขายเขาใจและเห็นภาพการดำเนินงานที่ตรงกัน เพื่อใหเกิดการยอมรับ
และการสรางความรวมมือ โดยอาจวิเคราะหวาเครื่องมือใดภายใต พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ
ที่ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่ควรจะเปน ยังมีชองวางอะไร เพื่อผลักดันใหเ ครื่องมื อตาม
พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ มีสัมฤทธิผลมากขึ้น
 งานตาม พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห ง ชาติฯ มี ค วามครอบคลุ ม หลายเรื่ อ ง ดั ง นั ้ น ควรวิ เ คราะห
สถานการณเ พื่ อ กำหนดขอบเขตของเรื่ อ งที ่ จ ะดำเนิ น การให ช ั ด เจน รวมทั ้ ง จั ดลำดั บ
ความสำคัญของงานเพื่อใหสามารถทำงานไดอยางเปนรูปธรรมบนฐานของทรัพยากรที่มี อยู
อยางจำกัด
 ระบบสุข ภาพมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมีการศึ ก ษาและพั ฒนา Model การ
ทำงานใหมๆ โดยไมยึดติดกับวิธีการหรือรูปแบบการทำงานแบบเดิมๆ มีความเหมาะสมกับ
กลุมคน/กลุมเปาหมายที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถดำเนินการไดทันตอสถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน แตไมทิ้งหลักการทางวิชาการ การมีสวนรวม ขอตกลงที่
ตองมีฉันทมติรว มกัน
 การดำเนินงานตามมาตรา ๒๕ (๒) เสนอแนะหรือใหคำปรึกษาตอคณะรั ฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ และติดตามผลการดำเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือให
คำปรึกษาดังกลาวพรอมทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย ยังไมปรากฎบทบาทที่ชัดเจน
ทั้งนี้ การจะใหคำปรึกษาดานนโยบายและยุทธศาสตรจ ำเป น ตองมีขอ มูลหรื อ หลั ก ฐาน

ประกอบที่ครอบคลุม ซึ่ง สช. ควรทำหนาที่เปน Management intelligence unit ในสวน
ของนโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพใหได
 การดำเนินงานตามมาตรา ๒๕(๑) จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแห งชาติเพื่อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งการนำไปใชประโยชนเปนเรื่องที่อยูเหนือบทบาท
หนาที่ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ เพราะเปนเรื่องของความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ
(Multisectoral collaboration) และขึ้นอยูกับวาหนวยงาน/องคกรเล็งเห็นความสำคัญและ
มีความสอดคลองกับรูปแบบการดำเนินงานมากนอยเพียงใด อีกทั้งธรรมนูญที่พัฒนาขึ้นเปน
เรื่องหลักการที่กวาง ไมไดเจาะเปนเชิงประเด็น สงผลใหมีหนวยงาน/องคกรนำไปอางอิงหรือ
ใชประโยชนนอย
 มาตรา ๒๕(๕) กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี ่ยวกับระบบ
สุขภาพแหงชาติและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและ
ระดับ ปฏิบ ัติก าร ควรมีการติดตามหรือวิเคราะหก ารขับ เคลื่ อนเรื่อ ง HIA ที่ผ านมาว า มี
บทเรียนอะไรบาง และสงผลกระทบ (impact) อยางไรตอสังคม ชุม ชน หรื อสุขภาพของ
ประชาชน
 ควรมีระบบการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ เพื่อใหเห็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact assessment) และเห็นศักยภาพในการขั บเคลื่อนงานสูการ
ปฏิบัติ (implementation capacity) ซึ่งจะทำใหทราบวาความสำเร็จหรือลมเหลวอยูตรงจุด
ไหน เชน ทรัพยากร (คน เงิน) ของหนวยงานมีจำนวนเพียงพอหรือไม เจตจำนงขององคกร/
หนวยงานที่ขับเคลื่อนงานสูการปฏิบัติ เปนอยางไร เปนตน

