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การขับเคลื่อนธรรมนูญ 
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิ
รากฐานการจัดวางอิฐกอนแรกของระบบสุขภาพพึงประสงค 
พิมพครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗   จำนวน ๑,๐๐๐ เลม 
 



 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดสราง  

เครื่องมือเพ่ือปฏิรูประบบสุขภาพท่ีนับไดวาเปนนวัตกรรมหลายช้ิน 

หนึ่งในนั้นคือ การกำหนดใหมี “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ  

แหงชาติ” เปนเครื่องมือฉายภาพอนาคตของระบบสุขภาพ ที่เปน

เจตจำนงรวมของสังคม ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิ พ.ศ. 

๒๕๕๒ จึงเปนภาพรางชุดแรกของระบบสุขภาพพึงประสงค  

ที่กำหนดขึ้นโดยผานการทำงานทางวิชาการของคณะกรรมการจัดทำ

ธรรมนูญฯ  และคณะอนุกรรมการยกรางฯ เกือบ ๒๐๐ คน  มีเวที

และกระบวนการรับฟงความเห็นและเปดการมีสวนรวมของภาค ี 

ภาคสวนตางๆ เกือบ ๑๐๐ เวที ผูเขารวมกวา ๑๐,๐๐๐ คน ไดรับ

ฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผานความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรรับ

ทราบ พรอมทั้งมีผลผูกพันตอหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ  

ที่ เกี่ยวของทันทีเมื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  

๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  ตามบทบัญญัติในกฎหมายสุขภาพ 
 

 การประกาศใชธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ  

ฉบับแรกของประเทศเปนจุดเริ่มตนของภารกิจสำคัญ คือการวาง

ภาพอนาคตที่วาดฝนใหเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ คณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม สนับสนุนและ  

ประเมินผลการดำเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

คำนำ 
 



โดยมอบให นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช ซึ่งเปนประธานกรรมการ  

จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ  เปนประธานกรรมการ

ขับเคลื่อนตอเนื่องไป ซ่ึงตอมาคณะกรรมการติดตาม สนับสนุนฯ ได

จัดทำยุทธศาสตรการผลักดันธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ สูการปฏิบัติ (ป พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖) มาใชเปนกรอบ

ทิศทางการทำงาน และมีการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ อยาง

ตอเนื่องตลอดมา 
 

 บัดนี้ เวลาลวงเลยมาเกือบ ๕ ปของการมีและใชธรรมนูญวา

ดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับแรก และกำลังกาวเขาสูหวงเวลาของ

การทบทวนสาระของธรรมนญูฯ ใหเหมาะสมสอดคลองกบัสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามท่ีกฎหมายกำหนดไว สำนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ จึง

ไดนำผลการขบัเคล่ือนธรรมนญูฯ มารวบรวมเพ่ือสือ่สารใหเหน็มรรคผล

และบทบาทท่ีผานมา หนาที่ของอิฐกอนแรกที่ชื่อ “ธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” กำลังจะเสร็จสิ้นลงตามวาระ 

แมอาจจะยังไมแข็งแกรงอยางที่หลายฝายคาดหวัง แตก็ไดทำหนาที่

โดยสมบูรณในฐานะเครื่องมือใหมในการปฏิรูประบบสุขภาพ ท่ีไม

เพียงถูกใชงานในแวดวงนโยบายของรัฐ และยังขยายผลไปสูการใช

ประโยชนของชุมชนทองถิ่นในชื่อ ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่อีกดวย  

บทเรียนทั้งความสำเร็จและฝนที่อาจยังไมบรรลุผลของธรรมนูญ  

วาดวยระบบสุขภาพฉบับแรก จะเปนฐานการทบทวนตอไป 
 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ธันวาคม ๒๕๕๗  

 



 

การขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ๗ 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ๙ 
การผลักดันธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

เปนฐานอางอิงในการจัดทำแผนทุกระดับ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ๒๖ 
การขับเคลื่อนสาระธรรมนูญธรรมนูญ 

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติรายประเด็น   

 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ๕๗ 
การสื่อสารและการตลาดเชิงสังคม  

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ๖๒ 
การติดตามและประเมินผล   

สารบัญ 
  



    |   การขับเคล่ือนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ



                                                                          การขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ   |  

รากฐานการจัดวางอิฐกอนแรก 
ของระบบบสุขภาพพึงประสงค 

การขับเคลื่อน 
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 

 การสรางเจตจำนงและพันธะ

รวมกันของสังคมไทยในดานสุขภาพ

เพื่อทุกภาคสวนจะสามารถนำไปใช

เปนกรอบและแนวทางการกำหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนิน

งานดานสุขภาพของประเทศไทยได

นั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองดำเนิน

ยุทธศาสตรการผลักดันธรรมนูญวา

ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สูการปฏิบัติ (ป พ.ศ. 

๒๕๕๓-๒๕๕๖) ที่ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรหลัก คือ ๑) การ  

ผลักดันธรรมนูญสุขภาพฯ เปนฐานอางอิงในการจัดทำแผนทุกระดับ 



    |   การขับเคล่ือนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

๒) การขับเคลื่อนสาระธรรมนูญสุขภาพฯ รายประเด็น ๓) การ

สื่อสารและการตลาดเชิงสังคม และ ๔) การติดตามและประเมินผล 
 

 ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีมี

สถานะดัง ‘อิฐกอนแรก’ ของระบบสุขภาพที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม

สรางขึ้นมานั้นจะสามารถเปนรากฐานการปฏิรูประบบสุขภาพของ

ประเทศไทยใหมีคุณลักษณะพึงประสงค มีทิศทางถูกตอง ชัดเจน 

และมีพลังสรางสรรค สอดคลองกับพลวัตของปญหาและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและรุนแรงไดก็ดวยการเริ่มตนผลักดัน

ธรรมนูญสุขภาพฯ ใหไปเปนกรอบการจัดทำแผนตั้งแตระดับชาติ

จนถึงระดับทองถิ่นและชุมชน 



                                                                          การขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ   |  |ิช ตาชแหแพภภาขสุบบบบะ บวววาดว ยญมนม วรนธน รมลืืเคบ อขัารก บก

 ความตอเนื่องของการเขาไปประสานและรวมจัดทำแผนกับ

หนวยงานของรัฐจำนวนมากในหลากหลายมิติเพ่ือผลักดันสังคมไทย

ไปสูการมีระบบสุขภาพที่พึงประสงคโดยใชธรรมนูญสุขภาพฯ เปน

แกนแกนนั้นเปรียบไดดังความพยายามจัดวางตำแหนงของ ‘อิฐกอน

แรก’ ลงในระบบสุขภาพอยางม่ันคงเพียงพอท่ีจะกอรูปเครือขาย 

องคกร ชุมชน และสังคมไทยใหมีโครงสรางดานสุขภาพแข็งแกรง 
 

 การจัดวางความสัมพันธขององคประกอบทางสังคมตางๆ 

อยางสมดุลโดยการทำใหหนวยงานของรัฐอันประกอบดวยราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ 

และหนวยงานอื่นของรัฐ ใหมองเห็นมิติสุขภาพในทุกนโยบาย

ยุทธศาสตรที่ ๑ 
การผลักดันธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
เปนฐานอางอิงในการจัดทำแผนทุกระดับ 
 

 



    |   การขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

สาธารณะ (Health in All Polies) จะลดแรงกระทบของปจจัย  

ทั้งภายในและภายนอกได โดยเฉพาะอยางยิ่งผลทางนโยบายของ

หนวยงานรัฐเหลานี้ที่จะไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญสุขภาพฯ อันเนื่อง

มาจากผูเกี่ยวของในกระบวนการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และระบบสุขภาพทุกระดับ ตระหนัก

ถึงคุณคาความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพฯ และผลผูกพันทาง

กฎหมาย 
 

 ในระดับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนทุกคนนั้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ  

แหงชาติ (สช.) ไดเขารวมตั้งแตตนทางโดยประสานและดำเนินการ  

รวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ (สศช.) ในขั้นตอนการเตรียมการทางวิชาการและชวนภาคี

สมัชชาสุขภาพเขารับฟงความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนใหธรรมนูญ

สุขภาพฯ ถูกใชเปนทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ  

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที ่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กระทั่งภาพรวมของแผนพัฒนา

ระดับชาตินี้มีความสอดคลองกับสาระสำคัญของธรรมนูญสุขภาพฯ 

ตรงตามเปาหมายท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรการผลักดันธรรมนูญ

สุขภาพฯ สูการปฏิบัติ ดังปรากฎชัดเจนในยุทธศาสตรที่ ๒ ท่ีวาดวย

การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน โดยให

 
 



                                                     การผลักดันธรรมนูญสุขภาพฯ เปนฐานอางอิงในการจัดทำแผนทกุระดับ  |  

ความสำคัญกับการสงเสริมการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพอยางเปน

องครวม สรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรง  

ทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพ  

ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ ควบคูกับการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมท้ังการสงเสริมการแพทยทางเลือก 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากร

ดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร 

ตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน 
 

 อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นท่ีตองเฝาติดตาม คือ นโยบาย  

เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพที่อาจจะสงผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพคนไทย

โดยรวม หากมีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดดานสุขภาพไปใน

การแสวงหากำไรสูงสุดทางธุรกิจ 
 

 ในขณะเดียวกัน เปาหมายสรางระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค

ของธรรมนูญสุขภาพฯ ที่วางอยูบนหลักการคุณธรรม จริยธรรม 

มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู และปญญา รวมท้ังสอดคลองกับ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ  

โดยยึดหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ก็กลายมาเปนเปาหมายหลักของ

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดวย
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จากการเดินหนามาตรการผลักดันตางๆ อยางมุงมั่น ตั้งแตการจัด

ประชุมผูบริหารและหนวยนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง

สาธารณสุข โดยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดรวม  

เปนกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพฯดวย หลังการยกราง  

ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ไดนำรางแผนฯ เสนอและรับฟงความเห็นจาก  

คณะกรรมการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงาน  

ตามธรรมนูญฯ ซึ่งพบวาสาระสำคัญของรางแผนฯสอดคลองกับ

ธรรมนูญฯ 
 

 การผลักดันธรรมนูญสุขภาพฯ สูแผนบริหารราชการ แผน

ปฏิบตักิาร และแผนขององคกรยทุธศาสตรนัน้ สช. ไดดำเนนิมาตรการ

เสริมสรางความเขาใจเพื่อใหเกิดการยอมรับนำธรรมนูญสุขภาพฯ  

ไปเปนกรอบรวมตางๆ โดยไดเดินหนาประสานหนวยงานหลักที่  

รับผิดชอบการจัดทำแผนบริหารราชการแผนดิน ไดแก สำนัก  

งบประมาณ และ สศช. เพ่ือสนับสนุนใหสาระสำคัญของธรรมนูญ

สุขภาพฯ ไปปรากฎในแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะ

เวลา ๔ ปในฐานะกรอบและแนวทางดานสุขภาพท่ีสวนราชการจะไป

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปตอไป 
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 สวนแผนปฎิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขนั้น ไดมีการ  

จัดเวที “สธ. สช. ใบไมตนเดียวกัน” ในป ๒๕๕๓ เปนกิจกรรม  

สานพลังกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีผูบริหารระดับสูงเขารวม และ

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ทั่วประเทศ เพ่ือจะใหแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข  

ที่จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ใหบรรลุวัตถุประสงคและ  

เปาหมายภายใตการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธภาพสูงสุดนั้นมี

ความสอดคลองกับสาระของธรรมนูญสุขภาพฯ  
 

 นอกจากนั้นยังทำงานประสานงานใกลชิดกับองคกร

ยุทธศาสตรทางสุขภาพ อยางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จนกระท่ังสาระสำคัญ

ของธรรมนูญสุขภาพฯ ไดเขาไปมีบทบาทสรางความเปลี่ยนแปลงใน

แผนยุทธศาสตรฯ ดังเชน การนำธรรมนูญสุขภาพฯ หมวด ๓, ๖ 

และ ๑๒ ไปเปนกรอบรวมในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จนนำไปสูการ

ปรับวิสัยทัศนเปน ‘ทุกคน (บุคคล) ที่อาศัยอยูบนแผนดินไทยไดรับ
ความคุมครองหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา’ อันเปนการคำนึง

ถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ตลอดจน  

ความมั่นคงของประเทศจากการที่รัฐใหความสำคัญกับการพัฒนา

ระบบสุขภาพ 
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 ทั้งนี้แมมีขอจำกัดหลายดาน โดยเฉพาะการขาดเสถียรภาพ

ทางการเมือง การผลัดเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหลายชุด ทำใหในระดับ

ของนโยบายรัฐบาลและพรรคการเมืองไมมีการตอบสนองตอการนำ

ธรรมนูญสุขภาพไปปฏิบัติใชอยางชัดเจน ถึงจะมีความพยายามอยาง

สูงในการผลักดันธรรมนูญสุขภาพฯ เขาสูนโยบายรัฐบาลและพรรค 

การเมืองผานการสื่อสารหลักการและสาระธรรมนูญสุขภาพฯ กับ

คณะทำงานพัฒนานโยบายดานสุขภาพและสังคมของพรรคการเมือง 

และกรรมาธิการที่เกี่ยวของในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา แตทวา

ในความไมตระหนักถึงปญหาดานสุขภาพท่ีจำเปนตองไดรับการแกไข

อยางเรงดวนของรัฐบาลและบรรดาพรรคการเมืองตางๆ ก็ยังคงมี

แนวโนมทางบวกอยูบางเมือ่พบวานโยบายบรหิารงานดานสาธารณสขุ

ของรัฐบาลเกือบทุกชุดมีความสอดคลองกับธรรมนูญสุขภาพฯ  

หลายดานเหมือนกัน ดังเชนหมวด ๖ ท่ีวาดวยการบริการสาธารณสุข

และการควบคุมคุณภาพที่มีการจัดหมอใกลบานใกลใจทุกครัวเรือน

ติดตอไดตลอดเวลา หมวด ๑๐ ท่ีวาดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานสุขภาพท่ีมีการมุงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสื่อสารดาน

สุขภาพ และหมวด ๑๒ ที่วาดวยการเงินการคลังดานสุขภาพท่ีมีการ

มุงการพัฒนาระบบการเงินการคลังสูประสิทธิภาพ คุณภาพ และ

ความมั่นคงของระบบดูแลสุขภาพ  
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 นอกเหนือจากการนำธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใชเปนกรอบและ

แนวทางการจัดทำแผนระดับชาติดังกลาวมาขางตนแลว ยังเกิด

การนำไปใชในระดับพื้นที่ดวย สืบเนื่องจากคำปรารภในสวนตนของ

ธรรมนูญสุขภาพฯที่วา “...ภาคีเครือขายระดับพ้ืนที่สามารถจัดทำ
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยตองไมขัดหรือ
แยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” ในระดับชุมชนและ

ทองถิ่น จึงแปรหลักการและสาระของธรรมนูญสุขภาพฯ ฉบับนี้  

ไปเปนเครื่องมือสรางกติกาหรือเจตจำนงรวมในระดับพ้ืนที่ดวย โดย

เริ่มแหงแรกที่ เทศบาลตำบลชะแล อำเภอสีหนคร จังหวัดสงขลา  

อันเปนพื้นที่นำรองจุดประกายใหพื้นที่อื่นๆ กาวตามอยางสอดคลอง

กับบริบทของตนเองไดโดยยังคงหัวใจสำคัญของธรรมนูญสุขภาพฯ 

ฉบบัหลกัทีว่า ‘สขุภาพเปนสทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชน’ ณ ส้ินเดอืน

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไดมีการขยายผลการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

เฉพาะพื้นที่ที่มีความพรอมทั้งระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน 

จำนวน ๘๐ ฉบับดวยกัน 



เชียงราย

เชียงใหม

 ลำพูน  ลำปาง
แพร

พิษณุโลก

เลย

ปราจีนบุรี

หนอง
บัวลำพู

อุดรธานี สกลนครนครพนม

อำนาจ
เจริญ

สุรินทร

สระแกว
ฉะเชิงเทราสมุทรปราการ
ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี

ตราด

รอยเอ็ด

บึงกาฬหนองคาย

เพรชบูรณ

นาน

พะเยา

ตรัง

สงขลา ปตตานี
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พื้นที่ธรรมนูญสุขภาพประกาศใชแลว 

๒๓ จังหวัด ๘๐ แหง 

สช. กำลังสนับสนุนกระบวนการ 

จัดทำธรรมนูญสุขภาพรวมกับองคกรภาคี 
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ตารางที่ ๑ พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ 

 จำนวน ๘๐ ฉบับ 

 พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ ภาคเหนือ (๑๔ ฉบับ) 
จังหวัด พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ 

๑. จ.เชียงราย  ๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.มวงคำ อ.พาน 

๒.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.หัวงม อ.พาน 

๓.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.โปงงาม อ.แมสาย 

๔.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง 

๕.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.ไมยา เขต ๑ 

     (๙ หมูบาน) อ.พญาเม็งราย 

๒. จ. เชียงใหม ๖.  ธรรมนูญสุขภาพ อ.สารภี 

๓. จ.แพร ๗.  ธรรมนูญสุขภาพ อ.สูงเมน 

๘.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.เหมืองหมอ อ.เมือง 

๔. จ.ลำปาง ๙.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.แมถอด อ.เถิน 

๕. จ.ลำพูน ๑๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ริมปง อ.เมือง 

๖. จ.พิษณุโลก ๑๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.วัดโบสถ อ.วัดโบสถ 

๗. จ.เพชรบูรณ ๑๒. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง 

๘. จ.นาน ๑๓. ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาเหลือง อ.เวียงสา 

๙. จ.พะเยา ๑๔. ธรรมนูญสขุภาพ ต.แมใส อ.เมือง 

  



    |   การขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ ภาคใต (๑๐ ฉบับ) 
จังหวัด พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ 

๑. จ.สงขลา  ๑.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.ชะแล อ.สิงหนคร 

๒. ธรรมนูญกองทุน ต.พิจิตร อ.นาหมอม 

๓. ธรรมนูญลุมน้ำภูมี อ.รัตภูมิ 

๔. ธรรมนูญสุขภาวะหมูบาน              

บานแมทอมตก ต.แมทอม อ.บางกล่ำ 

๕. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ทาขาม อ.หาดใหญ 

๖. ธรรมนูญสุขภาพหมูบานสามคลอง    

ต.ทาขาม อ.หาดใหญ 

๗. ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษหาดสมิหลา

อยางยั่งยืน 

๘.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ 

๒. จ.ปตตานี ๙.  ธรรมนูญสุขภาพ อ.ยะรัง 

๓. จ.ตรัง ๑๐. ธรรมนูญสุขภาพ อ.กันตรัง 
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พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๖ ฉบับ) 

จังหวัด พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ 
๑. จ.อำนาจเจริญ ๑.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.เปอย อ.ลืออำนาจ 

๒.  ธรรมนูญสุขภาพ จ.อำนาจเจริญ 

๒. จ.รอยเอ็ด ๓.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.ปาฝา อ.จังหาร 

๔.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองหิน  

     อ.เมืองสรวง 

๕.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี 

๖.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.แสนชาติ อ.จังหาร 

๗.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.น้ำออม  

     อ.เกษตรวิสัย 

๘.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.เหลาหลวง  

     อ.เกษตรวิสัย 

๙.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.กูกาสิงห  

     อ.เกษตรวิสัย 

๑๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดงกลาง 

      อ.จตุรพักตรพิมาน 

๑๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต 

๓. จ.สุรินทร ๑๒. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ไผ อ.รัตนบรุี 

๔.  จ.อุดรธานี ๑๓. ธรรมนูญสุขภาพ ต.แสงสวาง 

๑๔. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บานหยวก 

๑๕. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดงเย็น 

๑๖. ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาพู 
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พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ ตะวันออก (๔๐ ฉบับ) 
จังหวัด พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ 

๑. จ.ฉะเชิงเทรา ๑.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางพระ อ.เมือง 

๒.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดงนอย อ.ราชสาสน 

๓.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางคา อ.ราชสาสน 

๔.  ธรรมนญูสขุภาพ อ.ราชสาสน อ.ราชสาสน 

๕.  ธรรมนูญสขุภาพ ต.เมืองใหม อ.ราชสาสน  

๖.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางกรูด อ.บางโพธิ์ 

๗.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.สิงโตทอง 

อ.บางน้ำเปรี้ยว 

๘.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองยาว 

อ.พนมสารคาม 

๙.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองแหน 

อ.พนมสารคาม 

๑๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ทาขาม อ.บางปะกง 

๑๑.  ธรรมนูญสขุภาพ ต.ดอนทราย อ.บานโพธ์ิ 

๑๒.  ธรรมนญูสขุภาพ ต.ดอนฉิมพล ีอ.บางน้ำ 

๑๓.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางสวน อ.บางคลา 

๑๔.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองไมแกน 

อ.แปลงยาว 

๑๕.  ธรรมนูญสุขภาพ ต.กอนแกว อ.คลอง

เขื่อน 

๒. จ.ตราด ๑๖. ธรรมนูญสุขภาพ ต.หวยแลง อ.เมือง 
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พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ ตะวันออก (๔๐ ฉบับ) 
จังหวัด พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ 

๓. จ.สระแกว ๑๗. ธรรมนูญสุขภาพหมูบานบาน 

      คลองอาราง หมู ๑๖ 

      ต.บานแกง อ.เมือง 

๑๘. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บานแกง อ.เมือง 

๑๙. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ทับพริก   

      อ.อรัญประเทศ 

๔. จ.ชลบุรี ๒๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บานปก 

๒๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองเสือ 

๒๒. ธรรมนูญอาวอุดม ต.ทุงศุขลา 

๕. จ.จันทบุรี ๒๓. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ขุนซอง  

๒๔. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางสะเกา 

๖. จ.สมุทรปราการ ๒๕. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางพึ่ง 

๒๖. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางน้ำผึ้ง 

๒๗. ธรรมนูญสุขภาพ ต.สำโรงกลาง 

๒๘. ธรรมนูญสุขภาพ ต.ปากคลอง 

๒๙. ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาเกลือ 

๓๐. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางบอ 

๓๑. ธรรมนูญสุขภาพ ต.คลองสวน 

๓๒. ธรรมนูญสุขภาพ ต.คลองดาน 

๓๓. ธรรมนูญสุขภาพ ต.เทพารักษ 

๓๔. ธรรมมนูญสุขภาพ ต.บางโปรง 

๓๕. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางแกว 
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พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ ตะวันออก (๔๐ ฉบับ) 
จังหวัด พื้นที่ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ 

 ๓๖. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางเสาธง 

๓๗. ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองปรือ   

      อ.บางพลี 

๓๘. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางพลีนอย  

๓๙. ธรรมนูญสุขภาพ ต.บางปูใหม 

๗. จ.ระยอง ๔๐. ธรรมนูญ ต.ซากบก อ.บานคาย 
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  การประสานงานกันระหวางหนวยงานราชการหลักในการ

จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ แกนภาคีทางวิชาการ และประชาสังคมที่

เกี่ยวของ ตลอดจนการลงนามความรวมมือระหวาง สช.กับพื้นที่

นำรองที่มีความพรอมและความสนใจโดยใชสมัชชาสุขภาพเปน  

เครื่องมือและมีธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

เปนตนแบบการจัดกระบวนการจัดการความรู ไมเพียงทำใหได

ผลผลิตเปนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีทั้งระดับจังหวัด 

ทองถิ่น และชุมชน มากถงึ ๘๐ ฉบับ แบงเปนภาคเหนอื ๑๔ ฉบับ ใต 

๑๐ ฉบบั ตะวนัออกเฉียงเหนือ ๑๖ ฉบับ และตะวันออก ๔๐ ฉบับ 

ดังกลาวมาขางตน แตเวลาเดียวกันนั้นกระบวนการนำสาระสำคัญ

ของธรรมนูญสุขภาพฯ มาแปรเปนปฏิบัติการยังมีคุณประโยชน

โดยตรงตอการสรางกรอบ ทิศทาง และนโยบายการพัฒนาสุขภาพ

ระดับทองถิ่นและชุมชนตามบริบทของแตละพ้ืนที่ดวย 
 

 มาตรการเชิงรุกถูกนำมาใชเพื่อขยายเครือขายและระบบ

สุขภาพท่ีพึงประสงค ในป ๒๕๕๗ สช.ไดเริ่มปรับยุทธศาสตรการ

ขยายธรรมนูญสุขภาพพื้นที ่ โดยการทำงานรวมกับองคกรภาคี

ยุทธศาสตร ไดแก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) กระทรวงศึกษาธิการ และพื้นที่

ตนแบบ ในตนป ๒๕๕๘ สช.ไดสนับสนุนกระบวนการจัดทำธรรมนูญ

สุขภาพพื้นท่ีโดยการทำงานรวมกับรวมกับ สปสช. เขต ๖ ระยอง 

จำนวน ๖ จังหวัด ๑๒๐ ตำบล สปสช. เขต ๘ อุดรธานี จำนวน  
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๖ จังหวัด ๑๐๙ ตำบล สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต ๒ 

ราชบุรี สนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน จำนวน ๖๐ 

แหง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีและสมชัชาสขุภาพจงัหวดั

ปตตาน ี ๔ ตำบล และสนับสนุนสำนักธรรมนูญฯ ชะแลขยายพื้นที่  

๑๐ ตำบล กอนหนานี้ไดจัดสงชุดความรูและคูมือการนำธรรมนูญ

สุขภาพฯ ไปใชประโยชนในการเปนกรอบพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ใหแกกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสงตอองคกรปกครอง  

สวนทองถิ่นทั่วประเทศประมาณ ๘,๐๐๐ แหง กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพที่สงตออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ๕,๐๐๐ แหง 

และสงใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อสงไปยังชุมชนพื้นท่ีปฏิบัติ

การจัดทำแผนชีวิตชุมชนเชิงคุณภาพตำบลยุทธศาสตรการพัฒนา  

ป ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จำนวน ๑๕๒ ตำบล ๑,๖๐๐ หมูบาน  

 นอกจากน้ี สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) 
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ยังไดเสนอความเห็นและขอเสนอเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่” 

ตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยท่ีมีความใกลชิดกับทองถิ่น

อยางมากรับเปนเจาภาพในการนำขอเสนอนี้ไปพิจารณาปรับใชตอไป 
 

 การขบคิดใครครวญอยางละเอียดรอบคอบกอนวางอิฐ  

กอนแรกระดับชาติลงบนระบบสุขภาพของประเทศไทยจึงมีสวน

สัมพันธอยางมากกับการจัดวางอิฐแตละกอนในทองถิ่นและชุมชนที่

จะตองไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญสุขภาพฯ อันจะเริ่มตนไดอยางมี

ประสิทธิภาพก็ดวยการจัดลำดับความสำคัญของปญหาสุขภาพอยาง

ชัดเจนกอนลงมือปฏิบัติการแกไขทั้งในระดับของภาพรวมและ  

รายประเด็น 
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 สำหรับสังคมไทย ปจจัยทางสังคมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ 

(Social Determinants of Health) เปรียบไดดังมวลอิฐมหาศาล

วางซอนทับถมจนกอตัวเปนวิกฤตสุขภาพของสังคมไทยท่ีแกไขไมได

ถาปราศจากเจตจำนงรวมกันของทกุคนในสังคม ซึง่ธรรมนูญสขุภาพฯ 

ในฐานะที่จัดวางตนเองเปน ‘พันธสัญญาทางสังคม’ (social 

commitment) บนความเห็นพองตองกันของผูมีสวนไดเสียได

พยายามคล่ีคลายวิกฤตนี้ โดยการชักชวนทุกภาคสวนเขามาจัดวาง

อิฐแตละกอนเหลานี้เสียใหมใหมีความเปนระเบียบกอนดำเนินการ

ประสานเขาดวยกันโดยการจัดเรียงอิฐทีละกอนตามประเด็นสำคัญที่

ตองการการแกไขโดยยึดหลักความสอดคลองกับสาระสำคัญของ

ธรรมนูญสุขภาพฯ ดังนี้ 

 

  

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
การขับเคล่ือนสาระธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
รายประเด็น 
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หมวด ๓ การจัดใหมีหลักประกัน 
 และความคุมครองใหเกิดสุขภาพ 
 

 เพื่อสรางหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพที่

ครอบคลุมประชาชนทุกคนที่อยูบนผืนแผนดินไทย โดยไมมีการแบงแยก

ตามฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพทางกาย ความพิการ เพศ อายุ ถิ่น  

ที่อยู เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และอุดมการณ

ทางการเมือง จำเปนตองปฏิบัติการดานสุขภาพหลายระดับ โดยเฉพาะ

ระดับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม (Parti-

cipatory Healthy Public Policy: PHPP) ท่ีทุกภาคสวนสังคมไดมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
 

 ดงัปรากฎผลการดำเนนิงานเปนมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ ครัง้ที่ 

๑-๖ ดังนี้ 

๑. นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่  

พหุวัฒนธรรม (ครั้งที่ ๑) 

๒. การจัดการสุขภาพแรงงานนอกระบบ (ครั้งที่ ๑) 

๓. แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองดาน เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต (คร้ังที่ ๒) 

๔. รวมฝาวิกฤติความไมเปนธรรมนำสังคมสูสุขภาวะ (คร้ังที่ ๓) 

๕. ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 

(ครั้งท่ี๓) 

๖. ขอเสนอตอการปฏิรูประบบสุขภาพภายใตการปฏิรูป

ประเทศไทย (ครั้งที่ ๖) 
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 นอกเหนือจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตนแลว เพ่ือจะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการจัดใหมีหลักประกันและความคุมครอง

ใหเกิดสุขภาพที่เกิดจากการมีสวนรวมอยางสมานฉันท เกื้อกูล และเอื้อ

อาทรจากทุกภาคสวนทั้งหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ/

วิชาชีพ และประชาสังคม จึงจำเปนตองมีการดำเนินมาตรการตางๆ 

ควบคูกันไปดวยทั้งแบบที่ดำเนินการโดย สช. เอง เชน การจัดเวที

ราชดำเนินเสวนาถามหาความเปนธรรมดานสุขภาพใหคนไทยไรสถานะ 

และแบบดำเนินการจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับประเด็นนี้ เชน 

สปสช. ปรับการสนับสนุนงบประมาณใหโรงพยาบาลชายแดน และ

สำนักงานประกันสังคมที่เปดใหสมัครเปนผูประกันตนสำหรับแรงงานนอก

ระบบ เชน หาบเร แผงลอย และขับมอเตอรไซตรับจาง ฯลฯ โดย  

ผูประกันตนสามารถไดรับสวัสดิการตามที่กำหนด รวมท้ังรางพระราช-

บัญญัติประกันสังคมฉบับแกไขเพิ่มเติมที่ไดขยายครอบคลุมลูกจาง

ชั่วคราวทุกประเภทของสวนราชการ และเพิ่มสิทธิประโยชนครอบคลุม

ภรรยาและบุตรของผูประกันตน 

 

 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อนุมัติแผนแมบท

การแกปญหาและพัฒนาแรงงานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยระบุวากรอบแนวคิดของ

หมวด ๓ การจัดใหมีหลักประกัน 
 และความคุมครองใหเกิดสุขภาพ (ตอ) 
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แผนแมบทอางอิงจากธรรมนูญสุขภาพฯ ขอ ๔ สุขภาพเปนสิทธิขั้น  

พื้นฐานของประชาชน และขอ ๑๖ หลักประกันสุขภาพและความ

คุมครองใหเกิดสุขภาพจะตองครอบคลุมทุกคนที่อยูบนผืนแผนดินไทย 

โดยไมมีการแบงแยกตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม สภาพทางกาย ความ

พิการ เพศ อายุ ถิ่นที่อยู เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเช่ือ 

และอุดมการณทางการเมือง  
 

 รวมถึงการท่ีคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตาม

มติ ครม.เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่อนุมัติงบประมาณและกำหนด

ขึ้นทะเบียนการเขารับบริการในโรงพยาบาลรัฐและระบบสงตอในกลุม  

เปาหมายหลัก ไดแก กลุมที่รอการพิสูจนสัญชาติ (มีบัตรที่ขึ้นดวยเลข ๖ 

และ ๗) เชน นักเรียนในสถานศึกษาและคนตางดาวที่สรางคุณประโยชน 

ทั้งนี้มีกลุมงานสุขภาพประชากรและสังคม และกลุมงานประกันสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดำเนินงาน  
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 เพ่ือใหเกิดสุขภาวะอยางเปนองครวมทั่วทั้งสังคม มุงไปสูการลด

การเจ็บปวย การพิการ และการตายที่ไมสมควร และการลดคาใชจาย

ดานสุขภาพตามแนวทาง ‘การสรางสุขภาพ นำการซอมสุขภาพ’ จำเปน

ตองปฏบิตักิารดานสขุภาพหลายระดบั โดยเฉพาะระดับการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public 

Policy: PHPP) ท่ีทุกภาคสวนสังคมไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
 

 ดังปรากฎผลการดำเนินงานเปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง

ที่ ๑-๖ ดังนี้ 

๑. การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัว (ครั้งที่ ๒) 

๒. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูใน

ภาวะพึ่งพิง (ครั้งที่ ๒) 

๓. นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ 

(ครั้งท่ี ๓) 

๔. สุขภาวะทางเพศ (ครั้งที่ ๑) ตอยอดเปน การแกปญหาวัยรุน

ไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม (คร้ังที่๓) 

๕. การจดัการปญหาการฆาตวัตาย (สุขใจ...ไมคดิสัน้) (คร้ังที ่๔) 

๖. การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใช

จักรยานในชีวิตประจำวัน (คร้ังที่ ๕) 

๗. พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ (คร้ังที่ ๕) 

 
หมวด ๔  การสรางเสริมสุขภาพ 
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๘. แผนยุทธศาสตรรวม วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน (คร้ังที่ ๖) 

๙. ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน (ครั้งที่ ๖) 
 

 นอกเหนือจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตนแลว เพ่ือจะ

สามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอือ้ตอสขุภาพอยาง

มีสวนรวมและเปนรูปธรรมที่มีการดำเนินงานในทุกระดับอยางครบวงจร

ตั้งแตอยูในครรภมารดาจนถึงวาระสุดทายของชีวิต จึงจำเปนตองมีความ

รวมมือระดับตางๆ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เชน โครงการ

ความรวมมือรฐับาลไทย-องคการอนามยัโลก เรือ่งการพฒันาระบบสขุภาพ

ชุมชน โดยอางอิงเปาหมายตามธรรมนูญสุขภาพฯ และริเริ่มแนวคิดจาก

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุน

ธรรมนูญสุขภาพฯ 
 

 การพัฒนานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของในประเด็นนี ้ เชน 

การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุแหงชาติ 

ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) การยกรางพระราชบญัญตัอินามยัเจริญพนัธ 

พ.ศ.... โดยคณะกรรมการอนามยัเจริญพนัธุแหงชาต ิ และการพฒันากรอบ  

ยุทธศาสตรงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคระดับชาติโดยกระทรวง

สาธารณสุขและ สปสช. ตลอดจนการมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  

แผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (๒๕๕๕-

๒๕๕๙) ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ

เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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 เพือ่ใหบคุคลมสีทิธดิำรงชวีติอยูในสิง่แวดลอมและสภาพแวดลอม

ที่เอ้ือตอสุขภาพ ไดรับการปกปองและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคาม

สุขภาพอยางมีมาตรฐาน และทันตอเหตุการณ จำเปนตองปฏิบัติการดาน

สุขภาพหลายระดับ โดยเฉพาะระดับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public Policy: PHPP) 

ที่ทุกภาคสวนสังคมไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
 

 ดงัปรากฎผลการดำเนนิงานเปนมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ ครัง้ที ่

๑-๖ ดังนี้ 

๑. เกษตรและอาหารในยุควิกฤต (คร้ังที่ ๑) 

๒. ยุทธศาสตรในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่อง

ดืม่แอลกอฮอล (ครัง้ที ่ ๑) ตอยอดเปน ยทุธศาสตรนโยบาย

แอลกอฮอลระดับชาติ (คร้ังที่ ๒) 

๓. บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ

และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม(คร้ังที่ ๑) 

๔. ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใน

สังคมไทย (ครั้งที่ ๑) 

๕. การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน (ครั้งที่ ๒) 

๖. โรคติดตออุบัติใหม (คร้ังที่ ๒) 

หมวด ๕ การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคาม 
 สุขภาพ 
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๗. การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน (คร้ังที่ ๒) 

๘. การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน (ครั้งที่ ๒) 

๙. มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน (คร้ังที่ ๓) 

๑๐. มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ 

(ครั้งท่ี ๓) 

๑๑. การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยชุมชนทองถิ่นเปน

ศูนยกลาง (ครั้งที่ ๔) 

๑๒. การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน

โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุก  

ภาคสวน (ครั้งที่ ๔) 

๑๓. การจดัสภาพแวดลอมรอบตวัเดก็ ๒๔ ชัว่โมง: กรณีเดก็ไทย

กับไอที (ครั้งที่ ๕) 

๑๔. การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ (ครั้งที่ ๕) 

๑๕. การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพดานสุขภาพจาก

โรงไฟฟาชีวมวล (คร้ังที่ ๕) 

๑๖. การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  

(ครั้งท่ี ๕) 

๑๗. ความปลอดภัยทางอาหาร: การแกไขปญหาจากสารเคมี

กำจัดศัตรูพืช (ครั้งที่ ๕) 
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๑๘. การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผล

กระทบดานสุขภาพจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย

เฉพาะสินคาเกษตรที่เปนอาหารและอาหาร (คร้ังที่ ๕) 

๑๙. การกำกับดูแลสื่อและการส่ือสารการตลาดของผลิตภัณฑ

ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล (คร้ังที่ ๖) 

๒๐. เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของ

ประเทศไทย (ครั้งที่ ๖) 

๒๑. การสรางความรวมมือของทุกภาคสวนเพ่ือ “สุขภาพหน่ึง

เดียว” ของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม (คร้ังที่ ๖) 
 

 นอกเหนือจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตนแลว เพ่ือจะ

สามารถบรรลุเปาหมายการมีเอกภาพของรัฐในการปองกันและควบคุม

โรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ ซึ่งเชื่อมโยงและประสานสอดคลองกันทุก

ระดับ โดยชุมชนเขามามีสวนรวมอยางเขมแข็งนั้น จึงจำเปนตองมีการ

ดำเนินมาตรการตางๆ ควบคูกนัไปดวย โดยคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ

(คสช.) ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่

เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ และการที่ศูนยประสานสนับสนุน

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(ศปก.) สช.สนับสนุนกระบวนการ  

จัดทำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพชุมชน (CHIA) แกเครือขาย

เหมืองแรนำรอง ๖ พ้ืนที่ คือ เขาคูหา (อ.รัตภูมิ จ.สงขลา) ปางหินฝน 

หมวด ๕ การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคาม 
 สุขภาพ (ตอ) 
 



                                                                           การขับเคล่ือนสาระธรรมนูญสุขภาพฯ รายประเด็น    |  

(อ.แมแจม จ.เชียงใหม) ลุมน้ำสรอย (จ.แพร) โปแตช (จ.สกลนคร)  

แคดเมี่ยมแมตาว (จ.ตาก) เหมืองแรทองคำรอบเขต ๓ จังหวัด  

(จ.พิจิตร เพชรบูรณ และพิษณุโลก) ถานหิน (ต.บานแหง จ.ลำปาง) และ

สนับสนุน CHIA สืบเนื่องจาก ต.แมถอด ขอใช ม.๑๑ กรณีสัมปทาน

เหมืองแรเหล็ก  
 

 นอกจากน้ี มีการดำเนินงานของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นนี้ เชน การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอมในศาลแพงนำรองใน

กรุงเทพฯ และทั่วราชอาณาจักร ซ่ึงในป ๒๕๕๔ มีการจัดตั้งแผนกคดี  

สิง่แวดลอมในศาลปกครองช้ันตนและศาลปกครองสูงสดุทำหนาทีพ่จิารณา

พิพากษาคดีและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน 
 

 ในป ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรสุขภาพดี

วิถีไทย ที่เนนดูแลโรคไมติดตอที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ถือเปนปจจัยสำคัญ

อยางมากตอการบรรลุเปาหมายธรรมนูญสุขภาพฯ ท่ีตองการปองกันและ

ควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพในระดับพื้นที่  

 



 เพ่ือสรางระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล และราคาไมแพง โดยการมุงเนนสนบัสนนุและลงทนุในบรกิาร

และเทคโนโลยีที่ใหผลตอบแทนดานคุณภาพสูง การบริการสาธารณสุข

เปนไปอยางสอดคลองกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค และสนับสนุนระบบ

บริการสาธารณสุขท่ีมีหัวใจของความเปนมนุษยที่มุงเนนประโยชน

สาธารณะเปนหลัก โดยไมสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่มุงเนนผล

ประโยชนเชิงธุรกิจ จำเปนตองปฏิบัติการดานสุขภาพหลายระดับ  
 

 ดังปรากฎผลการดำเนินงานเปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง

ที่ ๑-๖ ดังนี้ 

๑. ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่

จำเปน (ครั้งท่ี ๑) 

๒. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพ

ที่มีคุณภาพของประชาชน (คร้ังที่ ๒) 

๓. ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 

(ครั้งท่ี ๓) 

๔. นโยบายการเปนศูนยกลางสขุภาพนานาชาติ (คร้ังที่ ๓) 

๕. การเขาถงึบรกิารอาชวีอนามยัเพือ่สขุภาพและความปลอดภัย

ของคนทำงานในภาคอตุสาหกรรมและการบรกิาร (คร้ังที ่๔) 

หมวด ๖ การบริการสาธารณสุข 
 และการควบคุมคุณภาพ 

    |   การขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ



๖. นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับ

ประชาชน (ครั้งที่ ๖) 
 

 ในป ๒๕๕๓ ไดเกิดประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสุขภาพ ดังมติ

การประชุม คสช.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ หลังรับทราบมติของสำนักงาน  

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่สนับสนุนธุรกิจสุขภาพ ซ่ึง  

ขดัแยงกับความในธรรมนูญสขุภาพฯ ทีมุ่งเนนประโยชนสาธารณะเปนหลกั 

และไมสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่มุงเนนผลประโยชนเชิงธุรกิจ 

จนนำมาสูการเคลื่อนไหวท่ีสรางความเปล่ียนแปลงสำคัญเม่ือบีโอไอไดมี

มติระงับมติสงเสริมการลงทุนในธุรกิจสุขภาพดังกลาว พรอมทั้งชะลอการ

เปดขอรบัการลงทนุรายใหมดวยหลงัจากไดทราบเจตนารมณของธรรมนญู

สุขภาพฯ โดยมีการจัดกระบวนการหารือเพื่อจัดทำรางกรอบการลงทุน

ดานบริการสาธารณสุขที่สอดคลองกับธรรมนูญสุขภาพฯ ระหวาง  

ผูบรหิารบโีอไอและภาคสีขุภาพทีเ่กีย่วของ และรวมกันจดัทำรางกรอบใหม 

โดยบีโอไอเปนเจาภาพจัดกระบวนการรับฟงความเห็นจากหนวยงานและ

องคกรท่ีเก่ียวของ ปจจุบันรางกรอบเสร็จสมบูรณแลวโดยเปนกรอบ

สนับสนุนการลงทุนดานบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่จะเอื้อประโยชนตอ

สุขภาพประชาชน 
 

                                                                           การขับเคล่ือนสาระธรรมนูญสุขภาพฯ รายประเด็น    |  



หมวด ๖ การบริการสาธารณสุข 
 และการควบคุมคุณภาพ (ตอ) 

    |   การขบัเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

 ตอมา สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) ไดเสนอ

ความเห็นและขอเสนอแนะเรื่อง “การเปนศูนยกลางแพทยนานาชาติดาน

บริการรักษาพยาบาล” ตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเปน

หนวยงานหลักรับความเห็นของ สป.ไปพิจารณารวมกับหนวยงาน

เกี่ยวของ โดย สช.ไดเขารวมประชุมและแสดงความหวงกังวลใน  

ผลกระทบของนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขตองมีการเตรียมการอยาง

เปนรูปธรรมในฐานะหนวยงานหลักดานสุขภาพของประเทศ (National 

Health Authority) รวมถึงการที่โรงเรียนแพทยหลายแหงมุงสูเปาหมาย

การเปนสูความเปนเลิศทางวิชาการ (Excellent center) และมีการจัด

บริการคุณภาพสูง (Premium) แยกสวนจากบริการทั่วไปซึ่งจะสราง

ความเหลื่อมล้ำของการใหบริการดานสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต 
 

 กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ยังรวมเรงรัดนโยบายขยาย

ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ใหเปนหนวยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพ

สูงและมีรูปแบบการบริการครบวงจรที่สามารถดูแลผูปวย ๕ โรคสำคัญ 

คือ เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง 

เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ ซึ่งสอดคลองกับทิศทาง

ระบบบริการตามธรรมนูญสุขภาพฯ  
 



                                                                           การขับเคล่ือนสาระธรรมนูญสุขภาพฯ รายประเด็น    |  

 นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันใหสาระของธรรมนูญ

สุขภาพฯ ไปปรากฎในแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนระดับชาต ิ เชน 

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนากำลังคนบริการปฐมภูมิจัด

ทำแผนยุทธศาสตรฯ เสนอตอคณะกรรมการกำลังคนฯ และท่ีสำคัญการ

ที่แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ไดกำหนดในยุทธศาสตรที่ ๕ 

การสรางกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และ

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

เนื้อหาของธรรมนูญสุขภาพฯ 

 



หมวด ๗ การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนา 
 ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย   
 การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ 

 เพ่ือจะสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญาทองถิ่น

ดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทาง

เลือกอื่นๆ อยางเทาเทียมกันเพื่อจะเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ

สุขภาพโดยคงความสอดคลองกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

ความเช่ือและศาสนา ท่ีนำไปสูการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ ไดมีการ

ปฏิบตัิการในหลายระดับ  
 

 ดงัปรากฎผลการดำเนนิงานเปนมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ ครัง้ที ่

๒ เรื่อง “การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการ

แพทยทางเลือก ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับ

การแพทยแผนปจจุบัน”  
 

 นอกจากมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาตขิางตนแลว ในสมชัชาสขุภาพ

แหงชาติ คร้ังท่ี ๓ ยังมีการเสวนาวิชาการ ประเด็นการแพทยทางเลือกกับ

ธรรมนญูสขุภาพฯ โดยเครอืขายการแพทยทางเลือกดวย หลงัมมีตสิมัชชา

สุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพแหงชาติได

แตงตัง้อนกุรรมการขึน้ ๓ ชดุ เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรภมูปิญญาทองถิน่ฯ 

ธรรมนูญสุขภาพฯ และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใน ๓ 

ประเด็นสำคัญ คือ ๑) โรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ ๒) การ  

พัฒนาระบบยาไทย และ ๓) การสนับสนุนการแพทยพื้นบาน รวมทั้ง  

    |   การขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ



คณะกรรมการภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพแหงชาติรวมกับกระทรวง

สาธารณสขุจดัทำแผนยทุธศาสตรชาตกิารพฒันาภมูปิญญาไทสุขภาพวถิไีท

ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น โดยคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบแผนดังกลาวแลว 
 

 ที่นาภูมิใจคือ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยตนแบบแหงแรก 

ไดกอสรางท่ี จ.สกลนคร โดยเกิดจากความรวมมือขององคการบริหาร

สวนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เครือขาย

หมอพื้นบาน เครือขายสงฆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล

พังโคน และกระทรวงสาธารณสุข โดยเปดบริการผูปวยนอกในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ และยังมีความรวมมือพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย

แผนไทยระหวางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดวย 
 

 พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพการแพทยแผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดถูกประกาศใชซึ่งก็มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสาระของ

ธรรมนญูสุขภาพฯ หมวดที่ ๗ 
 

                                                                           การขับเคล่ือนสาระธรรมนูญสุขภาพฯ รายประเด็น    |  



 หมวด ๗ การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนา 
 ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย   
 การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ (ตอ) 

 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติประกาศรายชื่อ

บัญชียาสมุนไพร จำนวน ๗๑ รายการตามที่อนุกรรมการพัฒนาบัญชียา

หลักแหงชาติเสนอ ซึ่งเปนความเคลื่อนไหวในระดับชาติที่วาดวยการ  

สงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 
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หมวด ๘ การคุมครองผูบริโภค 
 

 เพือ่สรางระบบคุมครองผูบรโิภคใหไดรบัการปกปองและคุมครอง

สิทธิของผูบริโภคโดยการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ของผูบริโภค ตลอดจนการใหขอมูลขาวสารที่เปนจริงและครบถวนเพื่อให

ผูบริโภคตัดสินใจไดอยางรูเทาทัน ไดมีการดำเนินงาน  
 

 ดงัปรากฎผลการดำเนนิงานเปนมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ ครัง้ที่ 

๑-๖ ดังนี้ 

๑. การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย (ครั้งที่ ๑) 

๒. กลไกการมีสวนรวมในการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

(ครั้งท่ี ๑) 

๓. การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก

เล็ก (คร้ังท่ี ๓) 

๔. การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรี

ระหวางประเทศ (ครัง้ที ่๓) 

๕. ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเส่ือม

สภาพ (คร้ังที ่๔) 

๖. การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลติภณัฑสขุภาพทางวทิยกุระจายเสยีง สือ่โทรทศัน อนิเทอร

เนต็ (ครัง้ที ่๔) 
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หมวด ๘ การคุมครองผูบริโภค (ตอ) 
 

๗. แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย  

ของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

(คร้ังที ่๖) 

๘. การกำกับดูแลสื่อและการส่ือสารการตลาดของผลิตภัณฑ

ยาสบูและเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล (ครัง้ที ่๖) 
 

 เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการทำใหผูบริโภคไดรับการปกปองและ

คุมครองสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ ตลอดจนไดรับการพัฒนาศักยภาพให

สามารถปกปองคุมครองตนเองและสังคม จึงมีการดำเนินมาตรการตางๆ 

ไดแก คณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ (คสช.) แตงตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผล

กระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพตามมติสมัชชาสุขภาพ คร้ังที่ ๑ 

และสช.ยังรวมกับกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงพาณิชยจัดเวที

รับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 

๑๙๐ วาดวยการเจรจาการคาระหวางประเทศ และเสนอความเห็นตอ

สำนักงานกฤษฎีกาและรัฐสภา รวมถึงเครือขายคุมครองผูบริโภคไดเรียก

รองใหจัดทำแผนยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญาแหงชาติวาดวยยาและ

เวชภัณฑเปนการเฉพาะ ซ่ึง สช.ไดจัดกระบวนการหารือรวมระหวาง

หนวยงานที่ เ ก่ียวของทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย  

กรมทรัพยสินทางปญญา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
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แผนงานคุมครองผูบริโภค จนมีมติที่จะแยกจัดทำแผนดังกลาว และตั้ง

คณะทำงานเพื่อการนี้ 
 

 ทั้งนี้ เครือขายคุมครองผูบริโภคไดเรียกรองใหรัฐบาลและ

รัฐสภาเรงรัดผลักดันรางพระราชบัญญัติจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครอง  

ผูบริโภค และแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ(คคส.) ไดจัดทำดัชนี

ชี้วัดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพระดับชาติดวย 
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หมวด ๙ การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ 
 

 ความรูดานสุขภาพเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาระบบ

สุขภาพ โดยรัฐมีหนาที่สนับสนุนการสรางความรูบนพื้นกระบวนการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน และเปดโอกาสใหประชาชนเกิดการเรียนรูอยาง

กวางขวาง การดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพฯที่ผานมาปรากฎผล  

การดำเนินงานเปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑ - ๖ ไดแก 

๑. ผลกระทบจากสือ่ตอเดก็เยาวชนและครอบครวั (คร้ังที๑่) 

๒. การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง: กรณ ี 

เดก็ไทยกบัไอท ี(ครัง้ที๕่) 
 

 ผลการขับเคลื่อนที่สำคัญคือ คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย

ระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพฯ ที่มี ศาสตราจารย  

นายแพทยวิจารณ พานิช เปนประธาน ไดสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

ระบบวิจัยสุขภาพไทย โดยเปนเจาภาพจัดเวทีจุดประกายความคิด  

‘เวทีสาธารณะ สรางระบบการจัดการ การวิจัยสุขภาพใหม’ ซึ่งตอมา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดดำเนินการตอเนื่องในการ

ประสานการทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพไทยโดยความรวมมือของ

สำนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงาน  

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ 

(สวทน.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และสำนักงาน
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กองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) จนเกดิความรวมมือในการบรหิารจดัการ

งานวิจัยดานสุขภาพรวมกัน นอกจากนี้ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร 

สวรส. (๒๕๕๔-๒๕๕๙) วาดวย ‘การจัดการความรู สูระบบสุขภาพ  

ที่เปนธรรมและย่ังยืน’ ของ สวรส.ก็ไดใชธรรมนูญสุขภาพฯ เปนฐาน

อางอิงประกอบการจัดทำดวย 

 

 



 

หมวด ๑๐ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
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 การเผยแพรขอมูลขาวสารและการสื่อสารดานสุขภาพ ตองให

ความสำคัญกับความเปนกลาง เปนธรรม และรอบดาน ผานชองทางที่

เหมาะสมเพ่ือใหประชาชนสามารถรับรูและนำไปประกอบการตัดสินใจ

ปรับพฤติกรรมสุขภาพอันจะนำไปสูสุขภาวะ ท่ีผานมาปรากฎผลการ

ดำเนินงานเปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑ - ๖ ไดแก 

๑. ผลกระทบจากสื่อตอเด็กเยาวชนและครอบครวั (คร้ังที๑่) 

๒. การจดัการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง: กรณีเด็ก

ไทยกับไอที (ครั้งที่๕) 

๓ การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน  

อินเทอรเน็ต (ครั้งที่ ๔) 

๔. แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย  

ของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

(ครั้งท่ี ๖) 

๕. การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ

ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ครัง้ที ่๖) 
 

 นอกจากนี ้ คณะรัฐมนตรียังไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพแหงชาติ ตามที่คณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (คสช.) เสนอ แผนยุทธศาสตรฯนี้จัดทำข้ึนโดยความ  
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รวมมือของสำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานสถิติแหงชาติ โดย

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตอมา คสช.ไดแตงตั้งคณะ

กรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ เพื่อกำกับดูแลขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรฯ โดยกำหนดเปาหมายการทำงานระยะแรก ๔ ประเด็น คือ 

๑) มาตรฐานระบบขอมลูบรกิารสาธารณสขุ ๒) กฎหมายเพ่ือการคุมครอง

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ๓) ดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ และ ๔) ระบบ

ขอมูลสุขภาพระดับพื้นที่ 
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หมวด ๑๑ การสรางและพัฒนาบุคลากร 
 ดานสาธารณสุข 
 
 บุคลากรดานสาธารณสุข และกำลังคนดานสุขภาพอ่ืนๆ เปน

กำลังสำคัญในระบบสุขภาพจะที่ขับเคลื่อนสังคมใหเกิดระบบสุขภาพที่พึง

ประสงค โดยรัฐพึงกำหนดนโยบาย การวางแผน การผลิต การพัฒนา 

และการกระจายบุคลากรสาธารณสุขอยางเปนธรรม เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการของประเทศโดยควบคุมมิใหกลไกตลาดเขามาช้ีนำเปนหลัก 

โดยธรรมนูญสุขภาพฯกำหนดเปาหมายใหบุคลากรดานสาธารณสุข รวม

ทั้งกำลังคนดานสุขภาพอื่นๆ มีคุณภาพ มีจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีตอ

สังคม มีปริมาณท่ีเพียงพอ และมีการกระจายอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

ทำงานในลักษณะท่ีเปนสหวิชาชีพ  
  

 ซึง่ปรากฎผลการดำเนนิงานเปนมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ ครัง้ที ่

๑-๖ ดังนี้ 

๑. ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการ

แพทย (ครั้งท่ี ๑) 

๒. นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (คร้ังที่ ๓) 

๓. การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับ

ความจำเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย (ครั้งที่ ๕) 
  

 นอกเหนือจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตนแลว เพ่ือจะ

สามารถบรรลุเปาหมายการสรางบุคลากรดานสาธารณสุขและกำลังคน
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ดานสุขภาพอื่นๆ ที่มีบทบาทในระบบสุขภาพ มีคุณภาพ จริยธรรม และ

จิตสำนึกที่ดีตอสังคมในปริมาณที่เพียงพอและมีการกระจายอยางทั่วถึง

และเปนธรรมแลว คสช.และคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาต ิ

โดยอนุกรรมการความสัมพันธแพทยกับผูปวย ไดมีมติเห็นชอบรวมกันใน

การสนับสนุนรางพระราชบัญญัติคุมครองความเสียหายจากรับบริการ

ทางการแพทย พ.ศ. .... ซึ่งเปนหลักการสมานฉันทที่พัฒนามาจากการ  

จัดทำขอเสนอการจัดการความสัมพันธแพทย-ผูปวยท่ีไดรับฉันทมติจาก

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑ และความห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

รวมถึงไดสนับสนุนการจัดการความรูกรณีผูปวยสูญเสียการมองเห็นจาก

การผาตัดตอกระจก โรงพยาบาลขอนแกน เมื่อป ๒๕๕๓ ดวย 
  

 ในป ๒๕๕๓ คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติยังมี

มติแสดงความหวงกังวลวาควรมีการประเมินผลกระทบกอนดำเนินการ

เปดหลักสูตรแพทยนานาชาติ ภายหลังเครือขายผูบริโภคไดขอใชสิทธิตาม

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดจัดเวทีสาธารณะ 

‘หลักสูตรแพทยนานาชาติ สังคมไดอะไร’ เพื่อรวมประเมินผลกระทบ

จากกรณีสถาบันการศึกษาจะเปดหลักสูตรแพทยนานาชาติ  
  

 ในป ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติมีมติ

ใหเสนอตอ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
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เพื่อขยายเวลาการดำเนินการโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (CPRID) 

ออกไปอีก ๑๐ ป โดยเสนอเพิ่มสัดสวนใหไดรอยละ ๕๐ ของจำนวน

แพทยที่ผลิตทั้งหมด และเสนอเพิ่มการชดใชทุนทั้งโดยเงินและเวลาที่มาก

ขึ้นกวาเดิมเพื่อใหแพทยอยูในพื้นที่ชนบทยาวนานข้ึน ปจจุบันคณะ

กรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติไดสนับสนุนการศึกษาวิจัย

แผนการลงทุนกำลังคนดานสุขภาพเพื่อรองรับธรรมนูญสุขภาพฯอีกหลาย

เรื่อง ไดแก (ราง) แผนยุทธศาสตรพัฒนากำลังคนในระบบบริการปฐมภูมิ 

การพัฒนากำลังคนดูแลระบบสุขภาพชุมชน การคาดการณกำลังคนดาน

สุขภาพในสาขา แพทย พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย เปนตน 

 

หมวด ๑๑ การสรางและพัฒนาบุคลากร 
 ดานสาธารณสุข (ตอ) 
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 เพ่ือใหการเงินการคลังดานสุขภาพเปนไปเพื่อความยั่งยืนของ

ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค เกิดระบบการเงินการคลังรวมหมูภาคบังคับที่

ตองดำเนินการโดยไมมุงเนนผลประโยชนเชิงธุรกิจเปนสำคัญ จำเปนตอง

ปฏิบัติการดานสุขภาพหลายระดับ โดยมีผลการดำเนินงานเปนมติสมัชชา

สขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่๑ ในเรือ่ง วิกฤตเศรษฐกจิและการปกปองสขุภาวะ

คนไทย  
 

 นอกเหนือจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตนแลว เพ่ือจะ

สามารถบรรลุเปาหมายการสรางระบบการเงินการคลังรวมหมูสำหรับ  

การบริการสาธารณสุข จึงจำเปนตองมีการดำเนินมาตรการตางๆ โดย

คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย การ

พัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเปน  

คร้ังแรก และจัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 

(สพคส.) ท่ีอยูในการกำกับดูแลของสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) ซึ่งมีเปาหมายการดำเนินงานวา ‘ประเทศไทยจะมีระบบการเงิน

การคลังดานสุขภาพที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพและมีระบบการเงินการ

คลังดานบริการสุขภาพที่มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 

มีสวนรวมและมีความยั่งยืน รวมทั้งผสมผสานระบบบริการสาธารณสุข

ผสมผสาน ที่มีคุณภาพ มีความเสมอภาค มีความตอเนื่อง มีสวนรวมและ

หมวด ๑๒  การเงินการคลังดานสุขภาพ 
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มีประสิทธิภาพ’ ท่ีแมเวลาตอมาคณะรัฐมนตรีจะมีมติยกเลิกระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ

เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ จนทำให สพคส.สิ้นสุดสถานะลง แตกระน้ัน

การพัฒนากลไกกลางจัดการระบบขอมูลระหวางสามกองทุนก็ยังคงเดิน

หนาตอไปจากการท่ี สวรส.ไดตั้งศูนยพัฒนามาตรฐานระบบขอมูลสุขภาพ

ไทยขึ้นมาทำหนาท่ีนี้ และรัฐบาลไดรับประเด็นการสรางความเปนธรรม

ในระบบประกันสุขภาพไปดำเนินการตอไป 
 

 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได

เสนอขอคิดเห็นวากองทุนประกันสังคมอาจติดลบภายในป ๒๕๘๖ จึงควร

หามาตรการแกไขโดยใหกองทุนชราภาพโอนไปกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ (กบข.) หรือกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) สวนการรักษา

พยาบาลใหโอนผูประกันตน ๙.๔ ลานคนไปอยูภายใตการจัดการของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และใหสำนักงานประกัน

สังคมทำหนาที่บริหารสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการสังคมดานอื่นๆ แทน 
 

 ในเวทีหลักประกันสุขภาพทศวรรษที ่ ๒ สวรส.ไดเสนอรายงาน

ผลการศึกษา โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการเงินการคลังดานสุขภาพ 

คือ ๑) การแกไขระเบียบ ขอจำกัดตางๆ เพ่ือใหกองทุนสุขภาพระดับ

ตำบล สามารถบริหารไดอยางคลองตัวมากข้ึน และ ๒) การใหนายจางมี

สวนรวมรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลสุขภาพแรงงานตางชาติ 

หมวด ๑๒  การเงินการคลังดานสุขภาพ (ตอ) 
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 ทั้งนี้ประเด็นการเงินการคลังดานสุขภาพมักมีความเห็นแตกตาง

เกิดขึ้น เชนในป ๒๕๕๕ คณะกรรมการประกันสังคมมีมติใหเปลี่ยนแปลง

วิธีการจายคารักษาพยาบาลเปนรูปแบบใหมตามกลุมโรครายแรงโดยมีผล

ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ไดแก โรคสมอง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไต

และปอดติดเชื้อ โดยเริ่มตน Relative Weight (RW) ที่ระดับละ 

๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อหวังผลใหผูประกันตนที่ปวยเปนโรครายแรงไดรับการ

ดูแลดีขึ้น แตเวลาเดียวกันนั้นนักวิชาการกลับคิดเห็นขัดแยงวาจะสราง

ความไมเปนธรรมใหกับบัตรทองและขาราชการที่ตั้งคา RW ไวที่ ๘,๐๐๐ 

บาท และ๑๒,๐๐๐บาท ซึ่งจะกระทบตอการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาลตอไป 
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 รูปธรรมความเปลี่ยนแปลงดานระบบสุขภาพของประเทศ

ไทยจากการขับเคลื่อนประเด็นตางๆ ที่อยูในธรรมนูญสุขภาพฯ  

สูภาคปฏิบัติการจริงขององคกรภาคีเครือขายตางๆ ไมวาจะเปน

รัฐบาล หนวยงานหลักของรัฐ และองคกรยุทธศาสตร ไดทำใหเนื้อหา

สาระของธรรมนูญสุขภาพฯ มีที่ยืนในสังคมไทย หากเสริมดวยการ

สื่อสารและการตลาดเชิงสังคมที่ออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ โดย

สอดคลองกับสภาพการณพลวัตรของสังคมไทย ก็จะยิ่งเพิ่มความ

ตระหนักถึงความสำคัญใหกับสาธารณะและนำไปสูการยอมรับคุณคา 

(value) ของธรรมนูญสุขภาพฯ ฉบับนี้ทวีคูณขึ้นในฐานะ ‘เครื่องมือ

ของการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ’ และการเปน ‘อิฐกอนแรกของการ

ปฏิรูประบบสุขขภาพไทยท่ีพึงประสงค’ 
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 ยุทธศาสตรการผลักดันธรรมนูญสุขภาพฯ เพื่อสรางความ

เปล่ียนแปลงสังคมไทยในดานสุขภาพอยางมีสวนรวมของทุกภาค

สวนจำเปนตองสราง ‘กระบวนการส่ือสารทางสังคมวงกวาง’ บนฐาน

ความรูผานผลิตผลตางๆ ท่ีถูกออกแบบอยางสรางสรรคเพื่อจะใชเปน

เครื่องมือในการชวยประสานภาคสวนสังคมตางๆ ที่อยูอยางกระจัด-

กระจายภายใตความแตกตางกันดานประเด็นปญหาสุขภาพที่เผชิญ

หนา คุณลกัษณะของผูคนทีก่ระตอืรอืรนหรือเฉยชา และบริบทพื้นที่  

ที่มีจุดแข็งและจุดออนตางกัน 
 

 การผลิตสื่อและฐานขอมูลความรู ดังเชนหนังสือชุดความรู

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพฯ ที่ประกอบดวยเนื้อหาภาพกวาง

อยางหนังสือ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกบธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รูจักและเขาใจธรรมนูญฯ 

(ฉบับการตูน) สธ.-สช.ใบไมตนเดียวกัน การประเมินและทบทวน

ธรรมนูญสุขภาพ การสังเคราะหสถานการณระบบสุขภาพ และภาพ

อนาคตระบบสุขภาพ พรอมๆ กับการผลิตหนังสือในลักษณะของ

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
การสื่อสารและการตลาดเชิงสังคม 
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แนวทางปฏบิตั ิ (How to) ท่ีวาดวยกระบวนการใชประโยชนธรรมนญู

สุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ เชน แนวทางการนำ

ธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวทางการนำธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใช

ประโยชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน รวมถึงการเผยแพร

ความรูและบทเรียนของการทำงานในระดับพื้นที ่ เชน ธรรมนูญ

สุขภาพ ต.ชะแล ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ เร่ืองเลาจากชะแล ธรรมนูญ

สุขภาพ อ.สูงเมน ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนกระบวนการจัดทำ

ธรรมนูญสุขภาพ อ.สูงเมน จ.แพร ธรรมนูญสุขภาพ อ.สารภี ‘รวม

สรางอนาคต กำหนดปจจุบัน พลิกฝนในอดีต’ ถอดบทเรียนการจัด

ทำและขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ๔ พ้ืนที่ ชุด ‘กอ ราง สราง เคลื่อน 

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่’ และธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ตางๆ นั้นลวนแลว

แตเปนการจุดประกายแกผูคนในพ้ืนที่อื่นๆ ใหกาวตามได โดยมีทั้ง

คลังขอมูลความรูทางวิชาการ แนวนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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ตลอดจนประสบการณจากผูลงมือปฏิบัติจริง เปนฐานรองรับความ

มั่นใจใหกับกลุมเปาหมายที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง หรือการ

ขบัเคลือ่นกระบวนการท่ีมคีวามปรารถนาจะใชประโยชนจากธรรมนูญ

สุขภาพฯ ในการสรางความสมดุลของระบบสุขภาพในพ้ืนที่ 
 

 นอกจากน้ันยังมีการสรางกระบวนการสื่อสารทางสังคมผาน

สื่อวิดิทัศนที่เขาถึงผูรับสารไดอยางมีพลังในเนื้อหาและประเด็นตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการนำธรรมนูสุขภาพฯ ไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย

และปฏิบัติการระดับพื้นท่ีดวย เชน ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ  

๓ ระดับ (ภาษาไทยและอังกฤษ), ธรรมนูญสุขภาพ ต.ชะแล, ลด

ความเหลื่อมล้ำสามระบบหลักประกันสุขภาพ, จุดประกายแผน

แมบทกำลังคนภาคอีสาน, ปกหมุด รพ.การแพทยแผนไทยสกลนคร, 

มุมมองของกรรมการติดตามฯ การดำเนินงานตามธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติตอการจัดทำธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และ

ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีฉบับการตูน ตลลอดจนการใชสื่ออื่นๆ 

เสริมสรางความเขาใจในเนื้อหาสาระของธรรมนูญสุขภาพฯ เชน 

Roll up นิทรรศการธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพฯ  
 

 การพัฒนาชองทางการส่ือสารธรรมนูญสุขภาพฯ ผานการ

จัดกระบวนการเรียนรูยังนำมาสูการปฏิสัมพันธทางสังคมเชิง

สรางสรรค (creative social interaction) ท่ีสามารถเชื่อมรอย  

เครือขายท่ีมีความแตกตางหลากหลายเขาดวยกันไดอยางใกลชิด  
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ดังเชนการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนธรรมนูญ

สุขภาพฯ ๔ พื้นท่ีภาคเหนือ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ หลังประกาศใชจำนวน ๙ พ้ืนที่ การจัด

โครงการจุดประกายศูนยเรียนรูชุมชนเขมแข็งผานกลไกธรรมนูญ

สุขภาพพื้นที่ใหแกแกน ๕ พื้นที่ การสนับสนุนศูนยฝกอบรมและ

พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรคใหถอดบทเรียนการจัดทำ

ธรรมนูญสุขภาพ ๔ พื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงการเสวนาวิชาการสมัชชา

สุขภาพและธรรมนูญสุขภาพในงาน ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพดวย 

ทั้งนี้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ ในทางปฏิบัติจนกระทั่งมีพื้นที่

ประกาศใชธรรมนูญสุขภาพฯ มากถึง ๘๐ ฉบับและผลผลิตเปน

หนังสือและวีดีทัศนจำนวนมากน้ันวางตัวเองอยูบนฐาน ‘การจัดการ

ความรู’ ท่ีผสานองคความรูทางวิชาการเขากับทักษะทางศิลปะของ

การขับเคลื่อนสังคมไดลงตัว โดยที่ผานมาไดมีการดำเนินมาตรการ

ตางๆ อยางตอเน่ือง เชน การจัดโครงการเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู

สูการปฏิบัติ: ธรรมนูญสุขภาพ อยางตอเนื่องถึง ๖ คร้ังเพ่ือจุด

ประกายการจัดทำธรรมนูญ 
 

 ในป ๒๕๕๕ มีการสนับสนุนสำนักธรรมนูญสุขภาพชะแล

และเทศบาลตำบลเปอย จ.อำนาจเจริญ จัดกระบวนการเรียนรู

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ใหแกชุมชนและทองถิ่นท่ีสนใจการจัดทำ

ธรรมนูญสุขภาพฯ รวม ๓ คร้ัง และการพัฒนาพื้นที่ตนแบบเปนศูนย

เรียนรูชุมชนเขมแข็งผานกลไกธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นท่ี ในป 



                                                                                               การสื่อสารและการตลาดเชงิสังคม    |  

๒๕๕๖ ไดสนับสนุนพื้นที่ที่สนใจเรียนรูในพื้นที่ตนแบบ เชน กลุมแกน

นำชุมชน จ.อุทัยธานี ชัยนาท และปราจีนบุรี ขณะท่ีป ๒๕๕๖-

๒๕๕๗ ไดสนับสนุนสำนักธรรมนูญสุขภาพชะแลจัดทำโครงการ  

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพตำบล กรณีศึกษา 

ต.ชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
 

 การสือ่สารและการตลาดเพ่ือสงัคมจงึเปนการกำหนดทิศทาง

การพัฒนาระบบสุขภาพใหมีเอกภาพสอดคลองกับเจตนารมณ

ธรรมนูญสุขภาพฯ ที่ตองการสรางระบบสุขภาพพึงประสงคขึ้นมา  

ในสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็สรางกระบวนการปฏิสัมพันธทาง

สังคมวัฒนธรรมอยางใกลชิดกับกลุมเปาหมายทั้งที่ เปนรัฐบาล 

พรรคการเมือง หนวยงานของรัฐ องคกรยุทธศาสตร ชุมชน ทองถ่ิน 

และบุคคลตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อน

กระบวนการอยางตอเนื่องจนเกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งตองอาศัยการประเมิน

ผลอยางเปนระบบและอยูบนกระบวนการมีสวนรวมของทุกระดับ

และทุกภาคสวนจึงจะทำใหระบบสุขภาพของไทยไมผิดทิศทางไป

จากสาระสำคัญของธรรมนูญสุขภาพฯ  
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 กลยุทธการใชระบบติดตามและประเมินผลสรางความ  

เขมแข็งของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ อยางตอเนื่องผาน

มาตรการตางๆ เพื่อจะใหไดผลการประเมินที่สามารถสะทอนผล

การนำธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใชทั้งในดานผลของการขับเคลื่อนและ

ความเหมาะสมของสาระ ขณะเดียวกันก็ไดชุดความรูจากการ  

ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ ที่จะเปนประโยชนยิ่งตอการพัฒนา

ระบบสุขภาพที่พึงประสงคของสังคมไทยน้ันไดผลผลิตออกมาเปน  

รูปธรรมคอนขางนอยแมจะดำเนินงานตอเนื่อง 
 

 จากมาตรการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแบบมี

สวนรวมอยางตอเนื่องโดยการจัดทำแผนการเฝาระวัง ติดตาม และ

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 
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ประเมินผลการนำธรรมนูญสุขภาพฯ ไปสูการปฏิบัติอยางมีสวนรวม

โดยภาคสวนที่เก่ียวของนั้นไดผลผลิตออกมาเปนรายงานความ

กาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเร่ืองธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังท่ี ๕  

 

 สวนมาตรการเฝาระวังผลการขับเคลื่อนตามทิศทางและ  

เปาหมายของธรรมนูญสุขภาพฯ จากแผนระดับชาติ หนวยงาน 

องคกร ทองถิ่น และชุมชน เพ่ือเปนขอมูลสะทอนกลับนั้น ยังอยูใน

ระยะเริ่มดำเนินการ ในป ๒๕๕๗ โดย สช.ไดสนับสนุนทีมวิชาการ

จากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนิน

โครงการประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นท่ีใน  

๔๒ พื้นที่ 
 

 สวนการจัดกระบวนการติดตามผลการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ เพื่อวิเคราะหและส่ือสารกลับใหเห็นสาระหรือทิศทางที่มี

ความสำคัญและที่ยังไมไดดำเนินการนั้น มีผลผลิตออกมาเปนการ

ประเมินผลที่ทำในลักษณะของการศึกษา ๑ ครั้งหลังธรรมนูญ

สุขภาพฯ ประกาศใชมาต้ังแตป ๒๕๕๒  
 

 ผลผลิตสำคัญในชวงป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ เกิดจากการทำงาน

รวมกันระหวางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) กับ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในโครงการศึกษาและทบทวน
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ความรูจากกระบวนการขับเคลื่อนใชประโยชนธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบดวย ๓ โครงการยอย คือ 

๑) การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติไปใชในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย 

๒) การศึกษาทบทวนสถานการณระบบสุขภาพรายหมวด ๙ หมวด

โดยเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพฯ ๒๕๕๒ และ ๓) การศึกษาภาพ

อนาคตของระบบสุขภาพ ทัง้หมดจะเปนฐานทนุสำคญัในการทบทวน

ธรรมนูญสุขภาพฯฉบับตอไปดวย 
 

 มีแนวโนมท่ีดี เมื่อมาตรการประเมินผลที่จัดใหมีชอง

ทางการสะทอนขอมูลจากสาธารณะในกรณีที่พบการดำเนินงานท่ี

สอดคลองและไมสอดคลองกับทิศทางหรือเจตนารมณของธรรมนูญ

สุขภาพฯ ถูกนำมาปฏิบัติใชในสังคมไทยอยางจริงจัง ดังปรากฎการณ

ความเคล่ือนไหวในการปกปองและคุมครองสิทธิดานสุขภาพโดยการ

ทำหนังสือรองเรียนโดยอางอิงธรรมนูญสุขภาพฯ จำนวน ๒ เร่ืองดวย

กัน คือ ๑) ยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญาแหงชาติวาดวยยาและ

เวชภัณฑ และ ๒) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพกรณีมีหลักสูตร

แพทยนานาชาติ ที่การสะทอนกลับของขอมูลขาวสารรวมทั้งทัศนะ

ความคิดเห็นของผูคนเหลานี้ถือเปนผลทางปฏิบัติจากการนำ

ธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใชจริง 
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 ปฏิบัติการติดตามและประเมินผลท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพแมจะไมสามารถสรางความเปล่ียนแปลงแกรูปแบบและ

เนื้อหาของธรรมนูญสุขภาพฯ ทันทีทันใด ทวาก็กอเกิดกระแสธาร

ความเปล่ียนแปลงทั้งในตัวเนื้อหาสาระของธรรมนูญสุขภาพฯ เอง 

และการนำไปใชเปนกรอบอางอิงและแนวทางการกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร และการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศไทยในฐานะ

ของ ‘อิฐกอนแรก’ ที่มีรูปทรงมาตรฐานขึ้น และถูกกอรูปทรงดวย

ชางเทคนิคที่มีทักษะชำนาญการกออิฐดีขึ้นอยางมากอันเนื่องมาจาก

มีกระบวนการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวมอยาง

ตอเน่ืองซึง่ท่ีสดุทำใหเหน็จดุแขง็ (strengths) จุดออน (weaknesses) 

โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ของการนำ
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ธรรมนูญสุขภาพฯ ไปใชประโยชนวาทำไมที่ผานมาจึงไมอาจรองรับ

น้ำหนักปญหาสุขภาพของคนไทยได ในขณะเดียวกันก็เปนขอมูล

สำคัญสำหรับทบทวนปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพฯ ฉบับถัดไปดวย  
 

 ผลลัพธจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลักดันธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ สูการปฏิบัติ (ป พ.ศ. 

๒๕๕๓-๒๕๕๖) ที่กอปรดวย ๔ ยุทธศาสตรหลัก คือ ๑) การผลักดัน

ธรรมนูญสุขภาพฯ เปนฐานอางอิงในการจัดทำแผนทุกระดับ ๒) การ

ขับเคลื่อนสาระธรรมนูญสุขภาพฯ รายประเด็น ๓) การส่ือสารและ

การตลาดเชิงสังคม และ ๔) การติดตามและประเมินผล จึงเปนดั่ง

การจัดวาง ‘อิฐกอนแรก’ ลงบนโครงสรางระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค

ของสังคมไทย เพราะธรรมนูญสุขภาพฯ ไมเพียงผานกระบวนการท่ี

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมสรางอยางจริงจังเทานั้น ทวาการถูกใช

ไปเปนกรอบการจัดทำแผนสุขภาพต้ังแตระดับชาติ หนวยงานของรัฐ 

องคกร ตลอดจนทองถิ่นและชุมชน ก็ทำใหปฏิบัติการปฏิรูประบบ

สุขภาพของไทยใหมีคุณลักษณะพึงประสงค มีทิศทางถูกตอง ชัดเจน 

และมีพลังสรางสรรค สอดคลองกับพลวัตปญหาและสถานการณที่

เปล่ียนแปลงรวดเร็วและรุนแรงจะขาดเสียซึ่งธรรมนูญสุขภาพฯ ไป

ไมไดในฐานะของการลงทุนท่ีดีที่สุดเพ่ือสุขภาพ (best investment 

for health) นั่นเอง 
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