รูจัก และเขาใจ
“ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒”
๑.

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติคืออะไร? และมีท่ีมาอย่างไร?

“ธ ร ร ม นู ญ ว่ า ด้ ว ย ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๒
เปรี ย บเสมื อ นภาพรวมแห่ ง สุ ข ภาพ ๔ มิ ติข องสั ง คมไทยในอนาคต
ข้ างหน้ า จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่คนไทยต้ องการและตกลงพร้ อมใจกัน
เขียน ร่ วมกันวาดเป้าหมายปลายทางและเส้ นทางเดิน ตลอดจนพร้ อม
ใจกันใช้ เป็ นลายแทงนําทางไปในทิศทางเดียวกัน และ ธรรมนู ญว่ า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีท่ ีมาจากขบวนปฏิรูประบบ
สุขภาพที่ยาวนานนับทศวรรษ”
“ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ” นับ เป็ นสิ่ ง ใหม่ ข องสัง คมไทย ในฐานะ
เครื่ องมือฉายภาพอนาคตของระบบสุขภาพ โดยพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๒๕(๑) กําหนดไว้ ชดั เจนให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน ต้ องจัดทํา ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็ นกรอบและแนวทางกําหนด
นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และการดํ า เนิ น งานด้ านสุ ข ภาพของประเทศที่ ค รอบคลุ ม
องค์ประกอบเรื่ องของสุขภาพทังระบบ
้
ซึ่งสุขภาพในที่นี ้ ครอบคลุมไปกว้ างกว่าการเจ็บป่ วย แต่
ครอบคลุมมิติทางจิต ทางปั ญญาและสังคม ตามนัยของกฎหมายด้ วย ซึ่งประเทศไทยนับเป็ น
ประเทศแรกของโลกที่มีการจัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพภายใต้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๖-๔๘ ขณะที่ประเทศอื่นๆ ที่มีการจัดทําแนวนโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในลักษณะที่เทียบเคียงได้ กับธรรมนูญระบบ
สุขภาพของประเทศไทย มีเพียง ๓ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ และบราซิล

๒.

การจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ มีขนั้ ตอนอย่างไรบ้าง?

“ทุกภาคส่ วนทุ่มเทจัดทํากันอย่ างประณีตทุกขัน้ ตอน มีการมอบหมาย แบ่ งอํานาจ
หน้ าที่ แ ละมี ส่ ว นร่ วมอย่ า งโปร่ งใส ใช้ ทั ง้ ศาสตร์ และศิ ล ป์ บรรจุ ค วามรู้ คู่ กั บ คุ ณ ค่ า
เกิดเป็ นความจริงและความงาม จนทุกคนยอมรั บ”

๒
ทังนี
้ ้ คสช.ได้ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทําธรรมนูญระบบสุขภาพ ที่มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช
เป็ นประธาน เป็ นกลไกหลัก ในการจัด กระบวนการจัด ทํ า ธรรมนูญ ระบบสุข ภาพ ตัง้ แต่ปี
๒๕๕๑ โดยยึดหลักการสําคัญ คือใช้ องค์ความรู้ ในการยกร่ างสาระ และใช้ การมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่วน มีกรรมการจากหน่วยงานรั ฐ องค์กรท้ องถิ่ น สถาบันวิชาการ ภาคเอกชนและ
ประชาสัง คมกว่า ๑๐๐ คน และเปิ ดช่อ งทางรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นต่อร่ างธรรมนูญระบบสุขภาพกว่า ๑๐๐
เวทีทวั่ ประเทศ มีผ้ เู ข้ าร่ วมให้ ความเห็นกว่า ๒๐,๐๐๐
คน ในปลายปี ๒๕๕๑ ร่ าง ธรรมนูญระบบสุขภาพได้
เข้ าสูก่ ารพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทื่ ๑
แล้ วผ่านความเห็นชอบของ คสช. คณะรัฐมนตรี และได้ เสนอให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาทราบแล้ ว ปั จจุบันธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งกําหนด
ภาพรวมของระบบสุขภาพที่มองยาวไปถึงปี ๒๕๖๓ ได้ ประกาศบังคับใช้ อย่างสมบูรณ์ในราช
กิจจานุเบกษา (เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒

๓.

ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อมีการนําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้

“ทุกคน ทุกหน่ วย และทุกพืน้ ที่มีความชอบธรรมและเป็ นพันธะสัญญาที่จะใช้
เป็ นแผนที่ลายแทงร่ วมกันเพื่อนําทางชีวติ และสังคมไปสู่สุขภาวะได้ ในอนาคต”
๓.๑ ผลในเชิงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่ นดิน
“หน่ วยงานของรั ฐและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องร่ วมมือกันพัฒนาและแก้ ปัญหา
ระบบสุขภาพเรื่ องสําคัญๆ ที่เป็ นความต้ องการจริงของประชาชนโดยใช้ ทศิ ทางตามที่
ธรรมนูญระบบสุขภาพกําหนด”
ตามบัญญัติในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ธรรมนูญระบบสุขภาพมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องที่ต้อง
ดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้ าที่ของตน ซึง่ ได้ แก่ การนําธรรมนูญระบบสุขภาพไปเป็ นฐาน
อ้ างอิงในการจัดทําแผนฯ ทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ การแปลงสาระสําคัญและทิศทางเป้าหมายในธรรมนูญระบบ
สุขภาพไปกําหนดไว้ ในแผนบริ หารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ปี หรื อประจําปี
ของหน่วยราชการ รวมถึงใช้ สาระในธรรมนูญระบบสุขภาพเป็ นฐานอ้างอิงในการจัดทํานโยบาย
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๓
แผนงาน/โครงการตลอดจนเสนอของบประมาณสนับสนุน ตลอดจนกําหนดเป็ นเป้าหมาย
รู ปธรรมในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการระดับชาติหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในแต่ละ
เรื่ อง เช่น ที่ คสช.กําลังขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมลํ ้าในสามระบบหลักประกันสุขภาพ และ
จัดการระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพซึง่ เป็ นเป้าหมายตามธรรมนูญฯ หมวด ๑๒
๓.๒ ผลในเชิงสังคมและพืน้ ที่
“ประชาสังคมและพืน้ ที่ ได้ แก่ องค์ กรต่ างๆ ชุมชน ชุมชนท้ องถิ่นสามารถ
ขับเคลื่ อน ร่ วมมื อกันพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาระบบสุ ขภาพตามความต้ องการของ
ตนเองได้ ”
ที่สําคัญยิ่งกว่านันคื
้ อ ในทางสังคม ธรรมนูญระบบสุขภาพเป็ นเจตนารมณ์ ร่วมและ
พันธะร่ วมกันของสังคม (Social commitment) ให้ สามารถใช้ อ้างอิง (reference) สําหรั บ
กําหนดทิศทางและเป้าหมาย ของระบบสุขภาพในอนาคต กระบวนการจัดทํา สาระสําคัญและ
กระบวนการแปลงธรรมนู ญ ระบบสุ ข ภาพสู่ ก ารปฏิ บั ติ จึ ง มี ส ถานะเป็ นกลไกและ
กระบวนการทางสั ง คมที่ เชื่ อมโยงและขั บ เคลื่ อนการ พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
บนหลักการมีส่วนร่ วม ปั จจุบันมีพืน้ ที่ที่นําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปเป็ น
ต้ นแบบ และพัฒนาธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ ซึ่งเป็ นกรอบข้ อตกลงหรื อ
มาตรการทางสัง คมเพื่ อ ไปสู่สัง คมสุข ภาวะ
ร่ ว มกัน ของพื น้ ที่ แ ล้ ว สองแห่ ง คื อ ธรรมนู ญ
สุ ข ภาพตํา บลชะแล้ อ.สิ ง หนคร อ.เมื อ ง จ.
สงขลา ซึง่ มีองค์การบริ หารส่วนตําบลเป็ นแกน
และธรรมนูญอําเภอสูงเม่ น จังหวัดแพร่ ซึง่ มี
โรงพยาบาลอําเภอสูงเม่นเป็ นแกน ธรรมนูญระบบสุขภาพทังสองพื
้
้นที่มีลกั ษณะเหมือนกันคือ
ใช้ เพียงหลักการของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ แต่ใช้ เป้าหมายรู ปธรรมอัน
ปรากฏเป็ นสาระ จากข้ อมูลสถานะสุ ขภาพและความต้ องการของพืน้ ที่ โดยมีสํานัก
ธรรมนูญสุขภาพเป็ นกลไกกํากับดูแลการขับเคลื่อนธรรมนูญระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการ
จัดทําแผนสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และกิจกรรมของประชาชนในท้ องถิ่นตน จึง
นับเป็ นต้ นแบบการขับเคลื่อนธรรมนูญระบบสุขภาพในพื ้นที่อื่นๆ ด้ วย
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๔

๔. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไร?
๔.๑ ทางเดินสู่เป้าหมาย
“เปรี ย บเสมื อ นการขั บ เคลื่ อนไปตามลายแทงนํ า ทางทั ้ง ๑๒ เส้ นทาง
สร้ างสรรค์ เครื่องมือสุขภาวะสู่ ๒๔ เป้าหมาย”
ทังนี
้ ้ สาระของธรรมนูญระบบสุขภาพแบ่งเป็ น ๑๒ หมวด ได้ แก่ หมวดปรัชญาแนวคิด
หลักของระบบสุขภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ หลักประกัน
และความคุ้มครองให้ เกิดสุขภาพ การสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และปั จจัย
คุกคามสุขภาพ การควบคุมคุณภาพบริ การสาธารณสุข การส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ าน
สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริ โภค การสร้ างและเผยแพร่ องค์ความรู้ และข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพ
การสร้ างและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนการเงินการคลังด้ านสุขภาพ สาระเหล่านี ้
สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยกฎหมายสุขภาพกําหนดให้ มีการทบทวนธรรมนูญสุขภาพอย่าง
น้ อยทุก ๕ ปี เพื่อความสอดคล้ องกับสถานการณ์ของระบบสุขภาพ
๔.๒ จะเดินทางและสร้ างสรรค์ เครื่ องมือสุขภาวะได้ อย่ างไร ?
“มีกลไกระดับต่ างๆ เป็ นพาหนะขับเคลื่อน ใช้ องค์ ความรู้ และกระบวนการ
ต่ างๆ ในการสร้ างสรรค์ รวมทัง้ การสานพลังรวมตัวเป็ นเครื อข่ ายโดยการมีส่วนร่ วม
อย่ างสมานฉันท์ ของทัง้ ๓ ภาคส่ วน คือ ภาครั ฐ/นโยบาย/การเมือง (P) ภาควิชาการ/
วิชาชีพ (K) และภาคประชาสังคม (S)”
มีการระบุกลไกต่ างๆ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนถึง ๕ ระดับ ได้ แก่
กลไกระดับชุมชน องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัด ชาติ นานาชาติ นอกจากนี ้
นายกรั ฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ ได้ แต่ งตั ้ง
คณะกรรมการ ๒ ชุด คือ คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุ น
ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ (มี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิ ช เป็ นประธาน) และ
คณะกรรมการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญว่ าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่ งชาติ (มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เป็ นประธาน) มีหน้ าที่ดูแลสนับสนุ น
ขับเคลื่อนธรรมนูญระบบสุขภาพสู่การปฏิบตั ิ
๔.๓ ใครจะเป็ นคนเดินทางไปลงมือสร้ างสรรค์ ?
“ทุกหน่ วยงาน องค์ กร สถาบัน ทุกชุมชน ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกพืน้ ที่
ทุกระดับ ทุกเครือข่ าย”
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๕
ได้ แ ก่ เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน ประชาสั ง คม ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิ่ น องค์ กรและบุ ค ลากรในสาขาวิ ช าชี พ ต่ างๆ และสถาบั น วิ ช าการ
สถาบันการศึกษา หน่ วยงานของรั ฐ ภาคเอกชน ธุ ร กิจ องค์ กรพัฒนาเอกชนและ
องค์ กรสาธารณประโยชน์ ต่างๆ
๔.๔ ตัวอย่ างเครื่ องมือสุขภาวะมีอะไรบ้ าง ?
“เครื่ องมือสร้ างสุขภาวะต่ างๆ ค่ อยๆ ได้ รับการสร้ างสรรค์ ไปตามลายแทงใน
แผนที่ท่ วั ทัง้ แผ่ นดินเพื่อคนไทยทุกคน”
ประโยชน์ ที่คนไทยจะได้ รับจากการมี ธรรมนูญระบบสุขภาพ คือ การมีทิศทางและ
เป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคตที่เป็ นข้ อตกลงร่ วมของสังคม เช่น ใน ๑๒ ปี ข้ างหน้ า
ประเทศไทยจะมี โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย อย่างน้ อยภาคละ ๑ แห่ง บัญชียาหลักแห่งชาติ
จะมีรายการยาไทย และยาสมุนไพรอย่างน้ อยร้ อยละ ๑๐ ระบบบริ การสาธารณสุขปฐมภูมิ
ใกล้ บ้าน ใกล้ ใจจะต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างมีศกั ดิ์ศรี ไว้ วางใจและเป็ นที่พึ่งหลักของประชาชน
ได้ แทนการมุ่งสู่โรงพยาบาลใหญ่ ๆ เมื่อเจ็ บป่ วย คนไทยจะเริ่ มมี แพทย์ และบุคลากรด้ าน
สาธารณสุขประจําครอบครั ว ท้ องถิ่นจะมีแผน งบประมาณ และบทบาทที่ชัดเจนขึ ้นในการ
จัดการระบบสุขภาพ ทังการสร้
้
างเสริ มสุขภาพ ป้องกันโรค และประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
จากนโยบายสาธารณะและโครงการที่เข้ ามาในท้ องถิ่นตน

๕. สาระสําคัญในแต่ละหมวด
“เป้าหมายปลายทางและเครื่ องมือสุขภาวะที่สาํ คัญใน ๑๒ เส้ นทางเดิน”
สาระสํา คั ญ ของธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ : ภาพรวมของ
ระบบสุขภาพที่มองยาวไปถึงปี ๒๕๖๓
หมวด ๑ ปรัชญาและแนวคิดของระบบสุขภาพ
สุขภาพเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของประชาชน ระบบสุขภาพเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
สั ง คม เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบความมั่ น คงของประเทศ ระบบสุ ข ภาพจะต้ องให้
ความสําคัญสูงกับการสร้ างเสริ มสุขภาพอันจะนําสูส่ ขุ ภาวะที่ยงั่ ยืนและการพึ่งตนเองของ
ประชาชน และทุก ภาคส่ว นมี ห น้ า ที่ ร่ ว มกัน ในการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาประเทศจาก
แนวทางบริ โภคนิยมไปสูแ่ นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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๖
หมวด ๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และเป้าหมายของระบบสุขภาพ
ระบบสุข ภาพจะต้ อ งอยู่บ นพื น้ ฐานของหลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มนุษ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ความรู้ และปั ญญา
หมวด ๓ การจัดให้ มีหลักประกันและความคุ้มครองให้ เกิดสุขภาพ
จะต้ องครอบคลุมประชาชนทุกคนที่อยูบ่ นผืนแผ่นดินไทย และครอบคลุมการจัดการ
ปั จจัยทัง้ หมดที่กระทบสุขภาพ ไม่จํากัดเฉพาะหลักประกันการเข้ าถึงบริ การสาธารณสุข
เท่านัน้
หมวด ๔ การสร้ างเสริมสุขภาพ
เป็ นไปเพื่อให้ เกิดสุขภาวะอย่างเป็ นองค์รวมทัว่ ทังสั
้ งคม มุ่งไปสูก่ ารลดการเจ็บป่ วย
การพิการและการตายที่ไม่สมควร และการลดค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ ตามแนวทาง “การสร้ าง
สุขภาพ นําการซ่อมสุขภาพ” โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื ้อต่อสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่ วม เป็ นรู ปธรรม และส่งเสริ มให้ มีชุมชนท้ องถิ่นที่มีความเข้ มแข็งด้ านสุขภาพ
ครอบคลุมร้ อยละ ๘๐ ของตําบลทัว่ ประเทศ
หมวด ๕ การป้องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุขภาพ
มุ่งสร้ างเอกภาพของหน่วยงานเกี่ยวข้ องในการป้องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่
คุกคามสุขภาพ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การนํามาตรการทางภาษี มาใช้ โดยสนับสนุน
ให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็งและเข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่
คุกคามสุข ภาพ และ สนับ สนุนการกระจายอํา นาจและเสริ ม สร้ างขี ดความสามารถของ
ท้ องถิ่นในการดําเนินงาน เช่น บทบาทในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
หมวด ๖ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
สนับสนุนให้ ระบบการบริ การสาธารณสุขปฐมภูมิได้ รับการยอมรับ มีศกั ดิ์ศรี ได้ รับ
ความไว้ วางใจและเป็ นที่พึ่งหลักของประชาชน โดยมีแพทย์หรื อบุคลากรสาธารณสุขประจํา
ครอบครัว และสนับสนุนระบบบริ การสาธารณสุขที่มีหวั ใจความเป็ นมนุษย์อย่างเป็ นรูปธรรม
โดยรัฐไม่พึงสนับสนุนหรื อสิทธิพิเศษทางภาษี และการลงทุนกับบริ การสาธารณสุขที่ม่งุ เน้ น
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
หมวด ๗ การส่ งเสริ ม สนับสนุ น การใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านสุขภาพ การแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พนื ้ บ้ านและการแพทย์ ทางเลือกอื่นๆ
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๗
สนับสนุนให้ ประชาชนมีสิทธิ เลือกใช้ และเข้ าถึงการแพทย์ ระบบต่างๆ อย่างเท่า
เทียม มีเป้าหมายให้ มีรายการยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
อย่างน้ อย ร้ อยละ ๑๐ มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้ นแบบ อย่างน้ อยภาคละ ๑ แห่ง และ
ให้ มีการจัดระบบ กลไก และงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่าง
พอเพียง
หมวด ๘ การคุ้มครองผู้บริโภค
เป็ นไปเพื่อให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ได้ รับการพัฒนาศักยภาพให้ สามารถปกป้องตนเองและสังคม โดยเร่ งรัดการจัดตังองค์
้ การ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภคที่เป็ นอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ จัดให้ มีกลไกการเฝ้าระวัง ติดตาม
ตรวจสอบสิ น ค้ า และบริ ก าร และสนับ สนุน ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ สิ น ค้ า ที่ มี
มาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และเป็ นธรรม ตลอดจนมีระบบการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองผู้บริ โภคจากผลกระทบของการจัดทําหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องตามรัฐธรรมนูญฯ ด้ วย
หมวด ๙ การสร้ างและเผยแพร่ องค์ ความรู้ ด้านสุขภาพ
ความรู้ เป็ นปั จ จัย พื น้ ฐานสํ า คัญ ของการพัฒ นาระบบสุข ภาพ และนโยบาย
สาธารณะจะต้ องพัฒนาจากฐานความรู้ที่รอบด้ าน เพียงพอ เชื่อถือได้ เปิ ดเผยที่มาของแหล่ง
ความรู้ ได้ ดังนัน้ รัฐและภาคส่วนต่างๆ ต้ องมีการลงทุนและมีบทบาทในการสร้ าง จัดการ
สื่อสาร และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
หมวด ๑๐ การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารด้ านสุขภาพ
ต้ องมีความเป็ นกลาง เป็ นธรรม และรอบด้ าน ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถนํ า ไปใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจปรั บ พฤติ ก รรมสุข ภาพ อัน จะนํ า ไปสู่
สุขภาวะ โดยประชาชนต้ องได้ รับการคุ้มครอง เพื่อให้ ได้ รับข่าวสารด้ านสุขภาพที่ถกู ต้ องและ
เพียงพอ
หมวด ๑๑ การสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
รั ฐมีหน้ าที่กําหนดนโยบาย การวางแผน การผลิต การพัฒนา และการกระจายบุคลากร
สาธารณสุขอย่างเป็ นธรรม เพื่ อตอบสนองความต้ องการของประเทศ โดยบุคลากรด้ าน
สาธารณสุขมี คุณภาพ จริ ยธรรม มี จิ ตสํานึกที่ ดีต่อสังคม และมีป ริ มาณเพี ยงพอ บริ การ
ประชาชนร่วมกันกับกําลังคนด้ านสุขภาพอื่นๆ แบบสหวิชาชีพ

รูจ้ กั และเข้าใจ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

๘

๖. จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติได้อย่างไร ?
ใช้ อ้างอิงในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ แผนปฏิบตั ิราชการ แผนขององค์กร แผนปฏิบตั ิงาน และโครงการ
ดําเนินการตามมาตรการที่มีผลผูกพันและเป็ นพันธสัญญาของกลไกระดับต่างๆ
จัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพเฉพาะพื ้นที่ ได้ แก่ ตําบล อําเภอ หรื อจังหวัด และ อื่นๆ
นําประเด็นในแต่ละมาตรการไปขับเคลื่อนเป็ นนโยบายสาธารณะอย่างเป็ นรูปธรรม
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติที่เกี่ยวข้ อง
จัดตังกลไก
้
หรื อสนับสนุนการทํางานของกลไกระดับต่างๆ ที่ระบุไว้ ในธรรมนูญฯ
ร่วมเป็ นภาคียทุ ธศาสตร์ ช่วยกันขับเคลื่อน (Strategic partners)
ใช้ เ ป็ นกรอบในการพัฒ นานโยบายสาธารณะของสมัช ชาสุข ภาพเฉพาะประเด็ น
(IHA)/ เฉพาะพื น้ ที่ (AHA) และข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายของสมัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ
(NHA)
เข้ าร่วมกระบวนการสร้ างและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ขาขึ ้น/ขาเคลื่อน)
ช่วยกันเรี ยนรู้ จัดการความรู้ สื่อสาร และสร้ างความเข้ าใจแก่สงั คม (IEC)
ช่วยกันเฝ้าระวังนโยบายสาธารณะ หรื อการดําเนินงานด้ านสุขภาพที่ไม่สอดคล้ อง
กับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติและใช้ เป็ นกรอบในการติดตาม ประเมินผล

๗.

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ที่ได้ดําเนิ นการ
๑. ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศใช้ วันที่ ๓ พ.ค.๒๕๕๒ โดย สํานักธรรมนูญ
สุขภาพตําบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีทงสิ
ั ้ ้น ๑ หมวด
และบทเฉพาะกาล รวม ๖๐ ข้ อ
๒. ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๕๒
ประกาศใช้ วนั ที่ ๕ ธ.ค.๒๕๕๒ มีทงสิ
ั ้ ้น ๑๑ หมวด รวม ๓๙ ข้ อ

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชัน้ ๒ อาคาร ๘๘/๓๗ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๔๗๙ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑ www.nationalhealth.or.th

รูจ้ กั และเข้าใจ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

