การจัดทําขอเสนอนโยบายการปฏิรูปดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
(National Health Policy Board: NHPB)
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันกรอบแนวคิดระบบสุขภาพ ไดขยายขอบเขตกวางมากกวาการดูแลทางการแพทย
และ
สาธารณสุขครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค มีมุมมองในมิติสังคม วัฒนาธรรม วิถีการ ดําเนิน
ชีวิต ความเชื่อ สิ่งแวดลอม ดุลยภาพเชิงสังคม ( Key components of a well functioning health
system, Who May 2010) ปรากฏการณที่เกิดสะทอนถึงความหมายของสุขภาพที่มีบริบทกวางขึ้น แนวโนม
ปญหาสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบาดวิทยา โรคติดตออุบัติใหมเพิ่มขึ้น โรคไมติดตอกลายเปนปญหา
สาธารณสุขที่สําคัญ รวมถึงภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
สิ่งที่ถือเปนปจจัยสําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ( Aging Society)
ผลที่เกิดขึ้น คือ แนวโนมสัดสวนของประชากรที่มีอายุมากและตองการการดูแลที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่
ประชากรที่เปนวัยแรงงานและแข็งแรงจะคอยๆ ลดลง นําไปสูความเสี่ยงทางดานงบประมาณในการจัดการ
ดูแล รวมทั้งการเกิดภาระทางการเงิน การคลังทางดานสุขภาพ เกิดการขยายตัวของงบประมาณ มีความ
ตองการและแนวโนมคาใชจายทางสุขภาพมากขึ้น แมวารัฐบาลไทยจะใหความสําคัญในดานการพัฒนาสุขภาพ
และเพิ่มงบประมาณอยางตอเนื่อง แตก็ ไมเพียงพอ อัตราการขยายตัวของ คา ใชจาย ดานสุขภาพ (Health
Expenditure) ของประเทศสูงกวาการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซึ่งถือเปนปจจัยที่
คุกคามตอความยั่งยืนทางดานการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว การที่มีหนวยงานดานสุขภาพ ในระบบ
สุขภาพหลากหลาย จากเดิมที่มีกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข มีหนวยงาน
เกิดใหมตามกฎหมาย อาทิเชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแหงชาติ
(สรพ.) ทําใหเกิดการขาดเอกภาพในการดําเนินการตั้งแตระดับนโยบาย ตลอดจนการนําไปปฏิบัติ ในพื้นที่
ตางๆ ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางหนวยงาน ภายใตงบประมาณที่มีจํากัด เกิดความซ้ําซอน ทํา
ใหประชาชนขาดโอกาสการเขาถึงระบบการบริการที่ดี
แนวคิดเรื่องการอภิบาล (Governance) ไดรับการกลาวถึงมาตั้งแตป 1990 โดยมาจากรากศัพท
ภาษากรีกที่วา “kubernan” ซึ่งหมายถึง “การขับเคลื่อน (pilot or steer)” ในประเทศไทยหลังเกิดวิกฤต
ทางเศรษฐกิจในป 2540 ไดมีการพูดถึงการปกครองที่ดี คือ ธรรมาภิบาล(Good governance) หรือ เรียกวา
“ธรรมรัฐ” ทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วนิยามของ “การปกครอง” ก็เปลี่ยนไปดวยโดยมี
การเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับโลกทําใหสิ่งที่เรียกวา “การอภิบาลหรือการปกครองโดยรัฐ”
(Government or State governance) ไมสามารถเปนตัวแทนในการดูแลรับผิดชอบสังคมไดโดยลําพังอีก
ตอไป อีกทั้งการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ การเกิดขึ้นของประชาสังคมและขบวนการปฏิรูปการเมือง
ไดเปดพื้นที่การมีสวนรวมและทําใหเกิดรูปแบบการกํากับดูแล และจัดการสังคมแบบใหมๆเขามามีบทบาท
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แทนที่การปกครองโดยรัฐแบบดั้งเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพดวยเชนกัน ในการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไปสูเปาหมายเปนที่ยอมรับวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ”(Health
System Governance) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งซึ่งทําหนาที่ในการชี้ทิศทางและกํากับดูแลให
ระบบสุขภาพเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่กําหนด กลไกอภิบาลจึงกลายเปนเปาหมายในการพัฒนาและการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ แมแต WHO ก็ไดกําหนดใหภาวะผูนําและการอภิบาลระบบเปนหนึ่งในหกของ Health
System Building Blocks แตอุปสรรคที่สําคัญ คือ ความซับซอนของระบบและความหลากหลายของแนวคิด
รวมถึงการใชถอยคําเนื่องจากระบบสุขภาพที่ซับซอนมีการเชื่อมโยงและประสานงานในลักษณะองครวมและมี
สวนรวมอยางกวางขวาง โดยเปนสังคมที่ไรศูนยกลาง (Center less Society) การอภิบาลเกิดขึ้นไดโดยทุกจุด
จนไมสามารถแยกองคประกอบของกลไกอภิบาลออกจากระบบได แนวคิด“การอภิบาล” สมัยใหม ไมได
หมายถึงอํานาจของรัฐเทานั้น แตเปนเรื่องของทุกภาคสวน เปนเรื่องสาธารณะ การอภิบาลจึงเปนแนวโนม
ความสัมพันธแบบใหมระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ที่มีลักษณะเปนเครือขายการมีสวนรวม
ในการจัดสรรทรัพยากรรวมกัน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้นอีกดวย
การอภิบาลแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การอภิบาลโดยรัฐ (State governance) คือ เนนการใชกฎ กติกา ระเบียบ คูมือ
(Rules, Regulations, Procedures)
2. การอภิบาลโดยเครือขาย (Network governance) คือ ใชฉันทามติ การยอมรับกัน ผลลัพธ
(Consensus, Acceptance, Outcome)
3. การอภิบาลโดยตลาด (Market governance) คือ ใชบริการ ผลิต สัญญาจางงาน ขอตกลงรวมงาน
(Service, Product, Contract; Outsourcing, Voluntary agreement)

รัฐ

เครือขาย

ตลาด

รูปแบบของการใชอํานาจ

การบังคับบัญชา

การสานเสวนา

การแลกเปลี่ยน

รากฐานของเหตุผล

มุงเนนผลลัพธ

มุงเนนกระบวนการและการ
สะทอนความคิด

ความเปนทางการและ
กระบวนการ

เกณฑวัดความสําเร็จ

การบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิผล

ความยินยอมจากการเจรจา
ตอรอง

การจัดสรรทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพ

ความไรประสิทธิผล

การไดแตถกเถียงโดยไมได
ขอสรุป

ความไรประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร

เกณฑวัดความลมเหลว

ความลาชา

ขอบเขตเชิงพื้นที่

พรมแดนประเทศ

พยายามปรับขอบเขตแต
ขึ้นอยูกับเสนทางในอดีต

ระบบทุนนิยมโลก

มุมมองตอมนุษย

ชอบอยูในระบบและ
ระเบียบที่ชัดเจนตายตัว

ชอบถกเถียง มีสวนรวมใน
กิจการสาธารณะ

เห็นแกผลประโยชนและ
มุงหวังประโยชนสูงสุด
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อภิมหาอภิบาล
การอภิบาลแบบเครือขาย
แนวคิดที่ตอยอกจากตัว
การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบอุดมคติ
การอภิบาลของการอภิบาล การอภิบาลแบบประชาธิปไตย แนวใหม ธรรมาภิบาล
ที่มา: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูของระบบการอภิบาลสุขภาพ โดยศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2556

กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพตามแนวทางของ WHO มีบทบาทหนาที่หลัก 6 ประการไดแก
1) การกําหนดนโยบาย (Policy guidance)
2) การสังเคราะหและใชความรูและการดูภาพรวม (Intelligence and oversight)
3) การประสานงานและสรางความรวมมือ (Collaboration and coalition building)
4) การกํากับดูแล (Regulation)
5) การออกแบบระบบ (System design)
6) การมีความรับผิดชอบ (Accountability)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
มีหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม (Rule of law)
2) หลักคุณธรรม (Integrity) 3) หลักความโปรงใส (Transparency) 4) หลักการมีสวนรวม (Participation)
5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 6) หลักความคุมคา (Efficiency)
ปญหาการอภิบาลในระบบสุขภาพไทย
1. กลไกในระบบสุขภาพขาดเอกภาพ การดําเนินงานซ้ําซอน ไมมีการบูรณาการ
การพัฒนาระบบสุขภาพ ไมไดเปนบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขแตเพียงลําพัง ยังมีกระทรวงอื่นๆ
ทั้งที่มีบทบาทโดยตรงเชน โรงเรียนแพทยสังกัดกระทรวงศึกษา และสวนที่เกี่ยวของกันเชนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนตน และมี
หนวยงานดานสุขภาพเกิดขึ้นใหมตามกฎหมายอาทิ สวรส.(2537) สสส.(2544) สปสช.(2545) สช.(2550)
สพฉ.(2551) สรพ.(2552) แตประเทศกลับขาดกลไกระดับชาติในการสรางเอกภาพในการกําหนดทิศทาง
นโยบาย ยุทธศาสตรและมาตรการที่ไมทับซอนหรือไปคนละทางอยางในปจจุบัน หลายๆเรื่องคนคิดไมไดทํา คน
ทําไมไดคิด
2.กลไกที่ไมมีประสิทธิผล
การดําเนินการหลายเรื่องที่อาศัยกลไกแนวราบแบบเครือขายเพียงอยางเดียว เชน สมัชชาสุขภาพ
หรือกลไกที่เกิดโดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช) ซึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
มาตรา 25 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหมีหนาที่เปนที่ปรึกษาของรัฐบาล
(Consultative board) ในดานนโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพ ไมมีอํานาจหนาที่ในการสั่งการใหเกิดผลลัพธ
ในทางปฏิบัติ
3. ความแตกแยกในแนวคิดขององคกรดานสุขภาพ
เมื่อขาดเอกภาพในการดําเนินการและขาดกลไกกลางในการเชื่อมรอยระหวางองคกร ทําใหเกิดการ
แตกแยกในแนวคิดและการกระทําที่นํามาสนับสนุนความคิดของตน ทั้งที่หลายๆกรณีที่เกิดขึ้นมีเปาหมาย
สุดทายไมแตกตางกัน
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แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด และกลไกสําคัญในระบบสาธารณสุขและระบบสุขภาพแหงชาติ

ขอเสนอกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ
1) กลไกระดับชาติ มีขอเสนอทางเลือก 3 รูปแบบ คือ
1.1 รูปแบบที่ 1: คณะกรรมการประสานงานดานนโยบายสุขภาพแหงชาติ
(National Health Collaboration Board)
เปนกลไกอภิบาล ที่มีบทบาทหนาที่ ประสานการปฏิบัติตามนโยบายสุขภาพ เปนการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆที่มีบทบาทดานสุขภาพ เพื่อใหการทํางานดานสุขภาพทีทิศทางเดียวกัน เปนไปอยาง
ราบรื่นและเสริมหนุนซึ่งกันและกัน ใหมีทิศทางการทํางานที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอน
ขัดแยง โดยไมไดกาวลวงตออํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่แตละองคกรมีอยู การผูกพันการปฏิบัติตามนโยบาย
และมติที่ประชุมของกลไกนี้ใชรูปการประสานงานเปนหลัก โดยใชขอมูลเหตุผลในการพิจารณาเปน แบบ
อํานาจออน (Soft Power) ความสัมพันธกับหนวยงานอื่นเปนเชิงเครือขายในแนวราบเปนหลัก
(Networking) มีขอผูกพันตามนโยบายและมติที่ประชุม จัดตั้งโดยการออกเปน มติ ครม. หรือ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ขอดี 1. เปนโครงสรางเดิมที่มีอยูแลว ไมกระทบกับหนวยงานเดิมที่เคยมีบทบาทหนาที่อยู
2. การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานดานนโยบายสุขภาพสามารถจัดตั้งไดทันที
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3. ใชกระบวนการ networking governance เปนหลัก
ขอเสีย 1. ประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นอาจไมดีมาก
2. การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สําคัญจะขับเคลื่อนไดลําบาก
3. กรรมการหรือหนวยงานที่เปนกรรมการอาจจะไมปฏิบัติตามมติของกรรมการได
1.2 รูปแบบที่ 2: คณะกรรมการความรวมมือดานสุขภาพแหงชาติ
(National Health Co-operation Board)
เปนการอภิบาลโดยจัดตั้งใหมีกลไกกลางที่สรางความรวมมือในการกําหนดทิศทางและนโยบายหลัก
ดานสุขภาพของประเทศ เฉพาะประเด็นที่มีความสําคัญ หรือมีความขัดแยง ตลอดจนกลั่นกรองนโยบาย
สําคัญกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากมีขอเสนอ หรือ มติอยางใดใหมีผลผูกพันตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอง
ปฏิบัติตาม ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น เปนความสัมพันธทั้งในแนวตั้งและแนวราบ (State Authority and
Networking) จัดตั้งโดยการออกพระราชบัญญัติรองรับ เพื่อใหสามารถมีมติผูกพันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แนวทางในการกําหนดประเด็นสําคัญเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการ เชน
1. เปนประเด็นที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง
2. เปนประเด็นที่ใชงบประมาณสูง
3. เปนประเด็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน
4. เปนประเด็นที่ตองการความรวมมืออยางเขมขน
โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาประเด็น
ประกอบดวย
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
• ผูแทนภาครัฐ
• ผูแทนสภาวิชาชีพ
• ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
• ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เลขานุการ
ขอดี

1. มีการใชกระบวนการกึ่ง Networking และ State governance รวมกัน
2. โครงสรางกรรมการในชุดนี้มาจากหนวยงานตางๆที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงาน
ดานสุขภาพ
ขอเสีย 1. การกําหนดนโยบายเลือกเฉพาะประเด็นที่มีความสําคัญ / ขัดแยง
2. การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพบางประเด็น ที่เกี่ยวของกับบางหนวยงาน ที่ไมไดเปน
กรรมการในชุดนี้อาจจะไมสัมฤทธิ์ผล
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1.3 รูปแบบที่ 3: คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (National Health Policy Board)
เปนการอภิบาลโดยจัดใหมีกลไกที่สามารถใชอํานาจในการกําหนดนโยบายเหนือหนวยงานดาน
สุขภาพทั้งหมดโดยเฉพาะหนวยงานรัฐไมวาจะเกิดขึ้นตาม พรบ.ใดก็ตาม เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการ
กําหนดและดําเนินการตามนโยบายสุขภาพ ความสัมพันธกับหนวยงานอื่นสวนใหญเปนแบบแนวตั้ง มากกวา
แนวราบ (State Authority > Networking) จัดตั้งโดยการออกพระราชบัญญัติ รองรับ
ขอดี

1. เปนการใชการอภิบาลแบบ State governance เปนหลัก (Hard Power)
2. ทิศทางดานสุขภาพมีความชัดเจน ไมซ้ําซอน มีการบูรณาการรวมกัน
3. การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพตางๆ มีความเปนเอกภาพสูง
4. ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นมีแนวโนมที่ดี
ขอเสีย 1. เกิดการรวบอํานาจ เกิดอันตรายกรณีผูมีอํานาจใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง
2. ตองใชเวลาในการดําเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (NHPB)
และออกตองกฎหมาย หรือ พรบ.รองรับเพื่อใหมีอํานาจสั่งการทุกหนวยงานได
3. เกิดแรงตานสูงในบริบทสังคมปจจุบัน

1.4 องคประกอบของคณะกรรมการ ทั้ง 3 รูปแบบ มีองคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
2. รองนายกรัฐมนตรี (ที่นายกฯ มอบหมาย) รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ คนที่ 2
คณะกรรมการ:
ภาครัฐ

4) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5) ผอ.สํานักงบประมาณ
6) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
7) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
9) ปลัดกระทรวงแรงงาน
10) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
11) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
12) ปลัดกระทรวงกลาโหม
13) อธิบดีกรมควบคุมโรค
6

14) อธิบดีกรมการแพทย
1

5) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
1

6) เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

1

7) เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

1

8) เลขาธิการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแหงชาติ

1

9) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
20) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สภาวิชาชีพ 21) ผูแทนแพทยสภา
22) ผูแทนสภาการพยาบาล
2

3) ผูแทนทันตแพทยสภา

2

4) ผูแทนสภาเภสัชกรรม

2

5) ผูแทนสภาเทคนิคการแพทย

2

6) ผูแทนสภากายภาพบําบัด

2

7) ผูแทนสภาวิชาชีพสาธารณสุข
28) ผูแทนสหสาขาอื่นๆ

ทองถิ่น 2

9) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
30) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
31) ผูแทนนายกเทศมนตรี
32) ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล

ผูทรงคุณวุฒิ 33) ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
34) ผูทรงคุณวุฒิดานกําลังคน
35) ผูทรงคุณวุฒิดานขอมูลขาวสาร
3

6) ผูทรงคุณวุฒิดานการสื่อสาร

3

7) ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย

3

8) ผูทรงคุณวุฒิดานชุมชน
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3

9) ผูทรงคุณวุฒิดานตางประเทศ

ภาคเอกชน 40) ผูแทนสภาอุตสาหกรรม
41) ผูแทนสภาหอการคา
42) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหมี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ไดรับมอบหมาย)
และผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร เปนผูชวยเลขานุการ
(ที่มาของคณะกรรมการ แตงตั้งโดยตําแหนง และบางตําแหนงใชวิธีสรรหา คัดเลือก)
1.5 อํานาจหนาที่
รูปแบบที่ 1: คกก.ประสานงานดาน
นโยบายสุขภาพแหงชาติ (National
Health Collaboration Board)

รูปแบบที่ 2: คกก.ความรวมมือดาน
สุขภาพแหงชาติ (National Health
Co-operation Board)

รูปแบบที่ 3: คกก.นโยบายสุขภาพ
แหงชาติ (National Health Policy
Board)

1) ประสานการปฏิบัติตามนโยบาย
สุขภาพ เพื่อใหการทํางานดานสุขภาพ
มีทิศทางเดียวกัน เปนไปอยางราบรื่น
และเสริมหนุนซึ่งกันและกัน
2) เชื่อมโยง / บูรณาการ การ
ดําเนินการดานสุขภาพในประเด็นที่
กําหนดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

1) กําหนดทิศทางและนโยบายหลัก
ดานสุขภาพของประเทศ ในประเด็นที่มี
ความสําคัญ หรือมีความขัดแยง **
ตลอดจนกลั่นกรองนโยบายสําคัญกอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรี เชน นโยบาย
ดานระบบบริการสุขภาพ ดานกําลังคน
สาธารณสุข ดานระบบขอมูลสุขภาพ
ดานเทคโนโลยีทางการแพทย ดาน
การเงินการคลังสุขภาพ เปนตน

1) กําหนดทิศทางและนโยบายหลักดาน
สุขภาพของประเทศ ตลอดจนกลั่นกรอง
นโยบายสําคัญกอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี เชน นโยบายดานระบบ
บริการสุขภาพ ดานกําลังคนสาธารณสุข
ดานระบบขอมูลสุขภาพ ดานเทคโนโลยี
ทางการแพทย ดานการเงินการคลัง
สุขภาพ เปนตน

3) ดําเนินการเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

2) เชื่อมโยง/บูรณาการ การดําเนินการ
ดานสุขภาพในประเด็นที่กําหนดให
โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
ประเด็นที่จะเสนอเขาพิจารณาใน
4) กํากับ ติดตาม ประเมิน
กรรมการ
3) ดําเนินการเพื่อใหหนวยงานที่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
เกี่ยวของสามารถนํานโยบายไปสูการ
ดําเนินงานตามนโยบายหลักและสําคัญ 2) เชื่อมโยง / บูรณาการ การ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
ดานสุขภาพ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการดานสุขภาพในประเด็นที่
4) มีอํานาจใหความเห็นชอบแผน
กําหนดใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ
งบประมาณดานสุขภาพของทุกสวน
3) ดําเนินการเพื่อใหหนวยงานที่
คณะทํางานตามความเหมาะสม
ราชการ ที่ฝายเลขานุการเสนอ
เกี่ยวของสามารถนํานโยบายไปสูการ
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
5) กํากับ ติดตาม ประเมิน
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานตามนโยบายหลักและสําคัญ
มอบหมาย
4) กํากับ ติดตาม ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดานสุขภาพ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานตามนโยบายหลักและสําคัญ
6) มีอํานาจใหความเห็นชอบราง
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รูปแบบที่ 1: คกก.ประสานงานดาน
นโยบายสุขภาพแหงชาติ (National
Health Collaboration Board)

รูปแบบที่ 2: คกก.ความรวมมือดาน
สุขภาพแหงชาติ (National Health
Co-operation Board)

รูปแบบที่ 3: คกก.นโยบายสุขภาพ
แหงชาติ (National Health Policy
Board)

ดานสุขภาพ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขอเสนอกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผล
ตอสุขภาพที่ฝายเลขานุการเสนอ

5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
**
1.เปนประเด็นที่มีผลกระทบอยาง
กวางขวาง
2.เปนประเด็นที่ใชงบประมาณสูง
3.เปนประเด็นที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางหนวยงาน
4.เปนประเด็นที่ตองการความรวมมือ
อยางเขมขน

7) ใหความเห็นตอรัฐบาลในกรณีพันธะ
สัญญาระหวางประเทศ แผนงาน
โครงการ และระเบียบขอกฎหมายที่จะ
มีผลกระทบตอสุขภาพ
8) มีอํานาจตรวจสอบ สั่งการ แกไข
ปรับปรุงการดําเนินงานของทุกสวน
ราชการใหเปนไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานสุขภาพแหงชาติ
9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานตามความเหมาะสม
10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

1.6. ใหจัดตั้ง สํานักงานคณะกรรมการ... เปนหนวยงานระดับสํานักขึ้นภายในกระทรวงสาธารณสุข
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยใหปรับเกลี่ยอัตรากําลังจากในกระทรวงสาธารณสุข
1.7 ใหมอบหมายรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ...
และระหวางการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ... ใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ทําหนาที่สํานักงาน
คณะกรรมการ... ไปพลางกอน
1.8

สํานักงานคณะกรรมการ... มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(1) ศึกษาและวิเคราะหนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนาดานสุขภาพของประเทศ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการ...
(2) รวบรวมขอมูล ติดตามสถานการณดานสุขภาพที่สําคัญ วิเคราะหแนวโนมและประเมินผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดทําขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาดานสุขภาพของประเทศ เสนอตอ
คณะกรรมการ...
(3)
ติดตาม ประเมินผล และเปนศูนยประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายดานสุขภาพ
ของประเทศ
(4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการ... มอบหมาย
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คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปดานสาธารณสุข ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย) เปนประธาน ประชุม
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล ไดพิจารณารูปแบบ
ขอเสนอกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขดานการ
อภิบาลระบบสุขภาพ(รมว.สธ.ประธาน) เสนอ และไดมีมติมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พิจารณาหาขอสรุปใน 3 ประเด็น ไดแก
1. รูปแบบ คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (National Health Policy Board, NHPB) ตามที่
คณะอนุกรรมการฯ ดานอภิบาลระบบสุขภาพเสนอ โดยยกรางเปน พรบ. ใหม (มีความเปนไปไดมาก
ที่สุด จากความเห็นของทุกภาคสวน)
2. รูปแบบ ปรับแก พรบ.สุขภาพแหงชาติ โดยปรับองคประกอบและบทบาทหนาที่ของ คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คสช) (NHC)
3. รูปแบบ ปรับแก พรบ.สุขภาพแหงชาติ ใหมี NHPB ควบคูกับ NHC โดย NHPB เปน Hard-power
และสวน NHC เปน Soft-power
คณะทํางานพิจารณาแนวทางและรูปแบบการอภิบาลระบบสุขภาพ (นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน) ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณาตัดทางเลือก
ประเด็นที่ 3 และวิเคราะหขอดี-เสีย ประเด็นที่ 1 และ 2 เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
สาธารณสุขดานการอภิบาลระบบสุขภาพ (รมว.สธ. ประธาน) ซึ่งมีมติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เห็นชอบ
รูปแบบตามขอ 1 คือ คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (National Health Policy Board, NHPB)
จัดตั้งโดยยกรางเปนกฎหมาย (พ.ร.บ.)ใหม ซึ่งมีขอดี คือ รูปแบบนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะทํางานและ
คณะอนุกรรมการฯ ผานการทําประชาพิจารณจากภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับขอเสนอของ
สปท. สนช. และที่ประชุม 3 ฝายของรัฐบาล แตมีขอที่ตองระมัดระวัง คือ บทบาทของคณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแหงชาติบางเรื่อง อาจทับซอนกับ คสช. จึงตองออกแบบความเชื่อมโยงใหดี
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ระบบสุขภาพ
ระบบยาและเทคโนโลยีทางการแพทย

ระบบกําลังคน

การอภิบาลระบบ

ระบบการเงินการคลัง

ระบบขอมูล

ระบบสุขภาพชุมชน
ระบบบริการสุขภาพ และระบบสาธารณสุข
(สงเสริม ปองกัน คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม)

Social
Determinants of
Health

ระบบบริการทางการแพทย

ความเชื่อมโยงของขอเสนอกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ
ร ัฐสภา

ครม.

กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพ

สภาพ ัฒน์ฯ

NHPB

คสช./สช.
พ ัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ
่ สุขภาพ
่ นร่วม
แบบมีสว
สร้างความรูแ
้ ละ
สน ับสนุนการวิจ ัยด้าน
สุขภาพ
พ ัฒนาและร ับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล

สว.รส.
สรพ.

กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข้อง
ก ับสุขภาพ
ข ับเคลือ
่ นนโยบายด้าน
สุขภาพและกําก ับติดตาม
ตามภารกิจขององค์กร

หน่วยงานส่วนภูมภ
ิ าค
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ /
เครือข่ายประชาส ังคม
ประชาชน ภาคีสข
ุ ภาพ และ
เครือข่ายอืน
่ ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
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สสส.

บริหารกองทุน
สร้างเสริมสุขภาพ

สป.สช.

บริหารกองทุน
หล ักประก ันสุขภาพ

สพฉ.

บริหารกองทุน
การแพทย์ฉุกเฉิน

จากผังความเชื่อมโยงของขอเสนอกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ จะเห็นวาบทบาทหนาที่ของแต
หนวยงานที่เกี่ยวของดานสุขภาพมีอยูแลวอยางชัดเจน แตจากสภาพปญหาที่ผานมา แตละหนวยงาน ขาดการ
กําหนดเปาหมายรวม ตางคนตางทํา ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางหนวยงาน เกิดความซ้ําซอน ทํา
ใหประชาชนขาดโอกาสการเขาถึงร ะบบการบริการที่ดี ระบบสุขภาพขาดเอกภาพในการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร การสรางกลไกคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ จะชวยใหทิศทาง นโยบายดานสุขภาพมี
เอกภาพมากยิ่งขึ้น
ความเชื่อมโยงของกลไกตางๆตามขอเสนอการอภิบาลระบบสุขภาพ
หนวยงาน
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แหงชาติ (NHPB)
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
อื่นๆ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (คสช./สช.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.)
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
(สพฉ.)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
แหงชาติ(สรพ.)
หนวยงานสวนภูมิภาค และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เครือขายองคกรวิชาชีพ/ เครือขาย
ประชาสังคม ประชาชน ภาคีสุขภาพ
และ เครือขายอื่นๆ

บทบาทหนาที่
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ
ขับเคลื่อนนโยบาย ดําเนินงานการพัฒนาดานสุขภาพและติดตามกํากับ
ตามภารกิจองคกร
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม และ เสนอแนะ
หรือใหคําปรึกษาตอ ครม.เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
บริหารกองทุนสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ
สรางความรูและสนับสนุนการวิจัยดานสุขภาพ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
บริหารกองทุนการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
พัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ดําเนินงานดานสุขภาพตามนโยบายที่เกี่ยวของในพื้นที่ แกไขปญหาดาน
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ และกํากับติดตาม ตามภารกิจองคกร
ดําเนินงานดานสุขภาพตามตามภารกิจองคกร
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ขอเสนอองคประกอบและอํานาจหนาที่
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (National Health Policy Board, NHPB)
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ
(National Health Policy Board: NHPB)
1) กําหนดทิศทางและนโยบายหลักดานสุขภาพของประเทศ ตลอดจน กลั่นกรองนโยบายสําคัญ กอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรี เชน นโยบายดานระบบบริการสุขภาพ กําลังคนดานสาธารณสุข ระบบขอมูล
สุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย การเงินการคลังสุขภาพ พันธะสัญญาระหวางประเทศและระเบียบ
ขอกฎหมายที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพ เปนตน
2) เชื่อมโยง /บูรณาการ การดําเนินงานดานสุขภาพ รวมทั้งงบประมาณ กฎหมายและกฎระเบียบ ใน
ประเด็นที่กําหนด ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3) ดําเนินการเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
4) กํากับ ติดตาม ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามนโยบายหลักและสําคัญ
ดานสุขภาพ ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามขอที่ 1
5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามความเหมาะสม
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาประเด็น
องคประกอบ
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
2. ผูแทนภาครัฐ (2จาก12)
3. ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ (1จาก4)
4. ผูแทนประชาสังคม/ภาคเอกชน (1จาก5)
5. ผูแทนทองถิ่น (1จาก4)
6. ผูแทนหนวยงาน ส. (1จาก6)
7. ผูแทนสภาวิชาชีพ (1จาก8)
8. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร เลขานุการ
บทบาทหนาที่
1.รับเรื่องจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. กําหนดประเด็นสําคัญ :
- ประเด็นที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง
- ใชงบประมาณสูง
- อาจกอใหเกิดความขัดแยงระหวางหนวยงาน
- ตองการความรวมมืออยางเขมขน
3.จัดทําขอเสนอใหคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ
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ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุข ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย) เปนประธาน
ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
มีมติให
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานการอภิบาลระบบสุขภาพ จัดทําราง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... ดังนั้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบสาธารณสุข ดานการอภิบาลระบบสุขภาพ จึงไดมีคําสั่งที่ 3 /2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ พ.ศ. ...

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
7 สิงหาคม 2560
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