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บทนํา 
 สิทธิหมายถึงอํานาจหรือผลประโยชน แบงเปน
สองประเภทคือสิทธิตามธรรมชาติ  และสิทธิตาม
กฎหมาย สิทธิตามกฎหมายเปนอํานาจหรือผลประโยชน
ที่กฎหมายรับรอง เมื่อกฎหมายรับรองกฎหมายก็จะ
คุมครองใหรั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สวนที่ 9 มาตรา 51 บัญญัติ
รับรองสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและ
สวัสดิการจากรัฐของประชาชนผูเปนบุคคลทั่วไป และ 
ประชาชนผูเปนบุคคลผูยากไรไวสรุปดังนี้ 

1. บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน  

2. บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุข
จากรัฐซ่ึงตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3. บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด
โรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสม โดยไมเสีย
คาใชจายและทันตอเหตุการณ 

4. ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 
 

เพ่ือใหสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2552 จึงไดบัญญัติไว
ในหมวด 5 แนวนโยบายแหงรัฐ สวนที่ 4 มาตรา 80 (2) 
โดยกําหนดใหรัฐตอง สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุข
ภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมให

ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและ
ชุมชนมีส วนร วมในการพัฒนาสุขภาพและการ
จัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาว
ซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม 
ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

การไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานจาก
บุคลากรผู ใหบริการในทุกระดับจึงจําเปน ตองมี
คุณลักษณะสําคัญสองประการคือการมีมาตรฐานและ
จริยธรรมวิชาชีพ บุคลากรที่เปนผูไดรับการรับรองวามี
คุณลักษณะดังกลาวคือผูที่มีใบประกอบวิชาชีพตาม
กฎหมายประกอบดวย เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม 
พยาบาล การผดุงครรภ เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด 
และบุคลากรอื่นตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรค
ศิลปะ สวนบุคลากรนอกเหนือจากนี้ที่ปฏิบัติงานอยูใน
หนวยบริการสาธารณสุขของรัฐยังไมถือว า เปน 
ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย แตใหถือวาปฏิบัติงาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูมีใบประกอบวิชาชีพ เชน 
เจาหนาที่ประจําสถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานในการ
สงเสริม ปองกัน รักษาเบื้องตน และฟนฟูสภาพตอ
ประชาชนในชุมชนเปนผูอยูภายใตการกํากับดูแลของ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือแพทยผูที่ไดรับ
มอบหมายจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแตในทาง
ปฏิบัติบุคลากรเหลานั้นไดกระทําการอยางอิสระภายใต
องคความรูที่ไดรับจากการศึกษาและการฝกปฏิบัติจาก
หลักสูตรของสถานศึกษา โดยไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง



  32  วารสารบริหารงานสาธารณสุข  ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ถึง 95 ป  การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลกลุม
ดังกลาวไดมีฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพเพ่ือเปน
หลักประกันว าได ใหบริการด านสาธารณสุขแก
ประชาชนอยางมีมาตรฐานตามสิทธิที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญจึงเปนสิ่งที่สมควรไดรับการพิจารณา  
 
การเสนอกฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข 
 ความพยายามที่ จะเสนอกฎหมายวิชาชีพการ
สาธารณสุขไดเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2547 โดยนายก
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข (นพ.วินัย วิริยกิจจา)  ประธาน
ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย (นายไพศาล บางชวด) 
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (นายจํานงค อ่ิมสมบูรณ 
และนาย เมธี  จั นทร จารุ ภรณ )  ผู แทนเครื อข าย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร  (รศ.เฉลิมชัย  
ชัยกิตติภรณ และรศ.กุหลาบ รัตนสัจธรรม) และหลังจาก
น้ันก็มีการยกรางโดยกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวม 3 กลุม
และมีมติเมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2547 ไดมีการประชุม
รวมกันระหวาง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแหง
ประเทศไทย ชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน ในการรวม 
(ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพทั้ง 3 (ราง) ใหเปน (ราง) เดียวกัน 
โดยใชชื่อวา (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.  .  .  
มีหลักการและเหตุผลที่สําคัญคือ “โดยที่สุขภาพหมายถึง  
ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา  
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล  การ
วางระบบเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนจึงไมอาจมุงเนนที่
การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว แตควร
บูรณาการทุกดานไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงการจะบรรลุ
เปาหมายดังกลาว  จําเปนตองมีการพัฒนาและยกระดับ
บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา สูความเปนวิชาชีพให
ครอบคลุมในทุกมิติของสุขภาพ ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินงานดานสุขภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพ เปนธรรมและทั่วถึง จึงสมควรมีกฎหมายวาดวย
วิชาชีพการสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

อยูทั่วประเทศใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการ
ปฏิบัติ งานจริ ง  มีการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาการและมาตรฐานทางจริยธรรม จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี” แตหลังจากนั้นก็มีการ
กลับมติของที่ประชุมรวมและมีแนวโนมวาผูเสนอราง
พระราชบัญญัติบางกลุมมีความเห็นที่แตกตางออกไป
โดยเห็นไดจากชื่อรางพระราชบัญญัติไดมีการเติมคําวา 
“ชุมชน” เขาไปในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการนําเอาเหตุ
ผลประโยชนที่จะไดรับเมื่อสามารถผลักดันใหกฎหมาย
น้ีเกิดขึ้นมาชักจูงบุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานีอนามัย 
จนทําใหขัดกับหลักการเบื้องตนที่ยึดเอาการใหบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานเปนฐานของการดําเนินการ และ
แทนที่จะทําการศึกษาวิจัยสรุปสาระสําคัญใหเห็นวา 
“การสาธารณสุข” มีองคความรู เปนการเฉพาะแม
บางสวนจะกาวลวงเขาไปในขอบเขตของวิชาชีพอ่ืน 
รวมทั้งมีมาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมวิชาชีพเปนของ
ตนเอง ดังเห็นไดจากการโตแยงของแพทยสภาตาม
หนังสือที่หนังสือที่ พส. 014/109 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2549 ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องความเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ...  และราง
พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ... โดย
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทย
สภา ไดแจงขอพิจารณาใน 4 ประเด็น โดยผลการ
พิจารณาของ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม 
และทันตแพทยสภา มีความเห็นใน 4 ประเด็นดังนี้ 

1. การสาธารณสุขชุมชน และการสาธารณสุข 
ไมเปนวิชาชีพ จึงไมตองมีกฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ 

2. ไมมีความจําเปนตองมีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข 

3. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ... และร างพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ... มีการกาวลวงเขาไปในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล และการผดุงครรภ เภสัชกรรม 
ทันตกรรม เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด และการ
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ประกอบโรคศิลปะ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
อีกดวย 

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรดานสาธารณสุข 
เปนการปฏิบัติหน าที่ ราชการที่ทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐมอบหมาย มีระเบียบของราชการคือ 
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหบุคลากรดังกลาวถือ
ปฏิบัติอยูแลว 
 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีความเห็นวาไมควรมี
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข แตตอมาใน
ภายหลังไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปน
สองฉบับโดยคณะรัฐมนตรี หน่ึงฉบับ และโดย นายอําพล 
จินดาวัฒนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ 
รวม 28 คนอีกหนึ่งฉบับแตเมื่อนํารางพระราชบัญญัติทั้ง 
2 ฉบับไปสูการพิจารณาในวันที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 
18.17 น. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติไดลงคะแนนเสียงเห็น
ดวย 36 เสียง ไมเห็นดวย 59 เสียง งดออกเสียง 3 จาก
จํานวนผูเขาประชุม 98 คน ผลการลงมติ ไมเห็นดวย  
(ไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ)  
 
แนวโนมความไมเปนเอกภาพในการขับเคลื่อน 

ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 เปนตนมาไดมีคณะบุคคล
กลุมหนึ่งไดรวมตัวกันขึ้นเรียกวาสภาหมออนามัย
แหงชาติเริ่มเชิญชวนใหบุคคลผูปฏิบัติหนาที่ในสถานี
อนามัยเขาเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยมุงที่จะใชชองทางของพระราชบัญญัติ
สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2551ใน
การพัฒนาสมาชิกใหมีฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพ โดยผู
เปนผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายฉบับนี้ประกอบดวย 

1. กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ  
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร  
4. กลุมวิชาสหวิทยาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และ 
5. หากปรากฏในภายหลังวามีสาขาวิชาชีพดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซ่ึงเกิดขึ้นใหม และมี

ลักษณะอันควรควบคุมเชนเดียวกับที่ไดกลาวแลว
ขางตน สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็
สามารถเสนอแนะตอรัฐมนตรีว าการกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุมเพิ่มเติมไดโดยตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา ดังปรากฏในมาตรา 6 ประกอบกบั
มาตรา 10 (5) แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลอีกกลุมหนึ่งไดรวมตัว
กันจดทะเบียนเปนสมาคมวิชาชีพการสาธารณสุขแยก
ออกมาอีกหนึ่งสมาคมโดยหนึ่งในวัตถุประสงคสําคัญ
ของสมาคมคือการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขดวย
เชนกัน ดังนั้นเมื่อประมวลรวมคณะบุคคลที่มุงผลักดัน
ใหเกิดวิชาชีพการสาธารณสุขขึ้นในปจจุบันจะมีอยู
มากกวา 5 กลุมและดู เหมือนวาแตละกลุมตางก็มี
แนวทางในการผลักดันเปนของตนเองอันอาจนํามาสู
ความไมมีพลังในการขับเคลื่อนรวมกันและอาจสงผล
กระทบในทางลบไดในอนาคต 

 
ขอเสนอเพื่อพิจารณา 

ประเด็นที่ 1 กระทรวงสาธารณสุขผลิตบุคลากรเพือ่
นํามาใชงานชวยเหลือและทดแทนการขาดกําลังคน 
ผูประกอบวิชาชีพ จึงทําใหเกิดสภาวะขัดกันระหวาง
พฤตินัยกับนิตินัยและเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ความเปนวิชาชีพของบุคคลกลุมหนึ่งที่เรียกตัวเองวา 
“หมออนามัย” กลาวคือบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่บริการ
สาธารณสุขโดยเฉพาะเวชปฏิบัติเบื้องตนตามหนาที่ใน
สถานีอนามัยถือวาเปนการปฏิบัติงานภายใตขอบเขต
ของวิชาชีพอ่ืนเฉพาะในทางนิตินัยเทานั้น แตใน ทาง
พฤตินัยไดปฏิบัติงานโดยอิสระและใชศิลปะเฉพาะตัว
โดยมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพ
อ่ืนแตอยางใด และในทางสังคมก็ถือวาไดรับความ
ไววางใจใหปฏิบัติงานนี้ตอเนื่องกันมา กวา 95 ป 
แลวแตกลับไมปรากฎวามีสถาบันใดเขามาพัฒนาองค
ความรูอันเฉพาะเจาะจงนี้และไมมีการระบุขอบเขตหรือ
พรมแดนการปฏิบัติงานที่ไดกระทําโดยอิสระของกลุม
บุคคลเหลานี้ไวเลย หากไมพัฒนาองคความรู ตลอดจน
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแหงวิชาชีพของบุคคล
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เหลานี้ไวจะมีหลักประกันแกประชาชนไดอยางไรวา
ไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานตามที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นที่ 2 สถาบันการศึกษาผูผลิตบุคคลใหมีองค
ความรูในการเขาไปปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อสนับสนุน
สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนใหสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 
ตลอดจนชุมชนโดยรวมไดที่เรียกวา “การสรางเสริม
สุขภาพ” ยอมเรียกไดวาเปนการมีองคความรูจําเพาะที่
บุคคลทั่วไปผูไมไดฝกปฏิบัติและเรียนรูจะกระทําไมได 
หากกระทําแลวจะเกิดผลเสียยิ่งกวาการใชผูที่เลาเรียน
และไดรับการฝกปฏิบัติมา ส่ิงเหลานี้เรียกวาองคความรู
อันเปนองคประกอบสําคัญของ “วิชาชีพ” โดยตองมีการ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพควบคูกัน
ไปใหชัดเจนและพึงเริ่มตั้งแตการพัฒนาหลักสูตร และ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แนวทางนี้ถือเปนอีก
แนวทางหนึ่ งในการพัฒนาความเปนวิชาชีพการ
สาธารณสุขแทนที่จะมุงพัฒนาใหมีแตกฎหมายเพียง
อยางเดียว 

ประเด็นที่ 3 บุคลากรผูปฏิบัติงานเหลานี้อาจเปนทั้ง
หมออนามัย และ ผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข 
(สรางเสริมสุขภาพ) พึงรวมตัวกันใหเปนเอกภาพและ
พัฒนาองคความรูที่แสดงถึงความจําเพาะเจาะจงของ
กลุมใหชัด หากสวนใดกาวลวงเขาไปในวิชาชีพอ่ืนตอง

แสดงองคความรูสวนเพ่ิมเฉพาะในความเชี่ยวชาญของ
ตนใหเปนที่ยอมรับ 
 ปร ะ เ ด็ น ที่  4  ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย พึ ง อั น
ประกอบดวยตัวแทนประชาชน สมาคม มูลนิธิ สถาบัน
พัฒนาและผลิตกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ยึดเอาประโยชน
สุขที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในการไดรับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานเปนหลักในการทํางานเพื่อ
ความเปนเอกภาพโดยรวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
กําหนดกลยุทธตลอดจนตัวช้ีวัดความสําเร็จและ
โครงการรองรับเพื่อเปนเครื่องมือทํางานรวมกันโดยทํา
การพัฒนาควบคูกันไปทั้งการพัฒนาองคความรูและการ
พัฒนากฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุข เมื่อสังคมเห็น
ประโยชนยอมรับความเปนวิชาชีพสังคมจะสถาปนา
บุคคลผูทํางานอยางมีมาตรฐานและรักษาจริยธรรมขึ้น
เปนสถาบันวิชาชีพ และ ประชาชนเห็นถึงความจําเปน
ในการรับรองความเปนวิชาชีพ รัฐสภาก็จะสถาปนา
กฎหมายขึ้นมารองรับ แตในทางตรงกันขามหากผลกัดนั
ใหมีกฎหมายโดยยังไม พัฒนาองคความรู รวมถึง
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพรองรับก็เปนการ
ยากที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเช่ือมโยงในการพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุข 

การสถาปนาโดย 
- สังคม “สถาบัน” 
- สภาฯ “กฎหมาย” 

สิทธิในการไดรับ
บริการสาธารณสุข 
ที่มีมาตรฐาน 

การใหบริการแทน
วิชาชีพอื่นอยางมี

มาตรฐาน มีจริยธรรม
วิชาชีพ 

องคความรูจําเพาะ
เพิ่มเติมจากที่วิชาชพี
อื่นมีและยินยอมได 

สถาบันการ
พัฒนากําลังคน

ของ สธ. 

การสรางเสริม 
สุขภาพชุมชน 

อยางมีมาตรฐาน มี
จริยธรรมวิชาชีพ 

พัฒนาองคความรู
จําเพาะที่ทําใหมี
พฤติกรรมสุขภาพ 

ที่เหมาะสม 

สถาบันการ 
ศึกษาของ 
รัฐ/เอกชน 

สมาคม/มูลนิธ ิ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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  สรุป ความหลากหลายในหลายๆเรื่องถือวาเปนสิ่ง
ดีเพ่ือไมใหเกิดอคติจมไปดานใดดานหนึ่ง แตในการ
พัฒนาความเปนวิชาชีพจําเปนที่จะตองมีความเปน
เอกภาพแตหลากหลายมิติอยางนอยเพ่ือความสมดุลพึง
มีความเชื่อมโยงดังปรากฎตามผังภาพขางบนและเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขรวม 10 
ประการคือ 

1. การปฏิบัติหนาที่ของหมออนามัยในการ
บริการสาธารณสุขในสถานีอนามัยและในชุมชนหลาย
ภารกิจเปนการประกอบวิชาชีพกาวลวงเขาไปใน
วิชาชีพอ่ืนและกระทําไปโดยอิสระดวยองคความรูที่
เรียนและที่ไดฝกฝนมาเปนการเฉพาะ โดยในทางพฤติ
นัยไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของผูประกอบวิชาชีพ
สาขาใดจึงนาจะมีลักษณะเปนการประกอบวิชาชีพ
ศิลปะ 

2. ความรับผิดชอบของหมออนามัยในกรณี
เกิดความเสียหายแกผูรับบริการอันมีสาเหตุจากการ
กระทําที่ต่ํากวามาตรฐานและหรือจริยธรรมวิชาชีพ
เปนความรับผิดชอบเฉพาะตัวของหมออนามัย ไมมี
ผูใดมารวมรับผิดชอบในความบกพรองนั้น 

3. การปฏิบั ติ หน าที่ ในการปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพโดยมุงสรางเสริมสุขภาพตอบุคคล 
ชุมชน และสังคมโดยบุคลากรที่ไดรับการศึกษาและฝก
ปฏิบัติมา จะปองกันผลลัพธอันไมพึงประสงคแก
บุคคล ชุมชน และสังคมโดยรวมไดมากกวาการใช
บุคคลทั่วไปผูไมมีความรูและทักษะเปนการเฉพาะ 
องคความรูเชนที่วานี้จึงนาจะเปนองคประกอบสําคัญ
ของความเปนวิชาชีพ 

4. องคความรู เฉพาะของหมออนามัยที่ได
ผนวก เพิ่ ม เ ข า ไป ในก า รปฏิ บั ติ หน า ที่ บ ริ ก า ร
สาธารณสุขที่มีลักษณะเปนการกาวลวงเขาไปใน
วิชาชีพอ่ืนๆยังไมมีการรวบรวมและพัฒนาใหเห็นองค
ความรู น้ีอยางชัดเจน จําเปนตองพัฒนาองคความรู
จําเพาะของหมออนามัยควบคูไปกับองคความรูการ
สรางเสริมสุขภาพ 

5. องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถือเปนองคความรูเฉพาะในเชิงวิธีการ แตองคความรู

ของหมออนามัยและบุคลากรสาธารณสุขเปนองค
ความรูเฉพาะที่มีอัตลักษณของตน การสงเสริมให
บุ ค ล า ก ร เ ห ล า นี้ เ ป น ผู ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พ ต า ม
พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ.2551 อาจไมครอบคลุมวิธีการทางการ
สาธารณสุขทั้งหมดได 

6. การเรงรัดที่จะใหมีกฎหมายวิชาชีพรองรับ
ผูใหบริการสาธารณสุขโดยมิไดศึกษาผลกระทบตอ
กลุมจะเปนการสรางปญหาในระยะยาว จะเปนผลเสีย
มากกวาผลดี 

7. ลักษณะของความเปนวิชาชีพมีความ
จํา เปนตองมี เอกภาพในการกํากับดูแลกลุมใหมี
มาตรฐานและจริยธรรมแหงวิชาชีพ การมีความคิดเห็น
แตกตางไมเปนปญหาของการดําเนินการพัฒนาแต
ความเปนเอกภาพในการดําเนินการจากผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมจําเปนตองมความเปนเอกภาพ 

8. การพัฒนาองคความรูวิชาชีพสาธารณสุข
กลุมหมออนามัยหรือผูใหบริการสาธารณสุขที่กระทํา
ตอตัวผูปวยโดยตรง  พึงพัฒนาองคความรู อันเปน
มาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ(อ่ืน)รวมกับองคความรู
ในการประกอบวิชาชีพในบริบทเฉพาะของหมอ
อนามัยใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจน 

9. การพัฒนาองคความรูวิชาชีพสาธารณสุขที่
มุงกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ชุมชน และ 
สังคมโดยรวม พึงชี้ใหเห็นวาบุคคลอื่นที่ไมมีความรู
และกระทําการอาจกอใหเกิดปญหาพฤติกรรมที่เปน
ปฏิปกษตอสุขภาพ 

10. พึงพัฒนาองคความรูวิชาชีพการสาธารณสุข
ควบคูไปกับการพัฒนากฎหมาย ไมควรใชวิธีใดวิธี
หน่ึงเทานั้น 
 
 ขอเสนอทั้ง 10 ประการนี้เพ่ือใหอยูในประเด็น
แหงการพิจารณารวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การพัฒนาวิชาชีพการสาธารณสุขใหยั่งยืนสืบไป 
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ภาคผนวก 
ครั้งที่ 1 มกราคม 2547 ไดมีการประชุมยกราง 

พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.....โดยนายกสมาคม
วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร (นพ.วินัย วิริยกิจจา) ประธาน
ชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย  (นายไพศาล  
บางชวด) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (นายจํานงค อ่ิม
สมบูรณ และนายเมธี จันทรจารุภรณ) ผูแทนเครือขาย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร  (รศ.เฉลิมชัย  
ชัยกิตติภรณ และ รศ.กุหลาบ รัตนสัจธรรม) 

ครั้งที่ 2 สภาการพยาบาลไดเชิญ รองศาสตราจารย
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ และรองศาสตราจารยกุหลาบ 
รัตนสัจธรรม ไปชี้แจง และทางสภาการพยาบาลเสนอ
ใหตัดคําวา  “รักษาพยาบาลเบื้องนออก” และทาง
เครือขายสถาบันไดสง  (ราง) พ .ร .บ .วิชาชีพการ
สาธารณสุข ใหสภาการพยาบาลตามหนังสือที่ ศธ 
0517.14/1417 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 

ครั้งที่ 3 นําเสนอ (ราง) พระราชบัญญัติวิชาชีพ ฯ 
ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยวัลลภ ไทย
เหนือ) หนังสือที่ ศธ 0517.14/1477 ลงวันที่ 26 เมษายน 
2547 

ครั้งที่  4 เมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2547 ไดมีการ
ประชุมตกลงรวมกันในการพิจารณาที่จะดําเนินการ
จัดทํา (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ..... ที่
จัดทําโดยสมาคมหมออนามัย (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ
สาธารณสุข  พ .ศ . . .  ที่จัดทําโดยเครือขายสถาบัน 
การศึกษาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
และ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..... ที่

จัดทําโดยชมรมศิษยเกาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

ครั้งที่  5 เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2547 ไดมีการ
ประชุมร วมกันระหว างคณะสาธาณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  สมาคมหมออนามัย  ชมรม
สาธารณสุขแหงประเทศไทย ชมรมศิษยเกาวิทยาลัย
สาธารณสุขสิรินธร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแกน ในการรวม (ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพทั้ง 3 (ราง) 
ใหเปน (ราง) เดียวกัน โดยใชชื่อวา (ราง) พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..... 

ครั้งที่  6 นําเสนอ  (ราง) พ .ร .บ .วิชาชีพ  ฯ  ตอ
นายกรัฐมนตรี  (ผ านรฐมนตรีว าการกระทรวง
สาธารณสุข นางสุดารัตน เกยุราพันธ) หนังสือที่ ศธ 
0517.14/3025 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2547 ณ เวทีการ
ประชุม “ทางเลือกใหมเมืองไทยสุขภาพดี (Healthy 
Thailand) ศูนยประชุมไบเทค 

ครั้งที่ 7 ไดมีนําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ แก
บุคลากรสาธารณสุขในระดับภาค ใหรับทราบและให
ขอเสนอแนะในเวทีการประชุม “เสนทางสู...สภา
วิชาชีพกาสาธารณสุข และการปรับตัวสูอนาคตการ
สาธารณสุขไทย”   
  ครั้งที่ 1 ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2547 
  ครั้งที่ 2 ภาคกลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2547 
  ครั้งที่ 3 ภาคใตจังหวัดสุราษฏรธานี เมื่อวันที่ 
16 สิงหาคม 2547 
  ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2547 
 

ครั้งที่  8 นําเสนอ  (ราง) พ.ร .บ .วิชาชีพ ฯ  ตอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยวิชัย เทียนถาวร) 
หนังสือที่ ศธ 0517.14/3643 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547 

ครั้งที่ 9 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอนายก
แพทยสภา หนังสือที่ ศธ 0517.14/4348 ลงวันที่ 29 
พฤศภาคม 2547 
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ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 แพทยสภา ได
เชิญคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.
กุหลาบ รัตนสัจธรรม และนางนภาพร มวงสกุล เปน
ผูแทน) และทางสมาคมหมออนามัย (โดยมีคุณนิรุจน 
อุทธา  และคณะ  เปนผูแทน) ไปชี้แจงสาระสําคัญ
รายละเอียดของ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ซ่ึงมีการ (รวม) 
ราง พ.ร.บ. 3 ราง เดิมเขาดวยกันแลว และทางแพทย
สภามีประเด็นใหเพ่ิมสาระสําคัญในมาตรา 27 เพ่ือมใิห
กีดกันสาขาวิชาชีพเวชกรรมปองกัน 

ครั้งที่ 11 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.สุชัย 
เจริญรัตนกุล) หนังสือที่ ศธ 0517.14/1297 ลงวันที่ 20 
เมษายน 2548 

ครั้งที่ 12 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ. วิชัย เทียนถาวร) เพ่ือ
ขอติดตามความกาวหนา หนังสือที่ ศธ 0517.14/8279 
ลงวันที่ 20 เมษายน 2548 
 ครั้งที่ 13 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอ
ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร 
หนังสือที่ ศธ 0517.14/1428 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 
2548 

ครั้งที่ 14 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอ
หัวหนาพรรคชาติไทย หนังสือที่ ศธ 0517.14/1429 ลง
วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 

ครั้งที่ 15 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอ
หั ว ห น า พ ร ร ค ป ร ะ ช า ธิ ป ต ย  ห นั ง สื อ ที่  ศ ธ 
0517.14/1430 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 

ครั้งที่ 16 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอ
นายกรัฐมนตรี หนังสือที่ ศธ 0517.14/1431 ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2548 

ครั้งที่ 17 สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจง
วาไดนําเรื่อง  (ราง) พ .ร .บ .วิชาชีพ  ฯ  กราบเรยน
นายกรัฐมนตรี และสงเรื่องใหกระทรวงสาธารณสุขรับ
ไปพิจารณา (หนังสือที่ นร 0410/5956 ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2548) 

ครั้งที่ 18 นําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ตอ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนังสือที่ ศธ 
0517.14/1762 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 

ครั้งที่ 19 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดแจง
ขอมูลความกาวหนาการนําเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ 
แจงวาไดสง (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ ใหแพทยสภา 
ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม และกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ พิจารณา (สธ 0201.042.1/2465 ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2548 

ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 ประธาน
คณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผูแทนราษฏร ไดเชิญ
ไปชี้แจงสาระสําคัญของ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ โดยมี
ผูรวมชี้แจงจากสมาคมหมออนามัย คือ นายนิรุทธ 
อุทธา 

ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 ประธาน
คณะก ร ร ม ก า ร ก ฎหม า ย แ ล ะ กิ จ ก า ร รั ฐ ส ภ า 
พรรคชาติไทย ไดเชิญไปชี้แจงสาระสําคัญของ (ราง) 
พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ 

ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 ประธาน
คณะก ร ร ม ก า ร ก ฎหม า ย แ ล ะ กิ จ ก า ร รั ฐ ส ภ า 
พรรคชาติไทย ไดเชิญไปชี้แจงสาระสําคัญของ (ราง) 
พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ 

ครั้งที่ 23 แพทยสภาไดมีหนังสือที่ พส.014/109 
ลงวันที่  16  กุมภาพันธ  2549 ถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องความเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.... และรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.....โดยแพทยสภา 
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา ได
แจงขอพิจารณาของแพทยสภา สภาการพยาบาล สภา
เภสัชกรรม และทันตแพทยสภา  มีความเห็นใน 4 
ประเด็นดังนี้ 

1. การสาธารณสุขชุมชน และการสาธารณสุข 
ไม เปนวิชาชีพ  จึงไมตองมีกฎหมายควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ 

2. ไมมีความจําเปนตองมีพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข 
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3. รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.... และรางพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุข  พ .ศ . . . .  มีการกาวลวงเขาไปในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล และการผดุง
ครรภ  เภสัชกรรม  ทันตกรรม  เทคนิคการแพทย 
กายภาพบําบัด และการประกอบโรคศิลปะ ตลอดจน
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย 

4. ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ด า น
สาธารณสุข  เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการที่ทาง
ราชการหรือหนวยงานของรัฐมอบหมาย มีระเบียบของ
ราชการคือ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหบุคลากร
ดังกลาวถือปฏิบัติอยูแลว 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีความเห็นวาไมควรมี
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข 

ครั้งที่ 24 กระทรวงสาธารณสุขไดมีคําส่ังกระทรวง
สาธารณสุขที่ 330/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2549 เรื่อง 
แตงตั้งคณะทํางานพิจารณา (ราง) พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ . . . .  และ  (ราง) 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ...... 

ครั้งที่ 25 ที่ประชุมเครือขายสถาบัน ฯ ได
มอบหมายใหคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย 
มหิดล แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชี้แจงประเด็นความเห็น
ของ 4 สภา ตามและเวียนใหผูแทนของสมาชิกเครือขาย
สถาบัน  ฯ  พิจารณาใหความเห็นเพิ่ ม เติม  คํ าสั่ ง
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 156/2549 เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการใน
การจัดทํารายละเอียด (ราง) พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ..... ยื่นเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข 

ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 คณะทํางาน
ไดประชุมจัดทําคําชี้แจงประเด็นขอควรพิจารณาและ
ความเห็นตอ  (ราง )  พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ..... ของแพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคม
หมออนามัย 

ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 กระทรวง
สาธารณสุข โดยคุณเมธี จันทจารุภรณ ไดเชิญประชุม
พิจารณาหารือเกี่ยวกับ  (ราง) พ.ร .บ .  วิชาชีพการ
สาธารณสุข โดยมีผูเขาประชุมประกอบดวย รศ.เฉลิมชัย 
ชัยกิตติภรณ รศ.กุหลาบ รัตนสัจธรรม นางนภาพร 
มวงสกุล นายคุณเมธี จันทจารุภรณ นายไพศาล บางชวด 
นายสามัคคี เดชกลา นางอัญชลี ไชยสื่อ นายพรมมินทร 
กันทิยะ นายนิรุทธ อุทธา ซ่ึงผลของการประชุมใหมี
การรวมรางกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเขาดวยกัน โดยใชราง 
พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข เปนตนราง และให
เพ่ิมเติมคําวาการรักษาพยาบาลเบื้องตน รวมทั้งมีการ
แกไขขอความในแตละมาตราใหเหมาะสม 

ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 รศ.กุหลาบ 
รัตนสัจธรรม และ รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ ไดไป
ประชุมชี้แจงความกาวหนาของ พ.ร.บ. วิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ.....ตอที่ประชุมเจาหนาที่สาธารณสุข
ที่จังหวัดขอนแกน 

ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 รศ.เฉลิมชัย 
ชัยกิตติภรณ และ รศ.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ไดเขารวม
ประชุมในการประชุมวิชาการสาธารณสุขแหงประเทศ
ไทย  ประจําป  2549 ณ   หองประชุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่  30 เมื่อวันที่  21 กันยายน  2549 ไดสง
เอกสารชี้แจงประเด็นความเห็นเกี่ยวกับ (ราง) พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุข  พ .ศ . . . . . .ของ  4  สภาตอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือที่ ศธ 0517.2943 
ลงวันที่ 4 กันยายน 22549) 

ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ไดยื่น
หนังสือเปดผนึก เรื่องการเสนอกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การสรางสุขภาพ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข 
พ.ศ. ตอ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.มงคล ณ สงขลา) 

ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 สํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ไดแจงหนังสือ ที่ สธ 
01002.2/2603 ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2549 ว า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดรับทราบถึง
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ความสําคัญของ ราง พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข 
พ.ศ..... และไดมอบหมายใหปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ไปพิจารณาโดยเร งดวนแลว เสนอความเห็นตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือนําเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 กระทรวง
สาธารณสุข โดยปลัดกระทรวง ไดมีคําส่ังที่ 1084/ 
2549 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาราง พ.ร.บ.วิชาชีพ
การสาธารณสุข พ.ศ.... มีนายแพทยมานิต ธีระตันติกา
นนท เปนประธานและมีสภาตาง ๆ 6 สภา รวมเปน
กรรมการ โดยในสวนของเครือขายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร มี รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ และ 
รศ.กุหลาบ รัตนสัจธรรม เปนกรรมการ 

ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 1 ซ่ึงผูแทนสภาตาง ๆ 
เสนอขอใหมีการพิจารณาทบทวนเรื่องความหมายของ
คําจํากัดความของการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข 

ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2510 ไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือสรุปทบทวนคํา
จํากัดความและขอบังคับ 

ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 นายอําพล 
จินดาวัฒนะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ 
รวม  28 คน  ได เสนอ  (ราง )  พ .ร .บ .  วิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ.....ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือ
พิจารณา 

ครั้งที่ 37 ภาคีสภาวิชาชีพประกอบดวย แพทยสภา 
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภา
เทคนิคการแพทย  และสภากายภาพบําบัด  ไดยื่น
หนังสือตอคณะกรรมาธิการสาธารณสุข  สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ  หนังสือที่  พส 014/.... ลงวันที่  9 
กุมภาพันธ 2550 ขอเลื่อนการผานรางพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.... 

ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่....กุมภาพันธ 2550 สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ มีมติเห็นชอบใหคณะรัฐมนตรีรับ 
(ราง) พ .ร .บ .วิชาชีพการสาธารณสุข  พ.ศ. . . . . .ไป
พิจารณากอนรับหลักการ และคณะรัฐมนตรีไดให
ความเห็นชอบ (ราง) พ.ร.บ. ดังกลาวแลวเพ่ือพิจารณา

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 

ครั้ ง ที่  3 9  เ มื่ อ วั นที่  1 3  กุ มภ าพั นธ  2 5 5 0 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการ (ราง) พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..... 

ครั้งที่ 40 คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
(ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ (คําส่ังที่ 5/2550 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2550) 

ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2550 เครือขาย
สถาบันการศึกษาสาธารณสุข ฯ ไดยื่นหนังสือเปดผนึก
เรื่องการเสนอกฎหมายเพื่อการสาธารณสุข พ.ศ..... ถึง
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา เพ่ือยืนยัน
การเสนอ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..... 

ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฏีกาไดเชิญผูเกี่ยวของรวมทั้งภาคี
สภาวิชาชีพ เขาประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
(ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ...... ณ หอง
ประชุมสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 

ครั้งที่ 43 ประธานผูบริหารเครือขายสถาบัน ฯ ได
เสนอขอสังเกตการณประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ..... 
ตอรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ (หนังสือ 
ที่ศธ 0517.14/583 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550) 

ครั้ ง ที่  4 4  เ มื่ อ วั นที่  2  มีน าคม  2 5 5 0  รอง
ศาสตราจารยกุหลาบ รัตนสัจธรรม ไดประชุมรวมกับ
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็น
ควรสนับสนุนการเสนอ  (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ.... 

ครั้งที่ 45 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาได
จัดทําบันทึกประกอบ (ราง) พระราชบัญญัติวิชาชีพ
สาธารณสุข พ.ศ..... (เรื่องเสร็จที่ 113/2550 มีนาคม 
2550) โดยมีสาระสําคัญ คือ  

1. แ ก ไ ข นิ ย า ม คํ า ว า  “วิ ช า ชี พ ก า ร
สาธารณสุข” เปนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” โดย
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ใหความหมายของคํานิยามดังกลาวมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพ่ือไมใหกระทบกับวิชาชีพในการประกอบโรค
ศิลปะตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือ
การประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืน
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 

2. กําหนดใหเปนวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
โดยมีจุดประสงคหลักในการปองกันควบคุมโรคใน
ชุมชน ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเจา
พนักงานสาธารณสุขชุมชน และการประกอบวิชาชีพน้ี
จะไมรวมถงการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบ
วิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขอ่ืน สําหรับการ
กําหนดหลักเกณฑในเรื่องตาง  ๆ  ในรางพระราช 
บัญญัติน้ีเปนไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ เชน วิชาชีพเทคนิคการแพทย
และวิชาชีพกายภาพบาํบัด เปนตน 

ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 เวลา 18.17 น. 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติไดลงคะแนนเสียงเห็นดวย 36 
เสียง ไมเห็นดวย 59 เสีย งดออกเสียง 3 จากจํานวน 
ผูเขาประชุม 98 คน 
  ผลการลงมติไมเห็นดวย (ไมรับหลักการแหง
รางพระราชบัญญัติ) 

3. (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ
..... ซ่ึงนายอําพล จินดาวัฒนะ กับคณะเปนผูเสนอ 

4. (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ
..... ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ (ในวาระที่ 1) 
 

ครั้ งที่  47  เมื่ อวันที่  5  เมษายน  2550 ผูแทน
เครือขายสถาบัน ฯ (รศ.กุหลาบ รัตนสัจธรรม ผศ. 
สุรชาติ ณ หนองคาย และนางนภาพร  มวงสกุล) ได
รวมหารือกับทางผูแทนสมาคมหมออนามัย  (นาย
นิรุทธ อุทธา) เพ่ือหารือในประเด็นที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติไม เห็นดวยกับ  (ราง) พ .ร .บ .  ทั้ง  2 ฉบับ
ดังกลาว  โดยมีประเด็นที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไมเห็นดวย คือ 

5. พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ จํากัดสิทธิของประชาชน
ขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

6. ขัดกับการสาธารณสุขมูลฐาน 
7. วิชาชีพตองมีความจําเพาะ 
8. คนที่มาประกอบวิชาชีพหลากหลาย 
9. การเสนอกฎหมายเรงดวน รีบรอน 
10. จะ เ กิ ดสภาวิ ช าชี พแล ว ไปควบคุ ม

สถาบันการศึกษาในการจัดหลักสูตร 
11. ทํา พ.ร.บ.วิชาชีพ ฯ เพ่ือมีตําแหนงเขา

รวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
12. การมี พ.ร.บ. น้ีมีประโยชนเฉพาะกลุมคน

เทานั้น โดยใชคําวา “สาธารณสุขชุมชน” ซ่ึงจะเนน
เฉพาะกลุมและไปจํากัดสิทธิของผูอ่ืนในการประกอบ
วิชาชีพ จะเนนเฉพาะกลุมและไปจํากัดสิทธิของผูอ่ืน
ในการประกอบวิชาชีพ 

ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ผูบริหาร
เครือขายสถาบัน ฯ ไดมีการประชุมรวมกัน ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือหารือใน
การกําหนดแนวทางการดําเนินการผลักดัน (ราง) 
พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ......ตอไป ซ่ึงที่
ประชุมมีมติที่จะดําเนินการ 

13. พัฒนา ปรับปรุง (ราง) พ.ร.บ. วิชาชีพการ
สาธารณสุข.... การทบทวนชื่อ พ.ร.บ. 

14. พิจารณาทบทวนหลักการและเหตุผลและ
รายละเอียดเนื้อหา พ.ร.บ.ในแตละมาตรา 

15. เชิญเครือขายฯ /สมาคม /ชมรม  ที่รวม
จัดทํา (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพเดิมมารวมประชุมหารือ 

16. วางกลยุทธในการผลักดัน 
ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ผูบริหาร

เครือขายสถาบัน ฯ และผูรวมจัดทํา (ราง) พ.ร.บ.
วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.... ไดรวมประชาหารือ ณ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหผลักดัน (ราง) พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุข....ตอ โดย 

17. การขับเคลื่อนในเชิงวิชาการโดยใชฐาน
คิด เกี่ ยวกับคํ าว า  “วิชาชีพ” (Professional) มีการ
ทบทวนหลักการ เหตุผล คํานิยามของวิชาชีพ การ
ทบทวนเรื่องชื่อ พ.ร.บ. 
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คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. การขับเคลื่อนในเรื่องกระบวนการ 
18.1 การทําความเขาใจ/สรางพันธมิตร

กับสภาวิชาชีพตาง ๆ ดวยเหตุและผล 
18.2 การชี้แจงใหคณะกรรมการ สนช. 

ที่ไมเห็นดวยใหเขาใจ 
18.3 การเมือง 
18.4 การชี้แจงตอสาธารณะ/การเผย 

แพรขาวสารขอมูล 
 
 ในเดือนกันยายน 2551 คณะบุคคลกลุมหนึ่งเรียกวา 
สภาหมออนามัยแหงชาติ ไดผลักดันที่จะใหหมออนามัย
สมัครเปนสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมุงหวังที่จะเขาเปนวิชาชีพหน่ึงภายใต 
พ.ร.บ. สงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 
2551 
 ในเดือนมกราคม 2552 สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
เตรียมผลักดันที่จะยกราง พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุข 
และ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของอีกหนึ่งฉบับโดยบมีแผนที่จะ
ประชุมระดมสมองสมาชิกทั่วประเทศระหวางเดือน
เมษายน 2552 ถึง มิถุนายน 2552 
 

สิทธใินการไดรับบริการสาธารณสุข 
และสวสัดิการจากรัฐ 

 
มาตรา ๕๑ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

บริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และ
ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจาก
รัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

บุคคลยอมมี สิทธิไดรับการปองกันและขจัด
โรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสม โดยไมเสีย
คาใชจายและทันตอเหตุการณ 

 
มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอด

และไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 

ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิ
ไดรับความคุมครองจากรัฐ ใหปราศจากการใชความ
รุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  ทั้งมีสิทธิไดรับ
การบําบัดฟนฟูในกรณีที่มีเหตุดังกลาว 

การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน 
และบุคคลในครอบครัว จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและ
รักษาไวซ่ึงสถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุด
ของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยง
ดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ 
 

มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับ
สวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยาง
สมศักดิ์ศรี และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
 

มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ
เขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ 

บุคคลวิกลจริตยอมได รับความช วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ 
 

มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายได
เพียงพอแกการยังชีพยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ 
 

 มาตรา ๗๙  รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวน
ใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริม
ความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนกิชน
ของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของ
ศาสนามาใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 




