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ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
 

๑. ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๑) กำหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(คสช.) มีหนาที่และอำนาจจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ สำหรับใชเปนกรอบ และแนวทาง ในการ
กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ โดยมีองคประกอบตามหมวด ๕ มาตรา 
๔๖ - ๔๘ โดยใหนำความเห็นของสมัชชาสุขภาพ มาประกอบในการจัดทำธรรมนูญฯ และ ใหนำธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ใหความเห็นชอบ เม่ือคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ให
รายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภาเพือ่ทราบและประกาศในราชกิจจานเุบกษา นอกจากนี้ยังกำหนดใหทบทวน
ธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาตใิหเหมาะสมกบั สถานการณระบบสขุภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางนอยทุกหาป   
 
๒. สถานะของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
 ๒.๑ ในทางกฏหมาย ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของท่ีตองดำเนินการตอไปตามอำนาจหนาท่ีของตน ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๔๘   
 ๒.๒ ในทางสังคม ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนเจตนารมณรวมและพันธะรวมกันของสังคม 
(Social commitment) ใหสามารถใชอางอิง (reference) สำหรับกำหนดทิศทางและเปาหมาย ของระบบสุขภาพ
ในอนาคต กระบวนการจัดทำ สาระสำคัญและกระบวนการแปลงธรรมนูญฯสูการปฏิบัติ จึงมีสถานะเปนกลไกและ
กระบวนการทางสังคมที่เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบสุขภาพ บนหลักการมีสวนรวม โดยคำนึงถึงความ
จำเปนและผลประโยชน ของทุกภาคสวน ตามยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา ไดแก การสานพลังนโยบาย 
พลังความรู และพลังทางสังคม  
 
๓. ระบบและกลไกในการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
 คสช. ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบขอเสนอ ระบบและกลไกการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ ตามที่คณะทำงานยกรางระบบและกลไกการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเสนอ 
ซึ่งเปนขอเสนอที่ผานการพิจารณาของท่ีประชุม ”ขับเคลื่อนและรวมเรียนรูกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ” 
เมื่อวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ 

หลัก ๑ / ๑ 
 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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 ๓.๑ หลักการสำคัญในการจัดทำธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ  มี ๒ ประการคือ 
       ๑) ตองทำใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติมีความสำคัญ มีคุณคา ดังนั้นระบบ และกลไกใน
การจัดทำจึงตองไดรับการยอมรับจากหนวยงาน องคกรภาคีตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน โดยอาศัยหลักการมีสวนรวม เปด
ชองทางรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน และมีการจัดทำอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลทางวิชาการและการจัดการ
ความรูเปนฐานสำคัญ 
       ๒)  ภาคีเครือขายระดับพื้นที่สามารถจัดทำ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่” เพ่ือใหพื้นที่
ไดมีกรอบแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพที่ใกลตัวและเปนรูปธรรมมากข้ึน 
โดยตองไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
 ๓.๒ กลไกการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ประธานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (รอง
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม) ไดมีคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ ๑/๒๕๕๑ แตงตั้งคณะ
กรรมการจัดทำธรรมนญูวาดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิมนีายแพทยบรรล ุศริพิานชิ เปนประธาน มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ภาพรวมของการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทั้งเนื้อหาสาระและกระบวนการ 
 ตอมา ประธานกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ไดมีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๑ และ 
๒/๒๕๕๑ แตงตั้งอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของกับการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ รวม ๖ คณะ ดังนี้ 
      ๑) คณะอนุกรรมการยกรางกรอบและสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) มี ศ.นพ.วิจารณ 
พานิช เปนประธาน มีหนาที่จัดทำกรอบการจัดทำ และสาระสำคัญที่เปนแนวคิด ทิศทางรวมของธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติทั้งฉบับ  
      ๒) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๔) (๕) (๖) (๑๒) มี นพ.ณรงคศักดิ์ 
อังคะสุวพลา เปนประธาน มีหนาที่จัดทำสาระสำคัญสวนท่ีสัมพันธกับระบบการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน 
ควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ และการเงินการคลังดาน
สุขภาพ 
      ๓) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๙) (๑๐) (๑๑) มีนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 
เปนประธาน มีหนาที่จัดทำสาระสำคัญที่เปนสวนสนับสนุนระบบสุขภาพ ไดแก การสรางและเผยแพรองคความรู
ดานสุขภาพ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 
      ๔) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๗) มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน 
มีหนาที่จัดทำสาระสำคัญเรื่องการสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การ
แพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ  
      ๕) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๘) มี นพ.ชูชัย ศุภวงศ เปนประธาน มีหนา
ที่จัดทำสาระสำคัญเรื่องการคุมครองผูบริโภค 
      ๖) คณะอนุกรรมการส่ือสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟงความเห็น มี นายสมชาย แสวงการ 
เปนประธาน ทำหนาที่สื่อสารทางสังคมเพื่อใหทุกภาคสวนเขามีสวนรวมในการยกราง ตลอดจนจัดกระบวนการรับ
ฟงและประมวลความเห็นจากทุกภาคสวน  
 การทำงานของอนุกรรมการทุกชุดเชื่อมโยงกันและอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ โดยประธานอนุกรรมการทุกคณะเปนกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติดวย 
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๔. รูปแบบการเขียนเอกสารธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ   
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบ สุขภาพแหง
ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมไดเห็นชอบรูปแบบการเขียนธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ โดยใหประกอบดวย เอกสาร ๒ ชุดคือ 
 ๔.๑ เอกสารฉบับหลัก: ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
 วัตถุประสงค เปนเลมสาระหลัก ใชในการนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
 ลักษณะการเขียน  
      ๑) ไมเขียนเปนกฎหมาย แตตองรักษาความเปน “ธรรมนูญ” ซึ่งเปนกรอบและแนวทางการกำหนด
นโยบายและแผน ที่มีฐานะเปนมติคณะรัฐมนตรีไว 
      ๒) ขอความกระชับ จับใจ สื่อความหมายชัดเจน 
      ๓) องคประกอบของเอกสารหลัก ประกอบดวย 
       ๓.๑) คำปรารภที่อธิบาย ความเปนมา ความหมายและสถานะของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ 
       ๓.๒) นิยามศัพทที่ปรากฎในเอกสารหลัก 
       ๓.๓) ขอความในหมวด ๑ ถึง ๑๒ โดยใหเปนไปตามมาตรา ๔๗ (๑) ถึง (๑๒) ทั้งนี้ ตั้งแตหมวด 
๔ ถึงหมวด ๑๒ ใหประกอบดวย หลักการ เปาหมายเชิงระบบ และมาตรการสำคัญ  
 ๔.๒ เอกสารประกอบ หรือภาคผนวก หรือบันทึกเจตนารมณ 
      ๑) วัตถุประสงค เปนเอกสารประกอบ เพ่ืออธิบาย สถานการณ ขอมูล และเหตุผลประกอบการสรุป
รางสาระสำคัญในธรรมนูญฯ ตลอดจนขอถกแถลงสำคัญที่อาจมีความเห็นไมตรงกันในระหวางยกราง 
      ๒) ลักษณะการเขียน  
       ๒.๑) เขียนแยกเปนบท ตามรายหมวด 
       ๒.๒) เขียนเปนคำชี้แจงหรือเหตุผล โดยมีรายละเอียดขอมูลประกอบ เทาท่ีจำเปน สำคัญและมี
ประโยชน 
      ๓) การเขียนสาระแตละบท ประกอบดวยคำปรารภนำ หรือเจตนารมณของแตละบท นิยามศัพท
ทั้งหมดในหมวดนั้น สถานการณโดยสรุปอันเปนที่มาของสาระ หลักการ เปาหมายและรายละเอียดของขอความใน
หมวดนั้น ๆ เชน มาตรการและการบริหารจัดารสูการปฏิบัติโดยละเอียด รวมถึงภาคผนวก เชน ตาราง หรือ
ประเด็นถกแถลงที่สำคัญ 
 ทั้งนี้ ใหรวบรวมเอกสาร ขอมูล ทั้งหมดที่ทุกคณะอนุกรรมการฯ ไดศึกษารวบรวมไวบันทึกลงใน CD เพื่อ
การคนควาขอมูลเพิ่มเติมดวย 
 
๕. กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่..พ.ศ. .... 
 ๕.๑ กำหนดขอบเขต กระบวนการ สาระสำคัญ และกรอบเวลาของธรรมนูญ  
 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ประชุมรวมกัน เพื่อ
ระดมความเหน็และขอเสนอแนะตอการจดัทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิทัง้ในดานสาระสำคัญ กระบวนการ
และขอบเขตการเขียน โดยกำหนดใหกรอบเวลาเปาหมายของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับแรก  เปน
ภาพรวมของระบบสุขภาพในระยะยาวถึงป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๕.๒ การทำงานของคณะอนุกรรมการ ขั้นแรก-ทบทวนความรูและรับฟงความเห็น ในชวงเดือนกุมภาพันธ
ถึงเมษายน 2551 คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญ วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทุกชุดไดกำหนดแผนการทำงาน 
และเริ่มกระบวนการยกราง โดยทบทวนสถานการณ และองคความรูที่สำคัญในแตละประเด็น ในขณะที่คณะ
อนุกรรมการส่ือสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟงความเห็นประชุมเพื่อออกแบบกระบวนการและแผนการ
ทำงานในภาพรวม 
 ๕.๓ การพิจารณากรอบการจัดทำธรรมนูญฯ คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
พิจารณาและใหความเห็นชอบราง กรอบการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
 ๕.๔ การยกรางสาระสำคัญและการรับฟงความเหน็โดยคณะอนกุรรมการ ดำเนินการในชวงเดอืนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทุกชุด เริ่มประมวลสรุปประเด็น
เพื่อยกรางสาระสำคัญรายประเด็น ขณะที่คณะอนุกรรมการส่ือสารทางสังคมจัดกระบวนการรับฟงความเห็นและ
เริ่มการเผยแพรในสื่อสาธารณะเพื่อใหประชาชนรูจักธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ  
 ๕.๕ การพิจารณาปรัชญาแนวคิดหลัก คุณลักษณะพึงประสงคและเปาหมาย คณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติประชุมรวมกันเพื่อระดมความเห็นและขอเสนอแนะ 
ตอรางขอความสำคัญในมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) ซึ่งเปนปรัชญา แนวคิดหลักของระบบสุขภาพ รวมถึงคุณลักษณะ
พึงประสงค เปาหมายของระบบสุขภาพและการจัดใหมีหลักประกัน และความคุมครองใหเกิดสุขภาพ พรอมท้ังรับ
ฟงความกาวหนาในการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ  
 ๕.๖ การจัดทำรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพรายประเด็นและรับฟงความเห็นทั่วประเทศ ในชวงเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทุกชุดเริ่มยกราง
ขอความในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติรายประเด็น ขณะที่คณะอนุกรรมการส่ือสารทางสังคมและ
จัดกระบวนการรับฟงความเห็นไดจัดเวทีประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติตออนาคตระบบสุขภาพ ๘ เวที เวทีนี้
เปนการจัดประชาเสวนาอยางเขมขนมีผูเขารวมประมาณ ๔๐๐ คน  
 ๕.๗ สรุปประมวลความคิดเห็น คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ ประชุมรวม เพื่อรับทราบขอมูลจากกระบวนการรับฟงความเห็น และระดมความเห็นตอรางสาระสำคัญ
ของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติรายประเด็น 
 ๕.๘ การจัดทำรางธรรมนญูทัง้ฉบบัรางทีห่นึง่และรบัฟงความคดิเหน็อยางกวางขวาง ในชวงเดอืนสงิหาคม
ถึงตุลาคม ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทุกชุดสรุปรางธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติแตละประเด็น และรวบรวมเปนรางฉบับท่ีหนึ่ง ขณะที่คณะอนุกรรมการส่ือสารทางสังคม
และจัดกระบวนการรับฟงความเห็นไดจัดเวทีรับฟงความเห็นระดับจังหวัด ๗๕ เวที ประมาณ ๗,๕๐๐ คน และเวที
รับฟงความเห็นจากกลุมเปาหมายเฉพาะ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน รวมผูเขารวมในกระบวนการรับฟงความเห็นตลอด
กระบวนการยกรางกวา ๑๐,๐๐๐ คนจากทั่วประเทศ 
 ๕.๙ การจัดทำธรรมนูญฯรางที่สอง คณะอนุกรรมการยกรางกรอบและสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๑) 
(๒) (๓) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปขอความในรางและประสานความสอดคลองของเนื้อหาสาระธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทั้งฉบับ และเรียบเรียงเปน รางที่สองของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
ฉบับที่..พ.ศ.....เพื่อสงใหสมาชิกภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
แลวนำเขาเสนอในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหไดมติเปนรางธรรมนูญฯฉบับหลัก 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๑

 คสช. โดยคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญฯจะนำความเห็นและขอเสนอแนะตามมติของ สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติไปพิจารณา หากมีความจำเปนก็สามารถปรับปรุง รางธรรมนูญฯฉบับหลัก ที่สมัชชาสุขภาพไดใหมีมติ
เอาไว จากนั้น คสช.เสนอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ กอนเสนอใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  
 
๖. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ตามบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ที่กำหนดใหใน
การจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช. นำความเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมา
ประกอบดวย จึงขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดพิจารณา ราง ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่.. 
พ.ศ. .... ตามเอกสารผนวก ๑/๑/๑ ประกอบรายงานน้ี พรอมท้ังพิจารณารางมติตามเอกสารรางมติ ๑/๑  
 
 


