สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ 3.1

หลัก 1/1
17 ตุลาคม 2551

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
1.

ความเปนมา

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 25(1) กําหนดใหคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (คสช.) มีหนาที่และอํานาจจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ สําหรับใชเปน
กรอบ และแนวทาง ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของ
ประเทศ โดยมีองคประกอบตามหมวด 5 มาตรา 46 - 48 โดยใหนําความเห็นของสมัชชาสุขภาพ
มาประกอบในการจั ด ทํ า ธรรมนู ญ ฯ และ ให นํ า ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ใหความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหรายงานตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ยังกําหนดใหทบทวน
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติใหเหมาะสมกับ สถานการณระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางนอยทุกหาป
2.

สถานะของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
2.1 ในทางกฏหมาย ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและ
หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ต อ งดํ า เนิ น การต อ ไปตามอํ า นาจหน า ที่ ข องตน ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 48
2.2 ในทางสังคม ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนเจตนารมณรวมและพันธะ
รวมกันของสังคม (Social commitment) ใหสามารถใชอางอิง (reference) สําหรับกําหนดทิศทาง
และเปาหมาย ของระบบสุขภาพในอนาคต กระบวนการจัดทํา สาระสําคัญและกระบวนการแปลง
ธรรมนูญฯสูการปฏิบัติ จึงมีสถานะเปนกลไกและกระบวนการทางสังคมที่เชื่อมโยงและขับเคลื่อน
การ พัฒนาระบบสุขภาพ บนหลักการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงความจําเปนและผลประโยชน ของ
ทุกภาคสวน ตามยุทธศาสตรสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ไดแก การสานพลังนโยบาย พลังความรู และ
พลังทางสังคม
3.

ระบบและกลไกในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

คสช.ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 และการประชุมครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 เห็นชอบขอเสนอ ระบบและกลไกการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ ตามที่คณะทํางานยกรางระบบและกลไกการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติเสนอ ซึ่งเปนขอเสนอที่ผานการพิจารณาของที่ประชุม ”ขับเคลื่อนและรวมเรียนรูกระบวนการ
จัดทําธรรมนูญสุขภาพ” เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2550 ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
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3.1 หลักการสําคัญในการจัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ มี 2 ประการคือ
1) ตองทําใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติมีความสําคัญ มีคุณคา ดังนั้น
ระบบ และกลไกในการจัดทําจึงตองไดรับการยอมรับจากหนวยงาน องคกรภาคีตางๆตั้งแตเริ่มตน
โดยอาศัยหลักการมีสวนรวม เปดชองทางรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน และมีการจัดทําอยาง
เปนระบบ โดยใชขอมูลทางวิชาการและการจัดการความรูเปนฐานสําคัญ
2) ภาคีเครือขายระดับพื้นที่สามารถจัดทํา“ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่” เพื่อใหพื้นที่ไดมีกรอบแนวทางกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพที่
ใกลตัวและเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยตองไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
3.2 กลไกการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ประธานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม) ไดมีคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ที่ 1/2551 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มีนายแพทยบรรลุ ศิริ
พานิช เปนประธาน มีหนาที่รับผิดชอบภาพรวมของการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ทั้งเนื้อหาสาระและกระบวนการ
ตอมา ประธานกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 1/2551
และ 2/2551 แตงตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ รวม 6
คณะ ดังนี้
1) คณะอนุกรรมการยกรางกรอบและสาระสํ าคัญตามมาตรา 47(1)(2)(3)มี ศ.นพ.
วิจารณ พานิช เปนประธาน มีหนาที่จัดทํากรอบการจัดทํา และสาระสําคัญที่เปนแนวคิด ทิศทางรวม
ของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทั้งฉบับ
2) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสําคัญตามมาตรา 47(4)(5)(6)(12) มี นพ.ณรงคศักดิ์
อังคะสุวพลา เปนประธาน มีหนาที่จัดทําสาระสําคัญสวนที่สัมพันธกับระบบการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกัน ควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ และ
การเงินการคลังดานสุขภาพ
3) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสําคัญตามมาตรา 47(9)(10)(11) มีนพ.สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์ เปนประธาน มีหนาที่จัดทําสาระสําคัญที่เปนสวนสนับสนุนระบบสุขภาพ ไดแก การสราง
และเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และการผลิตและพัฒนา
บุคลากรดานสาธารณสุข
4) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสําคัญตามมาตรา 47(7) มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปน
ประธาน มีหนาที่จัดทําสาระสําคัญเรื่องการสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
ดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ
5) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสําคัญตามมาตรา 47(8) มี นพ.ชูชัย ศุภวงศ เปน
ประธาน มีหนาที่จัดทําสาระสําคัญเรื่องการคุมครองผูบริโภค
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6) คณะอนุกรรมการสื่ อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟงความเห็น มี นาย
สมชาย แสวงการ เปนประธาน ทําหนาที่สื่อสารทางสังคมเพื่อใหทุกภาคสวนเขามีสวนรวมในการยก
ราง ตลอดจนจัดกระบวนการรับฟงและประมวลความเห็นจากทุกภาคสวน
การทํางานของอนุกรรมการทุกชุดเชื่อมโยงกันและอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ โดยประธานอนุกรรมการทุกคณะเปนกรรมการจัดทํา
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติดวย
4.

รูปแบบการเขียนเอกสารธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อ 27 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมไดเห็นชอบรูปแบบการเขียนธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ โดยใหประกอบดวย เอกสาร 2 ชุดคือ
4.1 เอกสารฉบับหลัก: ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
วัตถุประสงค เปนเลมสาระหลัก ใชในการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ลักษณะการเขียน
1) ไมเขียนเปนกฎหมาย แตตองรักษาความเปน “ธรรมนูญ” ซึ่งเปนกรอบและแนว
ทางการกําหนดนโยบายและแผน ที่มีฐานะเปนมติคณะรัฐมนตรีไว
2) ขอความกระชับ จับใจ สื่อความหมายชัดเจน
3) องคประกอบของเอกสารหลัก ประกอบดวย
3.1) คําปรารภที่อธิบาย ความเปนมา ความหมายและสถานะของธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ
3.2) นิยามศัพทที่ปรากฎในเอกสารหลัก
3.3) ขอความในหมวด 1 ถึง 12 โดยใหเปนไปตามมาตรา 47(1)ถึง(12) ทั้งนี้
ตั้งแตหมวด 4 ถึงหมวด 12 ใหประกอบดวย หลักการ เปาหมายเชิงระบบ และมาตรการสําคัญ
4.2 เอกสารประกอบ หรือภาคผนวก หรือบันทึกเจตนารมณ
1) วัตถุประสงค เปนเอกสารประกอบ เพื่ออธิบาย สถานการณ ขอมูล และเหตุผล
ประกอบการสรุปรางสาระสําคัญในธรรมนูญฯ ตลอดจนขอถกแถลงสําคัญที่อาจมีความเห็นไมตรงกัน
ในระหวางยกราง
2) ลักษณะการเขียน
2.1) เขียนแยกเปนบท ตามรายหมวด
2.2) เขียนเปนคําชี้แจงหรือเหตุผล โดยมีรายละเอียดขอมูลประกอบ เทาที่จําเปน
สําคัญและมีประโยชน
3) การเขียนสาระแตละบท ประกอบดวยคําปรารภนํา หรือเจตนารมณของแตละบท
นิยามศัพททั้งหมดในหมวดนั้น สถานการณโดยสรุปอันเปนที่มาของสาระ หลักการ เปาหมายและ
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ทั้งนี้ ใหรวบรวมเอกสาร ขอมูล ทั้งหมดที่ทุกคณะอนุกรรมการฯ ไดศึกษารวบรวมไว
บันทึกลงในCD เพื่อการคนควาขอมูลเพิ่มเติมดวย
5
....

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่..พ.ศ.

5.1 กําหนดขอบเขต กระบวนการ สาระสําคัญ และกรอบเวลาของธรรมนูญ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ประชุม
รวมกัน เพื่อระดมความเห็นและขอเสนอแนะตอการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทั้งใน
ดานสาระสําคัญ กระบวนการและขอบเขตการเขียน โดยกําหนดใหกรอบเวลาเปาหมายของธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับแรก เปนภาพรวมของระบบสุขภาพในระยะยาวถึงป พ.ศ. 2563
5.2 การทํางานของคณะอนุกรรมการ ขั้นแรก-ทบทวนความรูและรับฟงความเห็น ในชวง
เดือนกุมภาพันธถึงเมษายน 2551 คณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญ วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทุก
ชุดไดกําหนดแผนการทํางาน และเริ่มกระบวนการยกราง โดยทบทวนสถานการณ และองคความรูที่
สําคัญในแตละประเด็น ในขณะที่คณะอนุกรรมการสื่อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟงความเห็น
ประชุมเพื่อออกแบบกระบวนการและแผนการทํางานในภาพรวม
5.3 การพิ จ ารณากรอบการจั ด ทํ า ธรรมนู ญ ฯ คณะกรรมการจั ด ทํ า ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พิจารณาและใหความเห็นชอบราง กรอบการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ
5.4 การยกรางสาระสําคัญและการรับฟงความเห็นโดยคณะอนุกรรมการ ดําเนินการในชวง
เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2551 คณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทุก
ชุด เริ่มประมวลสรุปประเด็นเพื่อยกรางสาระสําคัญรายประเด็น ขณะที่คณะอนุกรรมการสื่อสารทาง
สั ง คมจั ด กระบวนการรั บ ฟ ง ความเห็ น และเริ่ ม การเผยแพร ใ นสื่ อ สาธารณะเพื่ อ ให ป ระชาชนรู จั ก
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
5.5 การพิจารณาปรัชญาแนวคิดหลัก คุณลักษณะพึงประสงคและเปาหมาย คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติประชุมรวมกันเพื่อระดมความเห็น
และขอเสนอแนะ ตอรางขอความสําคัญในมาตรา 47(1)(2)(3) ซึ่งเปนปรัชญา แนวคิดหลักของระบบ
สุขภาพ รวมถึงคุณลักษณะพึงประสงค เปาหมายของระบบสุขภาพและการจัดใหมีหลักประกัน และ
ความคุมครองใหเกิดสุขภาพ พรอมทั้งรับฟงความกาวหนาในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการชุด
ตางๆ
5.6 การจัดทํารางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพรายประเด็นและรับฟงความเห็นทั่วประเทศ
ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2551 คณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ ทุกชุ ดเริ่ มยกร างข อความในธรรมนูญวาดว ยระบบสุขภาพแห งชาติร ายประเด็น ขณะที่
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5.7 สรุปประมวลความคิดเห็น คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ ประชุมรวม เพื่อรับทราบขอมูลจากกระบวนการรับฟงความเห็น และระดม
ความเห็นตอรางสาระสําคัญของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติรายประเด็น
5.8 การจัดทํารางธรรมนูญทั้งฉบับรางที่หนึ่งและรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ในชวง
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2551 คณะอนุกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทุกชุด
สรุปรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแตละประเด็น และรวบรวมเปนรางฉบับที่หนึ่ง ขณะที่
คณะอนุกรรมการสื่อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟงความเห็นไดจัดเวทีรับฟงความเห็นระดับ
จังหวัด 75 เวที ประมาณ 7,500 คน และเวทีรับฟงความเห็นจากกลุมเปาหมายเฉพาะ ประมาณ
3,000 คน รวมผูเขารวมในกระบวนการรับฟงความเห็นตลอดกระบวนการยกรางกวา 10,000 คนจาก
ทั่วประเทศ
5.9 การจัดทําธรรมนูญฯรางที่สอง คณะอนุกรรมการยกรางกรอบและสาระสําคัญตามมาตรา
47(1)(2)(3)
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปขอความในรางและประสานความสอดคลองของ
เนื้อหาสาระธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทั้งฉบับ และเรียบเรียงเปน รางที่สองของธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่..พ.ศ.....เพื่อสงใหสมาชิกภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
พิจารณาใหความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ แลวนําเขาเสนอในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหไดมติ
เปนรางธรรมนูญฯฉบับหลัก
คสช.โดยคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญฯจะนําความเห็นและขอเสนอแนะตามมติของ สมัชชา
สุขภาพแหงชาติไปพิจารณา หากมีความจําเปนก็สามารถปรับปรุง รางธรรมนูญฯฉบับหลัก ที่สมัชชา
สุ ขภาพได ใ ห มีมติ เ อาไว จากนั้ น คสช.เสนอใหค ณะรัฐ มนตรี ใ หค วามเห็ นชอบ ก อนเสนอให ส ภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
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ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 46 วรรคสอง ที่
กําหนดใหในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช.นําความเห็นและขอเสนอแนะ
ของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย จึงขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดพิจารณา ราง ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่.. พ.ศ. .... ตามเอกสารผนวก1/1/1 ประกอบรายงานนี้ พรอมทั้ง
พิจารณารางมติตามเอกสารรางมติ 1/1
__________________
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