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โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

และการนำแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพมาใชในประเทศไทย 

 

หลักการเหตุผล  

แนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (HiAP)” เปนแนวคิดใหมที ่มีรากฐานและการพัฒนามาจาก

แนวคิดอื่น ๆ ในสายธารการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย จึงจำเปนตองศึกษาเพื่อทำความเขาใจสิ่งท่ี

เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน พลวัตรและความเปนไปในสายธารการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย ท่ี

สัมพันธกับแนวนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือใหเกิดความเขาใจสิ่งที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบันอยางรอบ

ดานและสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนา “ระบบสุขภาพ” ตามแนวคิดน้ีไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

แนวคิด“ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (HiAP)” ปรากฏเปนรูปธรรมในประเทศไทยผานการประกาศใช

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนองคกร

หลักในการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ผานกลไกและเครื่องมือตาง ๆ ที่ระบุในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ อาทิ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพ เพื่อ

ขับเคลื่อนแนวคิดนี้ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางตอเน่ือง  

และในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปของการปรากฏขึ้นอยางเปนรูปธรรมของแนวคิดทุกนโยบายหวงใย

สุขภาพ จึงมีความจำเปนในการทบทวนวาการขับเคลื่อนแนวคิด“ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (HiAP)” โดย สช. 

นั้น สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศไทยอยางไร ซึ่งการศึกษานี้จะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอผูกำหนดนโยบายและผูที่สนใจในการพัฒนานโยบายสุขภาพ รวมถึงการนำแนวคิดทุก

นโยบายหวงใยสุขภาพมาปฏิบัติใชในประเทศไทย 

 

วิธีการศกึษา 

 ๑. การกอตัวของแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (HiAP) ในการปฏิรปูระบบสุขภาพในประเทศไทย 

และการขยายแนวคิด HiAP ไปยังรัฐบาล หนวยงาน และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกกฎหมาย 

(พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนและวิเคราะหเอกสาร การ

สัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ จำนวน ๒๐ คน และการสังเกตทั้งแบบมีสวนรวมและไมมี

สวนรวม การศึกษานี้วิเคราะหขอมูลบนฐานของการวิเคราะหตามแนวทางมานุษยวิทยาที่วาดวยการอธิบาย

ปรากฏการณในลักษณะวงศาวิทยา (genealogy) ของแนวคิด กลไก และปรากฏการณทางสงัคมอ่ืน ๆ เพ่ือให

เห็นความเชื่อมโยงของแนวคิดและปรากฏการณทางสังคมอื่น ๆ ที่เปนรากฐานและพัฒนาการของสิ่งที่ปรากฏ

อยูในปจจุบัน  

๒. บทบาทของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวคิด HiAP โดยอาศัย

กระบวนการมีสวนรวม และผลจากการขับเคลื่อน ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการวิจัยเอกสารและการ

สัมภาษณเชิงลึกกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี ่ยวของจำนวน ๓๐ คน โดยเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายนถึง

กรกฎาคม ๒๕๖๕ การศึกษานี้วิเคราะหขอมูลบนฐานของการวิเคราะหแบบ thematic analysis เพื่อคนหา



๒ 
 

ประเด็นและเรื่องราวท่ีสำคัญเก่ียวกับแนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

๑. การกอตัวของแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (HiAP) ในการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย และการ

ขยายแนวคิด HiAP ไปยังรัฐบาล หนวยงาน และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกกฎหมาย (พ.ร.บ. 

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)  

 การพัฒนาของแนวคิดนี้ เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองและการพัฒนาดาน

สุขภาพทั้งในระดับโลกและบริบทภายในของประเทศที่สัมพันธกันซึ่งหมายถึงการพัฒนาและการ

ขับเคลื ่อนอยางตอเนื่องและคู ขนานไปกับเหตุการณทางประวัติศาสตร โดยมีการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นในจุดเปลี่ยนที่สำคัญตาง ๆ ที่ทำใหบรบิทในแตละชวงเวลาแตกตางกัน 

 รากฐานและการพัฒนาของแนวคิดน้ีมีความเชื่อมโยงกับการกอตัวและการเปลี่ยนแปลงของนิยาม

เก่ียวกับสุขภาพ/สุขภาวะ ตั้งแตแนวคิดเรื่อง “สาธารณสุข” “อนามัย” “ความจำเปนพ้ืนฐาน” จนถึง 

นิยาม “สุขภาพ” ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการแปลแนวคิด HiAP เปน        

“ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” ในภาษาไทย 

 รากฐานและการพัฒนาของแนวคิดนี้มีความเชื่อมโยงกับการกอตัวขององคกรและเครื่องมือกลไกตาง 

ๆ ในระบบสุขภาพ ตั้งแต กระทรวงสาธารณสุข องคการอนามัยโลก จนถึง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 

ขอเสนอเชิงนโยบาย  

 ขยายกรอบการทำความเขาใจการพัฒนาระบบสุขภาพตามแนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ 

(HiAP)” ใหกวางขวางไปกวา พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการปฏิบัติการของกลไกและ

เครื่องมือตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้  

 ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเปาหมายตามแนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (HiAP)” ควร

สรางความเชื่อมโยงและการทำงานรวมกันระหวางองคประกอบทุกภาคสวนในสังคมและกลไกตาง ๆ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยขยายใหทุกภาคสวนและประชาชน ตระหนักวาเรื่องสุขภาพนั้น

กวางขวางกวาภารกิจขององคกรหรือกลไกดานสาธารณสุขหรือการดำเนินการที ่เกี ่ยวของกับ

สุขอนามัยเทานั้น  
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๒. บทบาทของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติฯ ในการขับเคลื ่อนการดำเนินการตามแนวคิด HiAP โดยอาศัย

กระบวนการมีสวนรวม และผลจากการขับเคลื่อน  

๒.๑ แนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพถูกทำใหกลายเปนสถาบันหรือปรากฏขึ้นอยางเปนรูปธรรมที่เปนระบบ

และเดนชัดในประเทศไทยจากการประกาศใช “พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” โดยที่

พระราชบัญญัติฯ นี้มีกลไกขับเคลื่อนแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพใน ๓ ลักษณะสำคัญ ไดแก การปรับ

นิยามสุขภาพใหม (redefined health) การมีสวนรวมของสาธารณะ (public engagement) และความ

รวมมือหลายภาคสวน (multi-sectoral collaboration) 

(๑) การปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพใหม 

 การปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพใหม คือการเนนปจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ ที่ไมใชแคเรื่อง

สุขภาพทางกาย แตยังรวมถึงมิต ิส ุขภาพอื ่นๆ ดวย สอดคลองกับมาตรา ๓ ของ

พระราชบัญญัติฯ ที่นิยาม “สุขภาพ” วาเปนภาวะของมนุษยที่สมบูรณท้ังทางกาย ทาง

จิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล 

 สำหรับประเทศไทย สุขภาพทางปญญาถือเปนมิติสุขภาพที่เพิ่มเติมออกมาจากคำนิยาม

ขององคการอนามัยโลก โดยสุขภาพทางปญญาคือสิ่งที่เปนรากฐานของสุขภาพองครวม 

ที่ใหความสำคัญกับความสัมพันธ ความเขาใจมนุษยและคุณคาความเปนมนุษย 

 พระราชบัญญัติฯ ไดปรับนิยามสุขภาพอันทำใหประชาชนเห็นสิทธิของตนเองตามกรอบ

มุมมองสุขภาพที่กวางขึ ้น ในหมวด ๑ สิทธิหนาที่ดานสุขภาพ ที่รับรองสิทธิในการ

ดำรงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ (มาตรา ๕) สรางเสริมและ

คุมครองสุขภาพของกลุมคนตางๆ ที่มีความแตกตางและความจำเพาะอยางสอดคลอง

และเหมาะสม (มาตรา ๖) รับรองสิทธิในการจัดเก็บและการเขาถึงขอมูลที่ทางสุขภาพ 

(มาตรา ๗-๘) และใหมีการประเมินผล รวมถึงแจงใหประชาชนทราบขอมูลผลกระทบตอ

สุขภาพ (มาตรา ๑๐-๑๑)  

 หมวด ๕ แหงพระราชบัญญัติฯ ยังกำหนดใหมีธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่ง

เปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดาน

สุขภาพของประเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญตาง ๆ อาทิ ปรัชญา แนวคดิ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การ

ปองกันและควบคุมโรค และปจจัยที ่คุกคามสุขภาพ เปนตน ธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติจึงไดเนนย้ำการปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพใหมใหสอดคลองกับมิติตาง ๆ 

ของสุขภาพที่กวางขวางย่ิงขึ้น 
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 อยางไรก็ดี ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อใหการปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพใหมเปนที่

ยอมรับอยางกวางขวางและเกิดประโยชนตอการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ มาก

ขึ้น ไดแก การพัฒนากระบวนการและรูปแบบในการสื่อสารนิยามสุขภาพใหม 

(๒) การมีสวนรวมของสาธารณะ 

 การมีสวนรวมของสาธารณะ คือการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

และการตัดสินใจในนโยบาย แผน หรือโครงการ ซึ่งผูกำหนดนโยบายควรสงเสริมเพื่อให

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลไกเดนที ่ทำใหเกิดการมีสวนรวมของสาธารณะที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ ไดแก 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (มาตรา ๔๐, ๔๔) และการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ (มาตรา ๑๑) 

 กลไกทั้งสมัชชาสุขภาพแหงชาติและการประเมินผลกระทบสุขภาพทำใหเกิดคุณคาของ

การมีสวนรวมหลายประเด็น เชน การยกระดับการมีสวนรวม การสรางเครือขาย และ

การเรียนรูรวมกัน 

 อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อใหการมีสวนรวมมีความหมายมากยิ ่งขึ้น 

ไดแก ความเปนตัวแทนของผูเขารวมในกระบวนการอยางแทจริง และการใชวิธีการท่ี

หลากหลายเพ่ือพัฒนาประเด็นนโยบายใหมีความเขมขนมากขึ้น 

(๓) ความรวมมือแบบขามภาคสวน 

 การสร างความร วมมือแบบขามภาคส วนในพระราชบัญญัต ิฯ สะทอนแนวคิด 

“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ที่เปนการผสมผสานพลังของภาคสวนตางๆ ในสังคม ไดแก 

รัฐ สังคม และวิชาการ เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

 รูปธรรมของความรวมมือแบบขามภาคสวนในพระราชบัญญัติฯ ปรากฏอยางเดนชัดใน

หมวด ๒ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ซึ ่งเปนกลุ มผูมีอำนาจหลักในการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายตาง ๆ ตามกฎหมาย โดยในมาตรา ๑๓ ระบุใหองคประกอบ คสช. 

ตองประกอบดวยผู แทนจากภาคสวนที ่แตกตางหลากหลาย แบงเปนผู แทนภาครัฐ

ระดับชาติระหวาง ๕-๙ คน ผูแทนภาครัฐระดับทองถ่ิน ๔ คน และผูแทนภาคสังคมและ

วิชาการรวมกันอีกอยางนอย ๒๑ คน 

 ความรวมมือแบบขามภาคสวนนี้ ยังรวมถึงความรวมมือระหวางภาคสวนสุขภาพและ

ภาคสวนนอกสุขภาพอีกดวย เมื่อพิจารณาสัดสวน คสช. พบวากฎหมายกำหนดใหตองมี

ผูแทนอยางนอย ๑๒ คนทั้งจากภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ที่ไมไดเปนผูประกอบวิชาชีพ

ดานสาธารณสุข 
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 ความรวมมือแบบขามภาคสวนที่ถูกออกแบบมาในพระราชบัญญัติฯ มุงหวังใหเกิดการ

ประสานเชิงนโยบายผานผู แทนที่มาจากภาคสวนตาง ๆ ทำใหนโยบายหรือแผนที่

ตัดสินใจมีความชอบธรรมและสอดคลองกับทิศทางของสังคมในภาพรวม 

 อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อให คสช. สามารถประสานพลังเชิงนโยบาย

และสรางผลกระทบในทางปฏิบัติควบคูกัน ไดแก การมีฐานสนับสนุนทางสังคม การมี

อำนาจในการตัดสินใจ และการมีคณะกรรมการทางนโยบายชุดเล็กในดานตาง ๆ  

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

การทำเกิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” ในฐานะเปาหมายทางนโยบายควรสงเสริมใหหนวยงาน    

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เขาใจการปรับนิยามสุขภาพใหม การมีสวนรวมของสาธารณะ และ

ความรวมมือหลายภาคสวน พระราชบัญญัติฯ น้ีถือเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ

ปรากฏเปนรูปธรรม อยางไรก็ดี ควรพัฒนาการนำกลไกขับเคลื่อนแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ ดังน้ี 

การปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพใหม 

 เสนอให คสช. จัดทำแผนการสื ่อสารและกระบวนการสรางความเขาใจตอประเด็นการ

ปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพใหมกับกลุมเปาหมายที่แตกตาง เชน หนวยงานรัฐ ธุรกิจเอกชน 

และประชาชน 

 เสนอให คสช. เพิ่มกลไกและความเขมขนของการสื่อสารและกระบวนการสรางความเขาใจ

ตอประเด็นการปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพใหมภายในองคกร  

กลไกการมีสวนรวม 

 เสนอใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) วิเคราะหผูมีสวนไดเสียอยางเปน

ระบบเพื่อใหไดผูที่เก่ียวของกับมตินั้น ๆ เขามามีสวนรวมอยางเขมขนและสะทอนความเปน

ตัวแทนในเชิงประเด็นมากยิ่งขึ้น  

 เสนอให คจ.สช. ใชวิธีการมีสวนรวมที่หลากหลายกับผูที่เก่ียวของกับประเด็นในชวงขาขึ้น

ของมติเพ่ือเปนใหพลังที่เพียงพอของผูมีสวนเก่ียวของในการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามมติ 

ความรวมมือหลายภาคสวน 

 เสนอใหผูแทน คสช. (ผูทรงคุณวุฒแิละผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากำไร) เพ่ิมความ

เชื ่อมโยงกับฐานสนับสนุนทางสังคมในมิติตาง ๆ เชน เครือขายทางสังคมเชิงพื้นที ่หรือ

ประเด็น เพื่อใหผูแทนมีมุมมองและวิสัยทัศนที ่เขาใจบริบทและปญหาในเชิงพื ้นที ่หรือ

ประเด็น สามารถเสนอแนะหรือใหคำปรึกษาที่สอดคลองกับประเด็นปญหาและทิศทางของ

นโยบาย รวมถึงสามารถขับเคลื่อนนโยบาย แผน หรือโครงการในทางปฏิบัติผานเครือขายได 
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 เสนอให คสช. พัฒนากลไกหรือแรงจูงใจเพื่อใหผูแทน คสช. (ภาครัฐ) ที่มีอำนาจในการ

ตัดสินใจหรือสรางพันธะสัญญา (commitment) มาเขารวมประชุมมากขึ้น 

 เสนอให คสช. เพิ่มคณะกรรมการทางนโยบายชุดเล็ก (sub-board) เพื่อเพิ่มความคลองตัว

และประสิทธิผลในการทำงาน โดยคณะกรรมการทางนโยบายชุดเล็กตางๆ ควรมีผูแทนจาก

ทั้ง คสช. และบุคคลภายนอกรวมดวย 

 

๒.๒ การขับเคลื่อนแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพในประเทศไทยผานพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ มี สช. เปนองคกรสำคัญ การขับเคลื่อนนี้ดำเนินการใน ๓ ลักษณะ ไดแก การวางกรอบการอภิบาล

ส ุขภาพ (health governance framework) การจ ัดลำด ับความสำค ัญในประเด ็นนโยบาย (policy 

prioritization) และการจัดหาทางเลือกในการพัฒนานโยบาย (policy option) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) การวางกรอบการอภิบาลสขุภาพ 

 การอภิบาลสุขภาพเปนเรื่องเก่ียวกับการปกครอง การกำกับทิศทาง และการประสานสถาบัน 

กลไก รวมถึงเครื่องมือในระบบสุขภาพตาง ๆ เพื่อเสริมพลังแกระบบสุขภาพ  

 การขับเคลื่อนเพ่ือวางกรอบการอภิบาลสุขภาพโดย สช. ปรากฏอยางเดนชัดเปนครั้งแรกผาน

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวขอ ๔.๑๓ การอภิบาล

ระบบสุขภาพ ซึ่งไดระบุเปาหมายของการอภิบาลสุขภาพคือ ความยั่งยืนของระบบสุขภาพ 

ใหมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ ยึดประโยชนของสาธารณชนเปนท่ีตั้ง 

 การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดเชื่อมประสานและพัฒนา

กลไกที่มีอยูเดิม อาทิ สมัชชาสุขภาพ และการประเมินผลกระทบ เปนตน รวมกับการสราง

กลไกใหม ๆ อาทิ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เพ่ือตอบเปาหมายในการอภิบาลสุขภาพ 

 ท่ีผานมา สช. ในฐานะองคกรขับเคลื่อนแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ ไดเนนการประสาน

ความสัมพันธของสถาบันและหนวยงานตาง ๆ อันสะทอนภารกิจของการอภิบาลสุขภาพ แต

ยังไมมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนใหเกิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพในฐานะเปาหมายเชิง

นโยบาย 

 อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อการวางกรอบการอภิบาลสุขภาพใหสามารถ

นำไปสูทุกนโยบายหวงใยสุขภาพในฐานะเปาหมายเชิงนโยบายได ไดแก การวางกรอบการ

อภิบาลสุขภาพในฐานะหนทางไปสูทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ 

(๒) การจัดลำดับความสำคัญในประเด็นนโยบาย 

 เนื้อหาของมติสมัชชาสุขภาพทั้ง ๙๐ มติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๔) ใหความสำคัญกับปจจัยสังคม

กำหนดสุขภาพอยางครอบคลุม ประมาณรอยละ ๕๐ ของมติเปนการขับเคลื ่อนผาน
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หนวยงานดานสาธารณสุข และอีกรอยละ ๕๐ เปนการขับเคลื่อนดานสังคม หากพิจารณา

เนื้อหามติฯ พบวาแมจะเปนมติที่ถูกผลักดันและขับเคลื่อนผานกลไกสาธารณสุข แตก็ขยาย

ขอบเขตหนวยงานความรวมมือครอบคลุมนอกภาคสาธารณสุข รวมถึงพิจารณาแนวทางการ

แกปญหาสุขภาพในระดับชุมชนและสังคมมากกวาการมองเฉพาะเรื่องโรคและการเจ็บปวยใน

ระดับบุคคล 

 ลักษณะของมติที่พัฒนาในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติเกือบทั้งหมดเปนการพัฒนา

มติ (นโยบาย) ใหม เพื่อแกปญหาสุขภาพทั้งสี่มิติที่ภาคสวนตาง ๆ ใหความสำคัญ ในขณะที่

มติที่ผูมีสวนเก่ียวของใหความเห็นวาเปนมติเดน เชน มติ ๓.๑ มาตรการทำใหสังคมไทยไรแร

ใยหิน มติ ๓.๙ การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ 

และมติ ๕.๒ การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล ลวนเปนมติที่มี

เนื้อหาเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง คัดคาน หรือยกเลิกนโยบายที่มีอยู 

 การทบทวนรายงานการประชุมที่ผานมาพบวา คสช. ใหความสำคัญของการพิจารณากรอบ

การอภิบาลสุขภาพ และการจัดหาทางเลือกในการพัฒนานโยบาย โดยมี สช. ในฐานะเลขาฯ 

เปนผูเตรียมวาระการประชุม 

 อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนา เชน การเพิ่มสัดสวนพัฒนามติเพื่อเปลี่ยนแปลง 

คัดคานหรือยกเลิกนโยบายที่มีอยู (policy inaction/termination) 

(๓) การจัดหาทางเลือกในการพัฒนานโยบาย 

 โดยทั่วไปแลว การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพจะมีลักษณะของการกำหนดนโยบาย

ท่ีมาจากผูเชี่ยวชาญ และเปนคำสั่งจากผูมีอำนาจแบบบนลงลาง (top-down) ในขณะที่ สช. 

ในฐานะหนวยงานที่ขับเคลื่อนแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพไดใหความสำคัญกับการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม ผานกลไก อาทิ สมัชชาสุขภาพทั้งใน

ระดับชาติและสมัชชาสุขภาพจังหวัด 

 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม นับเปนทางเลือกในการพัฒนา

นโยบายที่ใหความสำคัญกับความคิดเห็นและประสบการณของประชาชน รวมถึงสะทอนการ

พัฒนานโยบายแบบลางข้ึนบน (bottom-up)  

 สช. ยังสนับสนุนใหเครือขายประชาชนพัฒนาศักยภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพในพ้ืนที่ของตนเอง เชน สมัชชาสุขภาพจังหวัด 

 ในทางปฏิบัติ การจัดหาทางเลือกในการพัฒนานโยบายของ สช. เปนการสนับสนุนรูปแบบ

การพัฒนานโยบายของรัฐที ่มีอยู แตยังไมสามารถกลายเปนกระแสหลักของการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประเทศ 
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 อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนาเพื่อใหการจัดหาทางเลือกในการพัฒนานโยบาย

ของ สช. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ตลอดจนอาจกลายเปนกระแสหลักในการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 เสนอให สช. นำแนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” มาเปนเปาหมาย (ends) ในการดำเนินงาน 

ไมใชเปนเพียงเครื่องมือหรอืวิธีการ (means) 

 เสนอให สช. วางบทบาทเปน “ผูอำนวยการอภิบาล (metagovernor)” ที่ทำหนาที่วางกรอบและ

อำนวยกลไกการอภิบาลสุขภาพ (metagovernance for health) ในทุกระดับและรูปแบบ เชน 

เชื่อมประสานนโยบายและการอภิบาลใน “แนวระนาบ” ระหวางหนวยงานและกลไกแบบขามภาค

สวน และใน “แนวดิ่ง” ระหวางหนวยงานและกลไกระดับชาติ ภูมิภาค ทองถ่ิน ตลอดจนนานาชาติ 

 เสนอให สช. ในฐานะผูอำนวยการอภิบาลพิจารณาใชกลยุทธที่หลากหลาย อาทิ กลยุทธแบบไมกาว

กาย (hands-off) ที ่เนนกำหนดหรือวางกรอบกติกาของกระบวนการ และกลยุทธแบบกาวกาย 

(hands-on) ที่เนนแสดงบทบาทเปนผูเลนในกระบวนการ เปนตน 

 เพื่อใหทางเลือกในการพัฒนานโยบายของ สช. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สช. ควร

วางเปาหมายของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมใหมีมิติที่หลากหลายยิ ่งขึ้น 

เชน ไมเพียงแตสนใจการที่หนวยงานของรัฐรับเอาขอเสนอนโยบายจากการมีสวนรวมไปดำเนินการ

เทานั้น แตใหความสำคัญกับเปาหมายในการสรางเครือขายทางสังคมและการเมืองที่ใหความสำคัญ

กับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมดวย 

 เสนอให สช. ผลักดันใหหนวยงานในภาคนโยบายอื่น ๆ มีกลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี

สวนรวม อาทิ ใหมีสมัชชาพลเมืองในภาคสวนนโยบายการศึกษาหรือสิ่งแวดลอม เปนตน ควบคูกับ

การทำสมัชชาพลเมืองที่ใหน้ำหนักกับสุขภาพในมิติทางจิต สังคม และปญญามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให

ทางเลือกในการพัฒนานโยบายแบบมีสวนรวมกลายเปนกระแสหลัก หรือเปนรูปแบบการพัฒนา

นโยบายแบบปกติทั่วไปของประเทศในดานตาง ๆ 

 

คำสำคัญ (key word) 

 แนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” (Health in All Policies: HiAP) เปนเรื่องสำคัญในการพัฒนา

นโยบายสุขภาพแบบองครวมที่ไมไดใหความสำคัญแตเพียงระบบบริการสุขภาพ แตยังสงเสริมการนำ

ประเด็นเรื่องสุขภาพไปอยูในทุกวาระและระดับทางนโยบายของรัฐอีกดวย  

 แนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพปรากฏขึ้นอยางเปนรูปธรรมผานการประกาศใช “พระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐” ผานกลไกสำคัญ ๓ ประการ ไดแก (๑) การปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพ

ใหม (๒) การมีสวนรวมของสาธารณะ และ (๓) ความรวมมือแบบขามภาคสวน 



๙ 
 

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ถือเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนแนวคิดทุก

นโยบายหวงใยสุขภาพในประเทศไทย โดยดำเนินการใน ๓ ลักษณะสำคัญ ไดแก (๑) การวางกรอบ

การอภิบาลสุขภาพ (๒) การจัดลำดับความสำคัญในประเด็นนโยบาย และ (๓) การจัดหาทางเลือกใน

การพัฒนานโยบาย 

 

 
 


