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คํานํา
“สมัชชาสุขภาพ” ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะอยาง
ตอเนื่อง นับตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนมา ตลอดระยะเวลาดังกลาว สมัชชาสุขภาพ
ไดเชื่อมรอยผูคนจากภาคสวนตางๆ เขามารวมกันขับเคลื่อนสังคม และพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ภายใตสมัชชาสุขภาพใน ๓ รูปแบบ ไดแก “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที”่ “สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น” และ “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ”
“สมัชชาสุขภาพ” นับเปนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สรางการมี
สวนรวมจากภาคีเครือขาย ดวยกระบวนการภายใตความเชื่อมโยงของสมัชชาสุขภาพ
ทั้ง ๓ รูปแบบ ที่เริ่มจากการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยมุงเนนประเด็นที่มีความสําคัญ ในขณะเดียวกัน
ยังเปนประเด็นที่สาธารณชนตางใหความสนใจ แลวจึงนําเสนอเขาสูสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ
หากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ถูกนําไปปฏิบัติจนสงผลกระทบตอชีวิตผูคนแลว
“สมัชชาสุขภาพ” จะเปนกระบวนการและเปนเครื่องมือที่ทรงพลังและมีคุณคายิ่งนัก
ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบวาระ
ที่ ๒.๙ เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตอสมาชิกสมัชชา
สุขภาพในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ จํานวน ๘ มติ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ (๒) การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
(๓) นโยบายแหงชาติเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดน
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๓

ภาคใต (๔) การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี
(๕) เกษตรและอาหารในยุควิกฤต (๖) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการ
สาธารณสุขที่จําเปน (๗) การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย (๘) การพัฒนาระบบปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของ
ประชาชน
ผลการดําเนินงานของทั้ง ๘ มติดังกลาว มีความกาวหนาในการดําเนินงานที่
แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายสวน ผลพวงทั้งหมดตางก็ถือเปนการ
ทดลองของสังคม ที่มุงใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ และสังคมเปนหลัก แมวาจะพบ
อุปสรรคในการดําเนินงานอยูบางก็ตาม แตในขณะเดียวกัน ก็มีสวนที่เริ่มผลิดอก ออกผล
ขึ้นตามลําดับ
อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานดังกลาวนับเปนบทเรียนสําคัญในการพัฒนา
แนวทางในการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ
การทํางานของหนวยงาน องคกรทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ สรางกระบวนการเรียนรู ความเขาใจและ
สํานึกรวม ดวยความเปนกัลยาณมิตร และพรอมที่จะชวยกันหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อ
นํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมรวมกัน
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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สารบัญ
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๕
ผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒๗
๒๘
• ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
๓๘
• การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
๔๓
• นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
๕๑
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นายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ
ประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
กลาวสรุปผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
ณ หอง CR๑ ศูนยการประชุมองคการสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ดังนี้
เรียน สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิและผูสังเกตการณ ทุกทาน
กระผมนายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
และติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ใครขอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีจํานวน ๘ มติ ตามลําดับ ดังนี้

มติ ๑.๑ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ภายหลังจากทีส่ มาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดใหฉนั ทมติเห็นชอบตอรางธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลว ไดมีการนําความเห็นและขอสังเกตจากสมาชิกไปเสนอ
ตอคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และ คสช. ซึ่งมีมติ
เห็นชอบและใหนําเสนอตอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบและดําเนินการตามความใน
มาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ตอมา ครม. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และใหความเห็นชอบ
ตอรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติที่เสนอทั้งฉบับ โดยไมมีการแกไข และให
นําเสนอตอวุฒสิ ภาและสภาผูแ ทนราษฎร ซึง่ ตอมาวุฒสิ ภาและสภาผูแ ทนราษฎร ไดมกี าร
ประชุมในวันที่ ๗ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ตามลําดับ รับทราบมติ ครม. ขางตน และ
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๗

ในที่สุดไดมีการประกาศใชธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ อยางเปน
ทางการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
ในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ คสช. ไดแตงตั้งกลไกในการขับเคลื่อนจํานวน
๒ กลไก คือ (๑) คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพสนับสนุนธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มี ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปนประธานกรรมการ และ (๒)
คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ ที่มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปนประธานกรรมการ
ในระยะเกือบ ๒ ปทผี่ า นมา พบวามีการดําเนินการทีส่ อดคลองกับธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติที่สําคัญ ดังนี้
๑) การขับเคลื่อนในระดับนโยบาย : มีผลงานที่สําคัญ เชน มีการจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายเสนอตอ คสช. เพื่อนําไปเปนสาระสําคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ ๑๑ มีการทํางานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขเพือ่ เตรียมการจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ และมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการ ๕ ป ของสวนราชการตาง ๆ เปนตน
๒) การขับเคลื่อนเชิงประเด็น : มีผลงานที่สําคัญ ดังนี้
(๑) มีการนําไปเปนฐานอางอิงในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตางๆ อาทิ
“นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแ หงชาติ” ขอเสนอ
เชิงนโยบาย “โรคติดตออุบตั ใิ หม” “การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม”ิ “การสราง
ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย” “นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ” “การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพนื้ บานและการแพทย
ทางเลือกใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทย
แผนปจจุบัน” เปนตน
(๒) มีการพัฒนาระบบและกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ โดยมีการ
จัดทําเปนประกาศ คสช. วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
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(๓) มีการจัดตั้งเครือขาย “ถมชองวางทางสังคม” เพื่อเปนกลไกรวมกันจากทุก
ภาคสวนในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
เคลือ่ นไหวทางสังคม เผยแพรตอ สาธารณะเพือ่ สรางความเปนธรรมดานสุขภาพ
(๔) นําไปเปนฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพแหงชาติ โดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเปน
เครื่องมือ ซึ่ง ครม. ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว
(๕) นําไปเปนฐานในการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย การพัฒนาระบบ
การเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดใหมีการตั้งกลไกที่
มีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตอ
การสรางความเปนธรรมของคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพแตกตางกัน
(๖) นําไปเปนฐานการจัดทําแผนงานโครงการ โดยเฉพาะที่จังหวัดสกลนคร ไดมี
รวมตัวกันระหวางภาคสวนตางๆ ในจังหวัดรวมกันจัดตัง้ โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยเปนแหงแรกของประเทศไทย เปนตน
๓) การขับเคลือ่ นระดับพืน้ ที่ : มีการนําแนวคิดการจัดทําธรรมนูญฯ ไปจัดทําเปน
ธรรมนูญฯ ในระดับพื้นที่หลายแหง ไดแก ที่ตําบลชะแล จังหวัดสงขลา อําเภอสูงเมน
จังหวัดแพร ตําบลริมปง จังหวัดลําพูน ตําบลเหมืองหมอ จังหวัดแพร ตําบลแมถอด จังหวัด
ลําปาง ตําบลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก และจัดทําเปนธรรมนูญสุขภาพเชิงประเด็น ไดแก
ธรรมนูญสุขภาพลุม น้าํ ภูมี จังหวัดสงขลา และธรรมนูญสุขภาพกองทุนกลาง จังหวัดสงขลา
ในชวง ๒ ป ที่ผานมามีความเคลื่อนไหวของสังคม องคกร หนวยงานทั้งในระดับ
ชาติและระดับพื้นที่ตอคุณคาของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติไปในวงกวาง
พอสมควร แตยังมีขอจํากัดในการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนอยู จึงทําใหการ
ขับเคลือ่ นสูก ารปฏิบตั ิ และสามารถติดตามผลการดําเนินงานไดในระดับหนึง่ จึงมีขอ เสนอ
ใหระยะตอไปจําเปนตองมีการสรางความเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อใหภาคีเครือขาย
สุขภาพทุกภาคสวนเขามารวมมือกันขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเต็มที่
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๙

นอกจากนัน้ ควรมีการทํางานเชือ่ มประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อขยายผลการทํางานไป
ยังพื้นที่ใหกวางขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเรงพัฒนาระบบติดตามใหครอบคลุมทุกภาคสวน
และทุกพื้นที่ดวย

มติ ๑.๒ การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
ภายหลังทีส่ มาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๑ ไดใหการรับรองยุทธศาสตรการ
เขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย แลว ไดมีการนําเสนอเรื่องตอ คสช. และ ครม. ตาม
ลําดับ ตอมา ครม. ไดประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบตามที่ คสช. เสนอ
และมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เปนกลไกหลักในการจัดทําแผน
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรฯ แบบมีสวนรวม
ในระหวางทีอ่ งคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติยงั ไมครบถวน
สมบูรณ สช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการเขาถึงยา
ถวนหนาของประชากรไทยขึ้น มีองคประกอบจากทั้งภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ และ
ภาคประชาชน ทําการยกรางแผนปฏิบัติการ โดยจัดใหมีกระบวนการรับฟงความเห็นจาก
ทุกภาคสวนอยางกวางขวาง และสงมอบใหกบั คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ทีม่ ี
พลตรีสนัน่ ขจรประศาสน เปนประธานกรรมการ และกรรมการชุดนีไ้ ดจดั ทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ทีม่ เี นือ้ หาครอบคลุมแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร
การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง
ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของผูป ว ย และนโยบายนีไ้ ดรบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติแลว
ตั้งแตวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
นอกจากนัน้ ยังมีการดําเนินงานในสวนทีเ่ กีย่ วของกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้
ที่สําคัญ ที่สืบเนื่องมาจากกระทรวงพาณิชยไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรทรัพยสินทาง
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ปญญาแหงชาติ เสนอตอ ครม. ปรากฎวามีเนือ้ หาในสวนของยาและเวชภัณฑ ไมสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย นายกรัฐมนตรีจงึ สัง่ การใหกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงพาณิชยไปหาทางออกรวมกัน โดยมีขอตกลงรวมกันที่จะจัดทํา
แผนยุทธศาสตรทรัพยสินทางปญญาแหงชาติวาดวยยาและเวชภัณฑเปนการเฉพาะ
ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาว
สําหรับขอเสนอในการดําเนินงานในระยะตอไป คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง
ชาติ ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวาง รวมทั้งควรมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง ตลอดจนมีการรายงานตอสาธารณะอยางเหมาะสมดวย และเนื่องจากนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ครอบคลุมเนื้อหาตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมอยูดวย ในการทํางานที่ไดผลจึง
เห็นสมควรใหความสําคัญกับการสรางเครือขายการเฝาระวังการสงเสริมการขายยาทีข่ าด
จริยธรรมใหเปนกลไกในการทํางาน รวมทั้งควรเรงรัดการจัดทําแผนยุทธศาสตรทรัพยสิน
ทางปญญาแหงชาติวาดวยยาและเวชภัณฑใหแลวเสร็จ แลวขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
โดยเร็ว

มติ ๑.๓ นโยบายแห ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพในพื้ น ที่
พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดมกี ารประสานความรวมมือกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เปนแกนประสานงานกับ ศอ.บต. และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
จัดตั้งกลไกวางแผนการขับเคลื่อนและจัดการสื่อสารสาธารณะผานชองทางตางๆ โดยได
มีการประชุมรวมกับผูอํานวยการ ศอ.บต. (นายภาณุ อุทัยรัตน) เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๓ ซึง่ เห็นรวมกันทีจ่ ะใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นงาน
รวมกัน
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๑๑

จากการติดตามผลการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแนบทายมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติมตินี้ พบการดําเนินงานที่สําคัญคือ
๑) ตามที่สมาชิกไดมีมติใหมี การจัดตั้งทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใตนนั้ ขณะนีร้ ฐั สภาไดใหเห็นชอบตอรางพระราชบัญญัตกิ ารบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ…. ไปแลว ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เรียก
โดยยอวา “กพต.” ทําหนาที่ใหความเห็นชอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต กําหนดใหมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดยยอ
วา “ศอ.บต.” เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะ
เปนนิติบุคคล
สําหรับขอเสนอที่ใหมีการจัดใหมีสมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น
พบวา ในรางพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ…. กําหนด
ใหมสี ภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต มีสมาชิกจํานวน ๔๙ คน
จากผูแ ทนทีเ่ ลือกกันเองจากทุกภาคสวน มีหนาทีใ่ หความเห็นตอนโยบายและยุทธศาสตร
ตางๆ ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
๒) แนวนโยบายดานการปฏิรูประบบความยุติธรรม พบวาขณะนี้ไดมีการเสนอ
รางกฎหมายวาดวยการใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี
เพือ่ ใหสอดคลองกับหลักศาสนาอิสลามและอํานวยความยุตธิ รรมใหกบั ประชาชนทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลามและการปรับปรุงการพิจารณาคดีในศาล รวมทั้งอํานวยความสะดวกความ
ยุติธรรมนอกศาล และการใหมีศาลเฉพาะในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับครอบครัวมรดก
ดวย
๓) แนวนโยบายดานการศึกษา มีการปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพืน้ ที่
โดยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการจัดตั้งสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต คือ นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ตั้งแตป ๒๕๕๒ สวนใน
ระดับอําเภอจะตัง้ ในทุกอําเภอของ ๓ จังหวัด คือ นราธิวาส ปตตานี ยะลา รวมทัง้ กระทรวง
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ศึกษาธิการยังไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๒ เปนหลักเกณฑการใหอดุ หนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ ทีต่ งั้ อยูใ นจังหวัดปตตานี
ยะลา และนราธิวาส
๔) แนวนโยบายด า นเศรษฐกิ จ มี ก ารคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคอาหารฮาลาล โดย
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ไดออกระเบียบคณะกรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารกิจการฮาลาล ทําหนาทีเ่ กีย่ วกับกิจการฮาลาลทัง้ ดานการตรวจสอบ
และวินิจฉัยเบื้องตนในการออกคํารับรองฮาลาล ดานการวิจัยและพัฒนา นอกจากนั้นยัง
มีการกําหนดประเภทการรับรอง การขอการรับรอง การออกหนังสือรับรอง การควบคุม
มาตรฐาน และการรองคัดคาน คาธรรมเนียมและบทกําหนดโทษดวย
นอกจากนัน้ มีความกาวหนาตอขอเสนอใหมกี ารบัญญัตริ บั รองสหกรณอสิ ลาม โดย
คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบสนับสนุนสถาบันการเงิน
ชุมชนในระบบอิสลาม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกําหนดเปนนโยบายรัฐบาล
ใหสวนราชการ องคกรของรัฐที่เกี่ยวของสนับสนุนสถาบันการเงินระดับชุมชน และกลุม
ธรรมชาติทางการเงินระดับชุมชนในระบบอิสลาม ทั้งดานความรู การบริหารจัดการและ
งบประมาณ
๕) แนวนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม มีการจัดใหมีกองทุน
ซะกาต ซึ่ง ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบตอรางกฎหมายวาดวย
การสงเสริมกิจการกองทุนซะกาต ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยเสนอ
๖) แนวนโยบายดานสุขภาพ การแพทย สาธารณสุขสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย มีการสรางเสริมสุขภาวะในพื้นที่ โดยกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี
ไดทาํ งานตอเนือ่ งจากป ๒๕๕๒ โดยในป ๒๕๕๓ ไดมกี ารจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี
ใน ๖ ประเด็น คือ (๑) สุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรม (๒) การพัฒนาสุขภาพอนามัยแม
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๑๓

และเด็ก (๓) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวและชุมชนเพื่อปองกันโรคเรื้อรัง (๔)
การสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ (๕) การสงเสริมสุขภาพผูพ กิ าร และการปองกันปญหายาเสพติด
สําหรับปญหาและอุปสรรค มีผลมาจากขอบเขตของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้
เปนมติที่ครอบคลุมเนื้อหากวางขวางมากทั้งดานการเมืองการปกครอง ดานยุติธรรม
ดานการศึกษา วัตนธรรมประเพณี จึงเกี่ยวของกับองคกร หนวยงานและภาคีเครือขาย
กวางขวางมาก และบางประเด็นเปนภารกิจปกติของแตละหนวยงานอยูแ ลว จึงมีขอ จํากัด
ในเรื่องการโยงใยขอมูลจากหนวยงานตางๆ
จึงมีขอเสนอแนะใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติใชมตินี้เปนฐานอางอิงในการ
พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่สําคัญโดยอาศัยฐานขอมูลวิชาการที่คมชัด
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน นําแนวนโยบายตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ไปเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และขอปรับระบบการรายงานซึ่ง
ตามที่มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมตินี้ที่กําหนดใหมีการรายงานความคืบหนาตอสมัชชา
สุขภาพแหงชาติทุกปนั้นไปเปนระบบการรายงานของกลไกทํางานที่มีพันธกิจโดยเฉพาะ
อาทิ ชองทางการรายงานของคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต หรือของ ศอ.บต. เปนตน

มติ ๑.๔ การมีสว นรวมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจา
การคาเสรี
คสช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา
ระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่มีองคประกอบจากทั้ง
ภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ และภาคประชาชน/เอกชน
ที่ผานมาคณะกรรมการชุดนี้ ไดมีการพิจารณาเรื่องที่สําคัญ ไดแก (๑) การศึกษา
ผลกระทบและมาตรการรองรับ กรณีการเจรจาการคาระหวางประเทศกลุม ประเด็นการคา
บริการ และการลงทุน: การเปดตลาดบริการภายใตอาเซียนสาขาสุขภาพ (๒) การจัดทํา
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ความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
บุหรี่ ซึ่งเรื่องนี้ไดเสนอเรื่องตอ คสช. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และมีมติ ๑) ใหความ
เห็นชอบใหละเวนการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เขาเปนรายชื่อสินคาภายใต
ขอตกลงการคาเสรีกบั สหภาพยุโรป และ ๒) ใหเสนอมติดงั กลาวตอคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศ และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี
เพือ่ ทราบมติและความหวงกังวล ของ คสช. ในประเด็นการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศ
โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ และพิจารณาใหละเวนการบรรจุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและบุหรี่เขาเปนรายชื่อสินคาภายใตขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี
ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรรงค สุวรรณคีรี) เปนประธาน ไดแตงตั้งผูแทนจาก
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศทีม่ ผี ลกระทบ
ตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพเปนคณะทํางานดูแลการเยียวยากรณีไดรบั ผลกระทบจาก
การเปดเสรีการคาและการลงทุนดวย
ในการดําเนินงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับมตินี้ ทีส่ าํ คัญไดแก ไดมกี ารจัดเวทีรบั ฟงความเห็น
เรือ่ ง กฎหมายวาดวยการกําหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๒ ซึง่ มีผเู ขารวมประชุมประกอบดวยผูแ ทนจากหนวยงานภาคราชการ สถาบันวิชาการ
และองคกรภาคประชาชน รวมถึงหนวยงานที่เปนเจาของรางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ
ไดแก กระทรวงการตางประเทศ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจากพรรคประชาธิปต ย และกลุม
ศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชนหรือฉบับภาคประชาชน ซึ่งมีขอสรุปในเรื่อง
(๑) การกําหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่เขาขายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (๒)
การเห็นตรงกันที่ควรใหหนวยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญดานการทําการศึกษาวิจัย เชน
สกว. หรือ วช. มาบริหารงานวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลและรัฐสภาตอไป
(๓) รูปแบบและชวงเวลาของกระบวนการรับฟงความคิดเห็น และ (๔) ผลกระทบทีเ่ กิดจาก
ขอตกลงที่ไดทําไปแลว ตองมีมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยาที่ชัดเจน
และอยางบูรณาการ
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๑๕

ในการดําเนินงานตามมตินี้ พบวาประเด็นการเจรจาการคาเสรีรวมทั้งการศึกษา
ผลกระทบจากนโยบายจากการเจรจาการคาเสรีเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน
และภาคประชาชน จึงจําเปนตองประสานงานกับหนวยงานและผูท เี่ กีย่ วของอยางใกลชดิ
และดําเนินการอยางรอบคอบ จึงทําใหตองใชเวลาดําเนินงานคอนขางมากกวาจะได
ขอเสนอแนะและขอสรุปในเรื่องตางๆ ได
จึงเสนอใหรฐั บาลควรใหความสําคัญกับกระบวนการมีสว นรวมจากทุกภาคสวนใน
การแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ที่อยูระหวางการ
ดําเนินการอยูในขณะนี้ รวมทั้งการยกรางกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ควรมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลในมิติ
ดานสุขภาพเพื่อใหคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ คณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี และคณะทํางานดูแลการเยียวยากรณีไดรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน นําประเด็นที่เกี่ยวของกับผลกระทบทาง
ดานสุขภาพไปพิจารณาในกระบวนการกําหนดแนวนโยบายและแนวทางการทําการคา
ระหวางประเทศใหมากยิ่งขึ้น และรัฐบาลควรเขามาสนับสนุนทรัพยากรการทํางานของ
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผล
กระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพใหมีความพรอม

มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
๑) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติฉบับที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๔ รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ เปนกลไก
รับผิดชอบมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน) เปนประธานกรรมการ
มีเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เปน
เลขานุการ ซึง่ ยังไมมกี ารดําเนินการแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบตั กิ ารในระดับพืน้ ที่

๑๖

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

หรือทองถิน่ มีเพียงการดําเนินงานของมูลนิธเิ กษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย) ทีด่ าํ เนินการ
ในลักษณะโครงการศึกษาวิจัยในพื้นที่นํารองใน ๔ พื้นที่นํารอง
๒) ในการพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงดานอาหาร พบวา มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
(ประเทศไทย) ไดทาํ การศึกษาและพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ความมัน่ คงทางอาหาร โดยการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารทีเ่ กีย่ วของทัง้ ของประเทศไทยและตางประเทศ และลงไปศึกษาใน
ระดับชุมชนใน ๒๖ พื้นที่ทั่วประเทศ โดยศึกษาถึงมุมมองของชุมชนในเรื่องความมั่นคง
ทางอาหารที่เกี่ยวของกับประเด็นในเชิงนิเวศและวัฒนธรรม รวมทั้งสถานภาพการพึ่งพา
ตนเองดานอาหาร ความเสี่ยงความเปราะบางตอความมั่นคงทางอาหาร และเรื่องสิทธิ
และโครงสรางที่เกี่ยวของ
๓) การพัฒนาระบบการเฝาระวังเพือ่ เตือนวิกฤตทางอาหาร : มูลนิธเิ กษตรกรรม
ยั่งยืน (ประเทศไทย) อยูระหวางการศึกษาระบบเฝาระวังเพื่อเตือนภัยวิกฤตทางอาหาร
๔) ระบบรับรองดานมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารและสินคาเกษตร
พบวามีการดําเนินงานในหลายหนวยงาน อาทิ สํานักงานมาตรฐานสินคาการเกษตรและ
อาหารแหงชาติ (มกทช.) ที่มีการกําหนดมาตรฐานคิว (Q) สําหรับใชตรวจสอบและรับรอง
ในสินคาเกษตร กระทรวงสาธารณสุข มีการกําหนดมาตรฐานดานอาหารปลอดภัยหลาย
มาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ และ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย เปนตน
๕) คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ไดมกี ารจัดทํายุทธศาสตรการจัดการดานอาหาร
ของประเทศไทย ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
๖) การสนับสนุนเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรรุน ใหม มีการดําเนินงานโดยกรม
สงเสริมการเกษตร อยูร ะหวางการจัดทํายุทธศาสตรยวุ เกษตรกรเพือ่ สรางเกษตรกรรุน ใหม
รวมทัง้ มีเครือขายสมัชชาสุขภาพ เชน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เครือขายกสิกรรมไร
สารพิษ ฯลฯ ไดใหความสําคัญและมีกิจกรรมดําเนินการที่ตอเนื่องในการเสริมสราง
สนับสนุนคนรุนใหมเพื่อสืบทอดและทําใหเห็นคุณคาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
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๑๗

๗) การพัฒนาระบบสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงของเกษตรกร พบวา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูร ะหวางการผลักดันกฎหมายสวัสดิการชาวนา นอกจากนัน้
ในการพัฒนาระบบสวัสดิการของเกษตรกรและชุมชนมีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เครือขายองคกรเอกชน รวมทั้งองคกรชุมชนดําเนินการอยู อาทิ ในภาคประชาชนมีการ
พัฒนากองทุนตางๆ ในชุมชนโดยองคกรชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการทั้งดานการออม ดาน
สุขภาพ และการลงทุนในอาชีพ
๘) มี ก ารจั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยพั ฒ นานโยบายด า นเกษตรและอาหาร ซึ่ ง มี มู ล นิ ธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เปนแกนประสานงาน เพื่อทําหนาที่เปนกลไกพัฒนา
นโยบายดานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ควบคูกับการ
สนับสนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ ติดตามเฝาระวัง
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ และสรางการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรในทองถิ่น
ซึ่งที่ผานมามีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การติดตามนโยบายที่เกี่ยวของกับ
พืชดัดแปลงพันธุกรรมทีส่ ง ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพและความมัน่ คงทาง
อาหาร การขับเคลื่อนใหมีการทบทวนการเปดเสรีการลงทุนอาเซียนที่สงผลกระทบตอ
ชุมชนทองถิน่ และความมัน่ คงทางอาหารของประเทศ การขับเคลือ่ นเพือ่ ใหมกี ารทบทวน
ประกาศใหพืชสมุนไพร ๑๓ ชนิด เปนวัตถุอันตราย เปนตน
๙) การสงเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิกการใชสารเคมีทางการเกษตรโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายพื้นที่ เชน อบต.แมทา กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม อบต.สายนาวัง อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ และที่ อบต.หัวดง อําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร เปนตน
ในการดําเนินงาน พบปญหาที่เกิดจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ที่มีขอบเขต
กวางขวาง ไมคมชัด และมีเปาหมายหลายประการ จึงเสนอแนะใหภาคสวนตางๆ ใช
สาระสําคัญจากมตินไ้ี ปเปนฐานการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในแตละเรือ่ ง และเรงรัดการ
ดําเนินงานที่สําคัญ โดยเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเกษตรอินทรียแหงชาติ ควรเรงรัดในการแปลง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติสแู ผนปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีโ่ ดยสรางการมีสว นรวม
จากทุกภาคสวน รวมทั้งมีการประเมินแผนยุทธศาสตรฉบับแรกที่กําลังจะสิ้นสุดลง และ
เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรในระยะทีส่ องตอไป คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ควรเปน
เจาภาพเรงรัดในการพัฒนานโยบายดานการสรางความมัน่ คงดานอาหารของประเทศไทย
แบบบูรณาการ รองรับภาวะวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและพันธุกรรมที่เปนแหลงอาหาร และความเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมอาหาร รวมทัง้ ประเด็นเรือ่ งความไมสมดุลทางอํานาจในระบบการผลิตอาหาร
ของเกษตรกรรายยอย สิทธิในอาหาร ทําใหความมั่นคงทางอาหารเปนประเด็นสําคัญ
ในอนาคต และรวมถึงระบบดานความปลอดภัยและการเขาถึงการบริโภคอาหารดวย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ จัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรและชุมชน ใหอาชีพ
เกษตรกรรมเปนอาชีพทีม่ ศี กั ดิศ์ รี และไดรบั การสืบทอดไปสูร นุ ลูกหลานตอไป และสํานักงาน
ปฏิรปู ระบบเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ เกษตรกรชุมชนและสังคม (มกทช.) ควรเปนกลไกหลัก
ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเรื่องเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมและ
เกษตรผสมผสานอยางตอเนื่องทุกป เพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหชุมชน และนักวิชาการที่
สนับสนุนงานดานนี้ไดมาพบปะและแลกเปลี่ยนองคความรูและรวมกันกําหนดนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง

มติ ๑.๘ ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรบั บริการสาธารณสุขทีจ่ าํ เปน
๑) ในการจัดบริการสุขภาพใหแกคนไรรฐั ไรสญ
ั ชาติและคนตางดาว นัน้ ครม. ได
มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ อนุมัติใหสิทธิขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข
กับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป โดย
มอบให สปสช. เปนหนวยดําเนินการ และอนุมตั ใิ หจดั ตัง้ “กองทุนใหบริการดานสาธารณสุข
กับบุคคลทีม่ ปี ญ
 หาสถานะและสิทธิ” โดยให สปสช. จัดงบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๓
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๑๙

สําหรับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ จํานวนทั้งสิ้น ๔๕๗,๔๐๙ คน เปนเงิน ๔๗๒.๘
ลานบาท และขอตั้งงบประมาณชดเชย รวมทั้งงบประมาณเหมาจายรายหัวปรับตาม
โครงสรางอายุ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป
๒) การผลักดันและสงเสริมใหภาคประชาชนมีสว นรวมในระบบหลักประกันสุขภาพ
ทุกระดับ พบวา สปสช. ไดจดั ตัง้ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิน่ หรือพืน้ ที่ เพือ่
สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือสถานบริการตางๆ
ในพื้นที่ โดยจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนของการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค อัตรา ๔๐ บาทตอประชากร สมทบกับเงินอุดหนุนจาก
อปท. และเงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน โดยเมื่อสิ้นป ๒๕๕๓ ครอบคลุม อปท.
ทั้งสิ้น ๕,๕๐๘ แหง คิดเปนรอยละ ๗๐.๘ ของพื้นที่ทั้งหมด
๓) เรงรัดและผลักดันการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวรวมทั้งผูติดตามอยางมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมคนตางดาวทัง้ หมดทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทย พบวาสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสถานะดานสิทธิของบุคคล และ
มียุทธศาสตรการจัดทําหลักเกณฑการตรวจสถานะ รวมไปถึงยุทธศาสตรการบริหาร
แรงงานตางดาวทัง้ ระบบ โดยไดรว มมือกับกรมการปกครองในการสํารวจจํานวนประชากร
ที่เปนคนตางดาว เพื่อขึ้นทะเบียนและพิจารณากลั่นกรองในเรื่องของการไดรับสิทธิตางๆ
ขณะที่กระทรวงแรงงานไดมีการจัดทํายุทธศาสตรการจัดบริการดานสิทธิมนุษยชนของ
แรงงานตางดาว และรวมกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการตรวจสุขภาพแรงงาน
ตางดาว นอกจากนี้ยังไดชวยเหลือและประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับ
การพิสูจนสัญชาติ โดยกระทรวงตางประเทศไดประสานงานเจรจากับประเทศพมา ลาว
และกัมพูชา ในการดําเนินการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวในประเทศไทย เพื่อรับรอง
สถานะโดยการออกหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคล
๔) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ภาคีเครือขายไดมกี ารพัฒนาเปนขอเสนอเชิง
นโยบาย เรื่อง การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ของประชาชน และนําเสนอเปนระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๒
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๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระหวางระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบนั้น
ครม. ไดมกี ารประชุมเมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหออกระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ มีผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
แหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนเลขานุการ เปนกลไก
ขับเคลื่อนในเรื่องนี้เปนการเฉพาะ
ในการดําเนินงาน พบปญหาที่เกิดจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้มีขอบเขต
กวางขวาง ไมคมชัด และมีเปาหมายหลายประการ จึงเสนอแนะใหภาคสวนตางๆ ใช
สาระสําคัญจากมตินี้ไปเปนฐานการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในแตละเรื่อง และเรงรัด
การดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก เสนอให สปสช. ควรเปนหนวยงานหลักในการจัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ในเรื่องการอนุมัติให
สิทธิขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงานในระยะตอไป และผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังดาน
สุขภาพแหงชาติในฐานะองคกรเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพแหงชาติ ควรเรงรัดการพัฒนานโยบายการพัฒนาระบบการเงินการคลังดาน
สุขภาพแหงชาติทส่ี รางความเปนธรรมใหแกคนไทยทีม่ หี ลักประกันทางสุขภาพทีแ่ ตกตางกัน
อยางไรก็ตาม เสนอใหมีการปรับระบบการรายงานที่มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมตินี้ที่
กําหนดใหมีการรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุก ๒ ปนั้น ไปสูระบบ
การรายงานตางชองทางปกติของแตละองคกร
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๒๑

มติ ๑.๑๓ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย
ภายหลังที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหการรับรอง
นโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย เมื่อ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ สช. ไดนํานโยบายดังกลาวไปนําเสนอตอคณะกรรมการกําลัง
คนดานสุขภาพแหงชาติและ คสช. รวมทั้งเสนอตอ ครม. ซึ่ง ครม. ไดมีการประชุมเมื่อวัน
ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ใหความเห็นชอบตอนโยบายดังกลาว และมีมติใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผล
ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ : คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ
แหงชาติ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธ
ระหว า งผู ป ว ยและญาติ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย ตั้ ง แต เ ดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๑ มี
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา เปนประธานอนุกรรมการ เปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว
โดยมีผลการปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ และเชือ่ มโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินแี้ ละแนวทางการ
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย สรุปไดดังนี้
๑) กระทรวงสาธารณสุข : ไดนําไปเปนฐานในการผลักดันใหมีการออกกฎหมาย
วาดวยการคุมครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
 หาการประสานการสงตอผูป ว ย
๒) มีการพัฒนาระบบการสงตอผูป ว ยเพือ่ แกปญ
และการสงผูป ว ยแลวไมมโี รงพยาบาลปลายทางรับผูป ว ย โดยในชวงตนไดพฒ
ั นาและเรงรัด
การจัดตั้งศูนยประสานการสงตอระดับจังหวัดและเขตเสร็จเรียบรอยแลว
๓) มีการพัฒนาระบบสนับสนุนใหมีรายงานเหตุการณไมพึงประสงค โดยเฉพาะ
ในระบบรายงานการแพยาของผูปวย รวมทั้งการรายงานความคลาดเคลื่อนในการสั่งยา
เพื่อการรักษาพยาบาล

๒๒
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๔) มีการเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยสันติวิธีสาธารณสุข โดยไดแตงตั้ง
ผูบ ริหารของกระทรวงสาธารณสุขทําหนาทีเ่ ปนผูอ าํ นวยการศูนยสนั ติวธิ ี และจัดเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเปนการประจํา
๕) ในการพัฒนาระบบใหความชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย ไดมนี โยบายใน
การจางนักกฎหมายเพื่อประสานและใหความชวยเหลือในระดับเขตๆ ละ ๑ คน
๖) ผลักดันใหมกี ารปฏิรปู ระบบการดูแลสุขภาพทีค่ รอบคลุมการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนของประเทศ รวมถึงเรงรัดและผลักดันการ
แกปญหาความขาดแคลน และการกระจายบุคลากรทางการแพทยทุกสาขารวมทั้งแพทย
ผูเ ชีย่ วชาญอยางเปนระบบ และสงเสริมระบบสวัสดิการ แรงจูงใจในการทํางานอยางตอเนือ่ ง
๗) มีการพัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรทางการแพทยทมี่ งุ เนนการสรางเสริม
อุดมคติและจริยธรรมของวิชาชีพตามแนวทางของแพทยศาสตรศกึ ษา ซึง่ การพัฒนาระบบ
การสอนใหตอบสนองตอความตองการของบริการระดับปฐมภูมมิ ากขึน้ รวมทัง้ มีการพัฒนา
ระบบการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง การพัฒนาทักษะการสือ่ สาร การเจรจาตอรอง ไดมีการปรับ
หลักสูตรและการอบรมกอนสําเร็จการศึกษาดวย
๘) ไดสนับสนุนใหโรงพยาบาลตางๆ นําเหตุการณที่ไมพึงประสงคจากการให
บริการทางการแพทย มาประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการปองกันไมใหมี
เหตุการณเดิมเกิดขึน้ ซ้าํ ซาก การถอดบทเรียนประสบการณการบริหารจัดการกรณีมปี ญ
 หา
จากการใหบริการทางการแพทย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
๙) มีการผลักดันแนวทางการทํางานที่เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการ
เปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นทุกระดับเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุข ในรูปแบบตางๆ
๑๐) มีการใหทุนการศึกษาบุคลากรดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สพร. เปน
องค ก ารมหาชน โดยรั ฐ บาลได อ อกพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๒ (องคการมหาชน) เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๒ กําหนดให สรพ.
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๒๓

มีหนาทีใ่ นการสงเสริมใหโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตางๆ มีการพัฒนาคุณภาพโดย
ใชมาตรฐาน การประเมินตนเองและการประเมินภายนอกเปนเครื่องมือสําคัญ
สปสช. ไดผลักดันนโยบายใหประชาชนสามารถใชบัตรประชาชนในการรับบริการ
สาธารณสุขแทนบัตรทองไดสาํ เร็จแลวตัง้ แตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และคณะอนุกรรมการ
ติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย
ไดตั้งคณะทํางานถอดบทเรียนกรณีการจัดการความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทย จากกรณีการผาตัดตอกระจกโรงพยาบาลขอนแกน ซึ่งมีผูสูญเสีย
การมองเห็น ๑๑ ราย และไมเกิดกรณีฟองรอง เพื่อเปนแนวทางในการปองกันปญหา
ความสัมพันธ และเปนแนวทางในการแกปญ
 หาการจัดการความสัมพันธระหวางผูป ว ยและ
ญาติกับบุคลากรทางการแพทย
ในการดําเนินงานทีผ่ า นมา พบปญหาและอุปสรรคทีส่ าํ คัญ อันเนือ่ งมาจากนโยบาย
การสรางเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย เปนเรือ่ งที่
มีขอบเขตกวางขวาง เกี่ยวของกับภาคสวนตางๆ เปนจํานวนมาก จึงยังมีความกาวหนา
ไปไดในระดับหนึ่ง รวมทั้งเกิดความขัดแยงตอการออกกฎหมายคุมครองผูเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุขมาจากวิธีคิดที่แตกตางกัน ซึ่งจําเปนตองอาศัยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันควบคูกับการใชมุมมองทางรัฐศาสตรเขามาชวย
จึงเสนอใหทุกภาคสวนควรเปดใจในการเขามารวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดย
มุงเนนการทํางานแบบโปรงใสมีธรรมาภิบาล ยึดผลประโยชนของสังคมเปนที่ตั้ง โดยนํา
เครือ่ งมือแลกเปลีย่ นเรียนรูบ นฐานความรูแ ละความรักเขามาแกไขปญหา คณะอนุกรรมการ
ติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย
ควรมีการกําหนดประเด็นสําคัญในการทํางานที่ชัดเจน และสรางการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนใหเขามารวมกันเปนเจาของในการขับเคลื่อนงานสูเปาหมายเดียวกัน และ
กระทรวงสาธารณสุข ควรใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย
ใหมีศักยภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง
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มติ ๓ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพของประชาชน
สช. ไดจัดประชุมปรึกษาหารือระหวางกระทรวงสาธารณสุข สปสช. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ สวรส. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน สํานักประสานการพัฒนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถาบันพระบรมราชชนก และมูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นตรงกันวา
๑) แผนยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ ๕ ป พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ที่มีอยูเดิมนั้นเปนแผนที่จัดทํารวมกับ สปสช. แมจะไมไดเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา แตแผนดังกลาวนีไ้ ดนาํ ไปใชประโยชนบางสวน ไดแก ใชในการ
บริหารจัดการทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด เปนตน
๒) ขณะนีร้ ฐั บาลมีนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ รพ.สต. ซึง่
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ฉะนั้น จึงเห็นรวมกันใหมีการจัดทํา
“แผนยุทธศาสตรทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล” โดยให
กระทรวงสาธารณสุขเปนแกนดําเนินการ โดยสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรควรใหความ
สําคัญกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในประเด็น กําลังคน บทบาทของทองถิ่น และการจัด
ระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง
ในการขับเคลือ่ นนโยบาย รพ.สต. กระทรวงสาธารณสุขไดตงั้ กลไกดูแลระบบบริการ
ปฐมภูมิ โดยปรับบทบาทและภารกิจของ “สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูม”ิ เปน “สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สป.รพ.สต.)”
ภายใตคณะกรรมการอํานวยการสํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เปนกลไกตั้งตนที่ทําหนาที่ดูแลระบบบริการปฐมภูมิตามโครงการ รพ.สต.
ในการดําเนินงาน พบวามีการปรับเปลีย่ นหนาทีค่ วามรับผิดชอบในสวนของกระทรวง
สาธารณสุข ทําใหกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาล
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๒๕

สงเสริมสุขภาพตําบลชะลอตัวไปบาง จึงเสนอใหกระทรวงสาธารณสุข โดย สํานักประสาน
การพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ควรเรงรัดการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ใหแลว
เสร็จโดยเร็ว เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานของหนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายที่
เกีย่ วของเพือ่ มุง สูเ ปาหมายเดียวกัน รวมทัง้ กระทรวงสาธารณสุขควรใชพลังการทํางานใน
พื้นที่โดยเฉพาะ อปท. ใหเขามามีสวนสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย รพ.สต. เพื่อ
ใหมีศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่ และจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย รพ.สต. เมื่อไดดําเนินการอยางตอเนื่อง
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๒๗
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ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ขอ ๑ เห็นชอบกับสาระในรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. … ตามที่ปรากฏในภาคผนวก โดยมีความเห็นเพิ่มเติม
ดังแนบ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหฉนั ทมติเห็นชอบตอราง
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดย
มีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อขอเพิ่มเติม แกไขรางใหสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอ ๒ ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๑ นํ า ความเห็ น เพิ่ ม เติ ม จากที่ ป ระชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๑ เสนอ
คณะกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เพื่อประกอบการ
ปรับปรุงรางธรรมนูญฯ กอนนําเสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพือ่ พิจารณา
รับรองตอไป ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดนําความเห็นเพิ่มเติมและขอสังเกตจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑
เสนอตอคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ในคราวการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสภาการพยาบาล ไดนําเสนอตอ คสช.
ในการประชุม คสช. เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ มีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ)
เปนประธานการประชุม มีมติเห็นชอบตอรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และ
ใหนาํ เสนอตอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาใหความเห็นชอบและดําเนินการตามความในมาตรา
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๒๙

๔๖ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป
ตอมา ครม. ไดมกี ารประชุมเมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ และไดใหความเห็นชอบ
ตอรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติที่เสนอทั้งฉบับ โดยไมมีการแกไข และให
นําเสนอตอวุฒสิ ภาและสภาผูแ ทนราษฎร ตามลําดับ ซึง่ ตอมาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒
วุฒิสภารับทราบธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ครม. เห็นชอบ
แลว ไมมีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเพิ่มเติม และในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ สภาผูแทน
ราษฎรรับทราบธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ ครม.เห็นชอบแลว
โดยมี ส.ส. ทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝายคานจํานวน ๖ ทานอภิปรายสนับสนุนและให
ขอสังเกตเพื่อการปฏิบัติใหเปนผล
และในทีส่ ดุ เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไดนาํ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๕ ง. วันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๒
๒.๒ เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายตางๆ
ทั่วประเทศมีการดําเนินงานตามธรรมนูญฯอยางกวางขวาง

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
๑) กลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ : สช. ไดนําเสนอตอ คสช. เพื่อ
จัดใหมกี ลไกในการขับเคลือ่ นธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปสูก าร
ปฏิบัติ จํานวน ๒ กลไก คือ
๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ คสช. ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ ทีม่ ี นพ.บรรลุ ศิรพิ านิช เปนประธานกรรมการ และเลขาธิการ คสช. เปนกรรมการ
และเลขานุการ

๓๐
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๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ คสช.เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพสนับสนุนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ที่มี
ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปนประธานกรรมการ ผูอ าํ นวยการ สวรส. เปนกรรมการและเลขานุการ
๒) ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ :
๒.๑ คณะกรรมการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรการผลักดัน
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สูการปฏิบัติ โดยมี นพ.ณรงคศักดิ์
อังคะสุวพลา เปนประธานอนุกรรมการ ทําหนาที่จัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการ
ผลั ก ดั น ธรรมนู ญ สุ ข ภาพแห ง ชาติ สู ก ารปฏิ บั ติ ขณะนี้ ไ ด นํ า เสนอร า งยุ ท ธศาสตร ต อ
คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติพิจารณา และไดมีขอเสนอใหแกไขปรับปรุง ซึ่งอนุกรรมการไดปรับแกไข
ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ เสนอเสร็จเรียบรอยแลว
๒.๒ ยุทธศาสตรการผลักดันธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
สูการปฏิบัติ (ป ๒๕๕๓-๒๕๕๖) มี
๒.๒.๑ เปาหมาย ๓ ประการคือ ๑) การไดรบั การยอมรับและผูกพันเปนฐานอางอิง
เปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดําเนินงาน
จากหนวยงานและองคกรภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ๒) เกิดการดําเนิน
งานทางดานสุขภาพทีม่ ที ศิ ทางสอดคลองกับเปาหมายของธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ และ ๓) มีองคความรูอยางพอเพียงเพื่อการขับ
เคลื่อนและ/หรือทบทวนปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพแหงชาติฉบับตอไป
๒.๒.๒ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน ประกอบดวย ๑) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติเปนฐานอางอิงในการจัดทําแผนทุกระดับ ๒) สรางกระบวนการ
ขับเคลือ่ นสาระทีเ่ ปนประเด็นสําคัญของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหง
ชาติ ดวยหลักการตลาดเชิงสังคม ๓) การสื่อสารทางสังคม ๔) การจัดการ
ความรู และ ๕) ติดตามและประเมินผล และสรางความเขมแข็งในการ
ขับเคลือ่ น
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๓๑

๓) การเผยแพรธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ : สช. ไดดําเนินการ
ในหลากหลายชองทางที่สําคัญ ไดแก
๓.๑ เผยแพรตอ อปท. โดยจัดทําเปนชุดความรูแ ละคูม อื “การนําธรรมนูญสุขภาพ
แหงชาติไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบสุขภาพของ อปท.” จัดสงใหแก อปท. ทัว่ ประเทศ
รวม ๘,๐๐๐ แหง ผานชองทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๓.๒ เผยแพรตอเครือขาย อสม. โดยจัดทําชุดความรูและคูมือ “การนําธรรมนูญ
สุขภาพไปใชประโยชนในการพัฒนาระบบสุขภาพของชุมชน” จัดสงใหแกแกนประสาน
เครือขาย อสม. รวม ๕,๐๐๐ แหง ผานชองทางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
๓.๓ ผลิตเปนสือ่ เพือ่ การเรียนรูท งั้ ในรูปของสือ่ สิง่ พิมพและสือ่ วีดทิ ศั น อาทิ หนังสือ
ประชาเสวนากับการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ บทเรียนความสําเร็จการ
ยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เรื่องเลาจากชะแล วีดิทัศนเรื่องธรรมนูญ
สุขภาพตําบลชะแล เปนตน และเผยแพรสสู าธารณะหลายชองทาง เชน เว็ปไซต www.
nationalhealth.or.th การจัดเวทีสาธารณะ การประชุมและการอบรมตางๆ
๓.๔ จัดกระบวนการเรียนรูก ารนําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติไปใชประโยชนทง้ั ในการ
จัดทําธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่ และเชิงประเด็น อยางตอเนือ่ ง อาทิ จัดเวที สธ.- สช.
ใบไมตน เดียวกัน กับผูบ ริหารระดับรองอธิบดีและผูอ าํ นวยการกองแผนงานของกระทรวง
สาธารณสุข เปนตน

ปญหาและอุปสรรค
ยังมีขอจํากัดในการขับเคลื่อนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติสูการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรทวี่ างไว รวมทัง้ การสรางการรับรูแ ละความเขาใจตอบทบาทของธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติตอสังคม

๓๒
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ขอเสนอแนะ
๑) สช. ควรเปดโอกาสใหเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพใหเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการขับเคลือ่ น เผยแพรธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติใหกวางขวางยิง่ ขึน้
๒) สช. ควรพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการนําธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติไปปฏิบัติในรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาใชในการทบทวนยุทธศาสตรการ
ขับเคลื่อน
๒.๓ ติดตามผลการนําธรรมนูญฯ ไปใชประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อรายงานความ
คืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกสองป

ขอ ๓ ขอใหหนวยงานของรัฐ องคกรวิชาการ องคกรวิชาชีพ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในทุกภาคสวน ทุกระดับ พิจารณาดําเนินการ
๓.๑ นําธรรมนูญฯ ไปใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ
การดําเนินงานดานสุขภาพทัง้ ในระดับประเทศและระดับทองถิน่ ตามอํานาจหนาที่
ของตน
๓.๒ สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวม
ในทุกระดับและรวมผลักดันใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวย

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดทาํ การติดตามผลการดําเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปใชประโยชน ซึ่งพบวามีการดําเนินการที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติที่สําคัญ ดังนี้
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๑) การขับเคลื่อนระดับนโยบาย : มีผลงานที่สําคัญ เชน
๑.๑ มีการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเสนอตอ คสช. เพือ่ นําเสนอประเด็นของระบบ
สุขภาพตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติบรรจุเปนสาระสําคัญของแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๑ ซึง่ ขณะนีไ้ ดสง เรือ่ งดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเรียบรอยแลว
๑.๒ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กําลังเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑ โดยวางกรอบการจัดทําแผนอางอิงจากการพัฒนาระบบสุขภาพตามธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
๑.๓ มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ อางอิงสาระจากธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ
๒) การขับเคลื่อนเชิงประเด็น : มีผลงานที่สําคัญ เชน
๒.๑ การสรางเสริมสุขภาพ : (๑) คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพ
สนับสนุนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติไดมกี ารพัฒนาแผนงานวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ระบบชุมชน (๒) กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนําไปเปนฐานอางอิงในการจัดทํา
ขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุแ หงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) ซึ่ง ครม. ไดใหความเห็นชอบประกาศเปนนโยบายของรัฐเรียบรอยแลว
และ (๓) กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยูระหวางการ
พัฒนายุทธศาสตรงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคระดับชาติ
๒.๒ การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ (๑) มีการพัฒนา
ระบบและกระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ จนในปจจุบนั ไดมกี ารประกาศ คสช.
เรือ่ งหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลกระทบดานสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ.
๒๕๕๒ ซึ่งนําไปแกไขปญหาที่ในการนํามาตรการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๖๗ ไปสูก ารปฏิบตั ไิ ด นอกจากนัน้ ยังไดพฒ
ั นาการนําระบบการประเมินผลกระทบ
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ตอสุขภาพไปใชในพื้นที่อีกหลายชุมชน (๒) เปนฐานในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย
“โรคติดตออุบัติใหม” นําเขาสูการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ ซึ่งปจจุบัน
ครม. ไดใหความเห็นชอบ และมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขนําไปดําเนินการ (๓) มีการ
จัดตัง้ เครือขาย “ถมชองวางทางสังคม” เพือ่ เปนกลไกรวมกันจากทุกภาคสวนในการพัฒนา
องคความรูทางวิชาการ จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เคลื่อนไหวทางสังคม เผยแพรตอ
สาธารณะเพื่อสรางความเปนธรรมดานสุขภาพ
๒.๓ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ : (๑) นําไปเปนฐานในการ
พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เรือ่ ง “การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม”ิ “การสรางความสัมพันธ
ระหวางแพทยกับผูปวย” ซึ่งไดนําเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ และ ๒
ที่ผานมา ปจจุบันอยูระหวางการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ (๒) นําไปเปนฐานการพัฒนา
ขอเสนอนโยบาย เรื่อง “นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ” และนําเขาสูการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๒.๔ การสงเสริมสนับสนุนการใชและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ :
(๑) นําไปเปนฐานในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เรือ่ ง “การพัฒนาการแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ
คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน” เสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒ (๒) นําไป
เปนฐานการจัดทําแผนงานโครงการ อาทิ ที่จังหวัดสกลนครไดมีรวมตัวกันระหวางภาค
สวนตางๆ ในจังหวัดรวมกันจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย เปนตน
๒.๕ การคุมครองผูบริโภค : (๑) นําไปเปนฐานอางอิงในการจัดทํารางกฎหมาย
จัดตัง้ องคการอิสระเพือ่ การคุม ครองผูบ ริโภค ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ นการทํางานรวมกับทางรัฐสภา
(๒) แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังจัดทําดัชนีชี้วัด
การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
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๒.๖ การสรางและเผยแพรองคความรูด า นสุขภาพ : นําไปเปนฐานในการจัดทํา
ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ “การจัดการความรูสู
ระบบสุขภาพที่เปนธรรมและยั่งยืน”
๒.๗ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ : นําไปเปนฐานในการการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพแหงชาติ โดยใชกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเปนเครือ่ งมือ ทีด่ าํ เนินการโดย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
สสส. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสถิตแิ หงชาติ สช. และ สํานักงานพัฒนาระบบขอมูล
สุขภาพแหงชาติ ซึ่ง ครม. ไดใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว
๒.๘ การสรางและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข : (๑) นําไปเปนฐานในการ
จัดทําโครงการจัดการกําลังคนในระดับพืน้ ที่ โดยปจจุบนั ไดเริม่ ตนโครงการขับเคลือ่ นแผน
แมบทกําลังคนดานสุขภาพในภาคอีสานแลว (๒) นําไปเปนฐานในการจัดเวทีสาธารณะ
เรื่อง หลักสูตรนานาชาติสังคมไดอะไร (๓) คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
อยูระหวางการจัดทําแผนการลงทุนกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในปลาย
เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ นี้
๒.๙ การเงินการคลังดานสุขภาพ : นําไปเปนฐานในการออกระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวย การพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
มีการตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ ทีม่ นี ายกรัฐมนตรี
เปนประธาน เพื่อทําหนาที่พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตอการสรางความเปนธรรมของ
คนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพแตกตางกัน
๓) การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ :
๓.๑ หนวยงานในพืน้ ทีม่ กี ารนําแนวคิดการจัดทําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติไปจัดทํา
เปนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ไปแลว ไดแก ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล จังหวัดสงขลา
ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ธรรมนูญสุขภาพตําบลริมปง จังหวัดลําพูน
ธรรมนูญสุขภาพตําบลเหมืองหมอ จังหวัดแพร ธรรมนูญสุขภาพตําบลแมถอด จังหวัด
ลําปาง ธรรมนูญสุขภาพตําบลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
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๓.๒ หนวยงานในพืน้ ทีม่ กี ารนําแนวคิดการจัดทําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติไปจัดทํา
เปนธรรมนูญสุขภาพเชิงประเด็นไปแลว ไดแก ธรรมนูญสุขภาพลุมน้ําภูมี จังหวัดสงขลา
และธรรมนูญสุขภาพกองทุนกลาง จังหวัดสงขลา
๓.๓ นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่ที่อยูระหวางการดําเนินงานจัดทําธรรมนูญสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ อีกหลายแหง อาทิ พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ เชียงราย อุดรธานี สุรินทร เลย
อํานาจเจริญ ขอนแกน ลพบุรี ชัยนาท นครนายก สระแกว ฉะเชิงเทรา และพะเยา

ปญหาและอุปสรรค
ยังมีขอจํากัดในการประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและเครือขายภาคี
ตางๆ จึงทําใหการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแหงชาติสูการปฏิบัติ ตลอดจนการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพแหงชาติยงั ดําเนินไปไดในระดับหนึง่ ซึง่ จําเปนตอง
มีการพัฒนาการทํางานโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนอีกมาก

ขอเสนอแนะ
๑) คณะกรรมการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญ
วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ควรทํางานเชือ่ มประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพือ่ ขยายผลการทํางาน
ไปยังพื้นที่ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๒) สช. ควรเรงพัฒนาระบบติดตามการนําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติไปใชของ
หนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายทุกภาคสวนครอบคลุมทุกพื้นที่

ขอเสนอแนะตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน
๒) ในชวง ๒ ป ที่ผานมามีความเคลื่อนไหวของสังคม องคกร หนวยงานทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ตอคุณคาของธรรมนูญสุขภาพแหงชาติไปในวงกวางพอสมควร
ซึง่ ในระยะตอไปจําเปนตองมีการสรางความเคลือ่ นไหวทางสังคมเพือ่ ใหภาคีเครือขายสุขภาพ
ทุกภาคสวนเขามารวมมือกันขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพแหงชาติไปสูก ารปฏิบตั อิ ยางเต็มที่

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๓๗

๓) ควรมีการทํางานเชือ่ มประสานกันระหวางคณะกรรมการติดตาม สนับสนุน
และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ กั บ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ทีแ่ ละสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น เพื่อขยายผลการทํางานไปยังพื้นที่ใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๔) สช. ควรเรงพัฒนาระบบติดตามการนําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติไปใชของ
หนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายทุกภาคสวนครอบคลุมทุกพื้นที่

๓๘

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
ขอ ๑ ใหการรับรองยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากร
ไทย ตามภาคผนวกทายมตินี้
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหการรับรองยุทธศาสตร
การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ขอ ๒ ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๑ นําเสนอยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทยตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหความเห็นชอบและสั่งการใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรฯ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คสช. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ และเห็นชอบใหนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งตอมา ครม. ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็น
ชอบกับขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ตามที่ คสช.
เสนอและมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เปนกลไกหลักในการจัดทําแผน
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรฯ แบบมีสวนรวม

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๓๙

๒.๒ จัดใหมกี ลไกเพือ่ ยกรางแผนปฏิบตั กิ ารโดยการมีสว นรวมของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
๒.๓ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
๒.๔ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการในยุทธศาสตรท่มี ีความเรงดวนหรือ
จําเปนตองดําเนินการทันที

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
๑) การจัดใหมีกลไกจัดทําแผนปฏิบัติการ : มีการดําเนินงานดังนี้
๑.๑ สช. ไดแตงตัง้ คณะกรรมการยกรางแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตรการเขา
ถึงยาถวนหนาของประชากรไทยขึ้น ตั้งแตวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยมี นพ.ศิริวัฒน
ทิพยธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ มีองคประกอบจาก
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ และภาคประชาชน ทําการยกรางแผนปฏิบัติการไปกอน
ในระหวางที่องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ (คณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหเปนกลไกจัดทําแผนปฏิบัติการ) ยังไมครบถวนสมบูรณ
๑.๒ คณะกรรมการยกรางแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของ
ประชากรไทยไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบดวยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
และผูมีสวนไดเสีย จํานวน ๕ คณะ คือ ๑) คณะอนุกรรมการประสานความรวมมือ
เครือขายเพือ่ การเขาถึงยา ๒) คณะอนุกรรมการสนับสนุนกลุม ผูป ว ยเพือ่ การเขาถึงยาและ
พัฒนาการใชกฎหมาย ๓) คณะอนุกรรมการสงเสริมการกําหนดราคายาที่สอดคลองกับ
คาครองชีพ ๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศการวิจยั และพัฒนา
ยา ๕) คณะอนุกรรมการสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม ไดรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการเขาถึงยาของประชากรไทยโดยจัดใหมีกระบวนการรับฟง
ความเห็นจากทุกภาคสวนอยางกวางขวาง รวมทั้งนําเสนอตอคณะกรรมการยกรางแผน
ปฏิบัติการฯ จนผานการรับรองและสงมอบใหกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ
ที่มีพลตรีสนั่น ขจรประศาสน เปนประธานกรรมการ ในที่สุด

๔๐

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑.๓ ไดมีการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ที่มี
เนือ้ หาครอบคลุมแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย
และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง ยุติการสงเสริมการขายยาที่
ขาดจริยธรรม: เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูป ว ย และไดรบั การเห็น
ชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติแลว เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
๒) ประเด็นที่ ไดมีการดําเนินการเปนการเฉพาะ :
๒.๑ สืบเนือ่ งจากกระทรวงพาณิชยไดมกี ารจัดทําแผนยุทธศาสตรทรัพยสนิ ทาง
ปญญาแหงชาติ เสนอตอ ครม. ปรากฎวามีเนือ้ หาในสวนของยาและเวชภัณฑ (ยุทธศาสตร
ที่ ๕ เรื่องการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกําหนดทางกฎหมายเพื่อมิให
เปนอุปสรรคในการเขาถึงยา) ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของ
ประชากรไทยที่เสนอ ครม. ไปกอนหนา นายกรัฐมนตรีจึงสั่งการใหกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงพาณิชยไปหาทางออกรวมกัน
๒.๒ ไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย
เครือขายสุขภาพและ สช. มีขอตกลงรวมกันที่จะจัดทําแผนยุทธศาสตรทรัพยสินทาง
ปญญาแหงชาติวาดวยยาและเวชภัณฑเปนการเฉพาะ โดยเห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ (สงเสริมการพัฒนา) ทรัพยสนิ ทางปญญาแหงชาติวา ดวยยาและเวชภัณฑ
ขึ้นภายใตคณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติทําหนาที่จัดทําแผน
ยุทธศาสตรดังกลาว
๒.๓ ปจจุบนั คณะกรรมการนโยบายทรัพยสนิ ทางปญญาแหงชาติเห็นชอบใหแตงตัง้
คณะอนุกรรมการทรัพยสนิ ทางปญญาดานยาและเวชภัณฑขนึ้ โดยมีองคประกอบจากทัง้
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ ทําหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางการดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๔๑

ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากประเด็นการเขาถึงยาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จึงจําเปน
ตองมีการประสานการทํางานที่ดีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับจําเปนตองมีการ
ศึกษารวบรวมขอมูลวิชาการประกอบการทํางาน จึงสงผลทําใหตองใชเวลาดําเนินงาน
คอนขางมากในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับยุทธศาสตรฯ ตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ

ขอเสนอแนะ
๑) คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ควรประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยา
แหงชาติไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดอยางแทจริง รวมทัง้ ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตรดงั กลาวอยางใกลชดิ และตอเนือ่ ง ตลอดจนมีการรายงานตอ
สาธารณะอยางเหมาะสมดวย
๒) เนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ครอบคลุม
เนื้อหาตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ยุติการสงเสริมการ
ขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูปวยอยูดวย
ในการทํางานทีไ่ ดผลจึงเห็นสมควรใหความสําคัญกับการสรางเครือขายการเฝาระวังการ
สงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมเปนกลไกในการทํางาน
๒.๕ ใหรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากร
ไทย ตอการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่สาม

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ไดดําเนินการแลว ดังมีรายละเอียดที่นําเสนอมาขางตน

๔๒

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ขอเสนอแนะตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน
๒) คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ควรจัดกลไกขับเคลือ่ นนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติไปสูก ารปฏิบตั แิ บบมีสว นรวม รวมทัง้ มีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานตอสาธารณะอยางเหมาะสม
๓) สงเสริมพัฒนาหรือจัดใหมีเครือขายการเฝาระวังการสงเสริมการขายยาที่
ขาดจริยธรรมเพื่อใหเปนกลไกเสริมการทํางานของภาครัฐ
๔) คณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ ควรเรงรัดใหคณะ
อนุกรรมการทรัพยสินทางปญญาดานยาและเวชภัณฑ จัดทําแผนยุทธศาสตรทรัพยสิน
ทางปญญาแหงชาติวาดวยยาและเวชภัณฑใหแลวเสร็จ แลวขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
โดยเร็ว

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๔๓

นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอ ๑ เห็นชอบกับขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่
พหุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามภาคผนวกทีแ่ นบทายมติน้ี
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๑ ไดมมี ติเห็นชอบกับแนวทางการพัฒนาระบบ
สุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีทั้งสิ้น ๖ ดาน ประกอบดวย
(๑) การจัดรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแบบใหมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต (๒) การปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต (๓) การศึกษา
(๔) เศรษฐกิจ (๕) การปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม (๖) สุขภาพการแพทย สาธารณสุข
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

ขอ ๒ ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๑ นําเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดําเนินการผลักดันขอเสนอเพิม่ แนวทาง
การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้งดานการบริหารจัดการ บุคลากร การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เพื่อใหรัฐบาลกําหนดเปนนโยบายแหงชาติ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ไดบรรจุแนวทางการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใตไวในยุทธศาสตรดานที่ ๖ สุขภาพ การแพทย สาธารณสุข
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเรียบรอยแลว

๔๔

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๒.๒ เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหนว ยงานของรัฐ องคกรวิชาการ องคกร
วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุกภาคสวน ทุกระดับที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใตปฏิบตั ติ ามขอเสนอการพัฒนาระบบสุขภาพใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
๑) สช. ไดจดั สงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ ๑ ใหแกภาคีเครือขายทีเ่ กีย่ วของ
อาทิ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนาและ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร (พตท.) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สํานัก
นายกรัฐมนตรี กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒) ในป ๒๕๕๒ สช. ไดมีการประสานการทํางานกับกลไกพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายซึ่งมี ดร.สุกรี หวังปูเตะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
จังหวัดปตตานี เปนแกนในการขับเคลื่อน ติดตามและรายงานผล รวมกับนักวิชาการที่
รวมพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในแตละยุทธศาสตร
๓) ในป ๒๕๕๓ ไดประสานความรวมมือกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
(สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนแกนประสานงาน ศอ.บต. และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรวมกันขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้สูการขับเคลื่อน จัดตั้งกลไก
วางแผนการขับเคลื่อนและจัดการสื่อสารสาธารณะผานเวทีสาธารณะ สื่อวิทยุชุมชนและ
สิ่งพิมพตา งๆ โดยไดมกี ารประชุมรวมกับผูอ าํ นวยการ ศอ.บต. (นายภาณุ อุทยั รัตน) เมื่อ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๔๕

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งตกลงกันที่จะใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนงานรวมกัน

ปญหาอุปสรรค
กลไกการทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายแหงชาตินี้ยังเปนกลไกทางวิชาการ ซึ่ง
จําเปนตองมีการเสริมกลไกการขับเคลื่อนในภาคนโยบายและการเมือง

ขอเสนอแนะ
๑) ในระดับนโยบายควรมอบหมายใหคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่ ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต เปนกลไกในการนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินไี้ ปใชประกอบการ
กําหนดนโยบายการพัฒนา และมีการติดตามประเมินผลและสื่อสารใหสังคมทราบเปน
ระยะ
๒) ในระดับพื้นที่ควรมอบหมายใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) เปนองคกรเจาภาพหลักรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการบูรณาการ
งานในพืน้ ทีโ่ ดยนํามติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินไี้ ปใชประกอบการดําเนินงานตามแผนงาน
และโครงการตางๆ เพื่อใหนโยบายแหงชาตินี้นําไปสูการปฏิบัติ
๒.๓ ติดตามการดําเนินงานและงบประมาณ ตามขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
สุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพือ่ รายงานความคืบหนา
ตอสมัชชาสุขภาพทุกป

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดดําเนินการแลว รายละเอียดปรากฎในเอกสารฉบับนี้

ปญหาอุปสรรค
มีขอจํากัดการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ทําใหไดรับขอมูลอยูใน
วงจํากัด

๔๖

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ขอเสนอแนะ
ประสานความรวมมือกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
เพือ่ ใหเปนกลไกเชือ่ มประสานดานขอมูลและผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายแหงชาติ

ขอ ๓ ขอใหภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๓.๑ รวมกันผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมแกนนํา และผูนําชุมชน
นําขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ไปปฏิบัติในพื้นที่
๓.๒ เผยแพรและสรางกระบวนการใหประชาชนทุกคน หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน ไดรับรู เขาใจ เห็นใจ และมีทัศนคติที่ดีตอประชาชนในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต เพื่อสรางความเห็นรวมและใหการสนับสนุนตอนโยบายดังกลาว

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดประสานงานกับ สจรส. รับทราบวามีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรทั้ง ๖ ไปพอสมควร โดยมีเรื่องที่สําคัญดังนี้
๑) แนวนโยบายดานการจัดรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
๑.๑ การจัดตัง้ ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต : รัฐสภาได
ใหความเห็นชอบตอรางพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ… ไปแลว ขณะนี้อยูระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายกําหนดใหมี
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดยยอวา “กพต.”
ทําหนาทีใ่ หความเห็นชอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต กําหนด
ใหมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เรียกโดยยอวา “ศอ.บต.” เปนสวน
ราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเปนนิติบุคคล

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๔๗

๑.๒ การจัดใหมสี มัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต : ในรางพระราชบัญญัติ
การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ… ที่ขณะนี้อยูระหวางการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหมสี ภาทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีสมาชิกจํานวน ๔๙ คน จากผูแทนที่เลือกกันเองจากทุกภาคสวน มีหนาที่ให
ความเห็นตอนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
๒) แนวนโยบายดานการปฏิรูประบบความยุติธรรม
การจัดตัง้ ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม : ไดมกี ารเสนอรางกฎหมาย
วาดวยการใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวมรดกและการพิจารณาคดี เพื่อให
สอดคลองกับหลักศาสนาอิสลามและอํานวยความยุตธิ รรมใหกบั ประชาชนทีน่ บั ถือศาสนา
อิสลามและการปรับปรุงการพิจารณาคดีในศาล รวมทัง้ อํานวยความสะดวกความยุตธิ รรม
นอกศาล และการใหมีศาลเฉพาะในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับครอบครัวมรดกดวย โดย
อนุกรรมาธิการการยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชนในกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมสิทธิ
มนุษยชน สภาผูแ ทนราษฎร พรอมดวยองคกรดานการศาสนาอิสลามและศูนยอาํ นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
๓) แนวนโยบายดานการศึกษา
๓.๑ การปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ : กระทรวงศึกษาธิการ
ไดมกี ารจัดตัง้ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต คือ นราธิวาส
ปตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ตั้งแตป ๒๕๕๒ สวนในระดับอําเภอจะตั้งในทุกอําเภอ
ของ ๓ จังหวัด คือ นราธิวาส ปตตานี ยะลา โดยในจังหวัดสตูลและสงขลา จะมีเฉพาะ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
๓.๒ การสนับสนุนโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ : กระทรวง
ศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เปนหลักเกณฑการใหอุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ (๑) ตั้งอยูใน
จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ไดรบั อนุญาตใหจดั ตัง้ จากผูอ นุญาต และดําเนินการ

๔๘

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย (๒) มีจํานวนผูเรียนตามประมวลการจัดการเรียนรูที่ได
รับอนุญาตรวมกันไมนอ ยกวา ๒๕ คน (๓) เปดดําเนินการสอนอยางตอเนือ่ ง จนถึงปจจุบนั
ไมนอยกวา ๓ ป (๔) กรณีที่สถานศึกษาปอเนาะที่เคยเปดสอนในระบบโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามนอกระบบมากอน และขอเลิกลมกิจการมาขอจัดตัง้ เปนสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ใหนับเวลาเกื้อกูลจากโรงเรียนเดิมมาดวย ในการขอรับการอุดหนุน
๔) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
๔.๑ การคุม ครองผูบ ริโภคอาหารฮาลาล : สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย ไดออกระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวย
การดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกิจการฮาลาล
ทําหนาที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลตามนโยบายของคณะกรรมการ มีฝายกิจการฮาลาล
ทําหนาที่ดานการตรวจสอบและวินิจฉัยเบื้องตนในการออกคํารับรองฮาลาล เสนอตอ
คณะกรรมการ มีการจัดตัง้ สถาบันฮาลาลแหงประเทศไทย ทําหนาทีด่ า นการวิจยั และพัฒนา
นอกจากนัน้ ยังมีการกําหนดประเภทการรับรอง การขอการรับรอง การออกหนังสือรับรอง
การควบคุมมาตรฐาน และการรองคัดคาน คาธรรมเนียมและบทกําหนดโทษ
๔.๒ การบัญญัติรับรองสหกรณอิสลาม : คณะรัฐมนตรีไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบสนับสนุนสถาบันการเงินชุมชนในระบบอิสลาม (Islamic micro
credit) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกําหนดเปนนโยบายรัฐบาลใหสวนราชการ
องคกรของรัฐทีเ่ กีย่ วของสนับสนุนสถาบันการเงินระดับชุมชน (จดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คล)
และกลุมธรรมชาติทางการเงินระดับชุมชน (ยังไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล) ในระบบ
อิสลาม ทั้งดานความรู การบริหารจัดการและงบประมาณ
๕) แนวนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม
การจัดใหมกี องทุนซะกาต : ครม. ไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบ
ตอรางกฎหมายวาดวยการสงเสริมกิจการกองทุนซะกาต ตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษยเสนอกฎหมายฉบับนี้ กําหนดใหการดําเนินการและการจัดการ
ซะกาตตองสอดคลองกับบัญญัตศิ าสนาอิสลาม และการจัดเก็บซะกาตหรือการรับบริจาค
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๔๙

เงินตองดําเนินการบนพื้นฐานความสมัครใจ กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
กองทุนซะกาตมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานและการจัดการ
กองทุนซะกาต รวมทัง้ การกําหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และวางระเบียบ หลักเกณฑ
การดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ และกําหนดใหจดั ตัง้ กองทุนสงเสริมกิจการกองทุนซะกาต
ประกอบดวย เงินที่รัฐบาลจัดสรรให เงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคกร
ตางประเทศ เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนจาก
การชําระบัญชีของกองทุนซะกาต และผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินดังกลาว
๖) แนวนโยบายดานสุขภาพ การแพทย สาธารณสุขสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัย
การสรางเสริมสุขภาวะในพื้นที่ : สช. ไดสนับสนุนกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ปตตานี ดังนี้
๖.๑ ในป ๒๕๕๒ จัดทําโครงการสมัชชาสุขภาพประเด็นจังหวัดปตตานีวา ดวยความ
รวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชนโดยกระบวนการเยียวยาสังคม มี
วัตถุประสงคหลักเพือ่ ใหเกิด แผนการเยียวยาสังคม ซึง่ เปนแผนทีเ่ กิดจากความรวมมือจาก
ภาคีตางๆ โดยการใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเครื่องมือ เลือกพื้นที่นํารองในพื้นที่
๓ ตําบล ไดแก (๑) ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง (๒) ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ (๓)
ตําบลตะลุโบะ อําเภอเมือง บทเรียนทีไ่ ดจากการดําเนินงาน คือ (๑) การทํางานกับชุมชนนัน้
ไมใชเรือ่ งยาก แตจะพัฒนาใหเกิดกระบวนการมีสว นรวมทัง้ กระบวนการนัน้ เปนเรือ่ งทีย่ าก
(๒) แผนสุขภาพชุมชนเกิดขึ้นจากการระดมความคิดจากชุมชนอยางเปนกระบวนการ
(๓) การจัดทําแผนชุมชนจะตองมีการประชาสัมพันธและสรางกระแสไปพรอมๆ กัน
(๔) การสรางสัญญาประชาคม (Social contract) ใหผูที่เกี่ยวของรับทราบและเห็นความ
สําคัญของการปฏิบัติตามสัญญาเปนสิ่งสําคัญ
๖.๒ ในป ๒๕๕๓ จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี โดยไดกําหนดประเด็นเชิง
นโยบาย รวม ๖ ประเด็น คือ (๑) สุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรม (๒) การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก (๓) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของครอบครัวและชุมชนเพือ่ ปองกันโรค

๕๐
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เรื้อรัง (๔) การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (๕) การสงเสริมสุขภาพผูพิการ และการปองกัน
ปญหายาเสพติด

ปญหาและอุปสรรค
ขอบเขตของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ที่ ๑.๓ นี้ เปนมติที่ครอบคลุม
เนือ้ หากวางขวางมากทัง้ ดานการเมืองการปกครอง ดานยุตธิ รรม ดานการศึกษา วัตนธรรม
ประเพณี จึงเกี่ยวของกับองคกร หนวยงานและภาคีเครือขายกวางขวางมาก และบาง
ประเด็นเปนภารกิจปกติของแตละหนวยงานอยูแ ลว จึงมีขอ จํากัดในเรือ่ งการโยงใยขอมูล
จากหนวยงานตางๆ

ขอเสนอแนะ
สช. ควรเรงรัดการพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติทงั้ ระบบใหมปี ระสิทธิภาพและเชือ่ มโยงการทํางานกับหนวยงาน องคกรและภาคี
เครือขายทั้งหมด

ขอเสนอแนะตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน
๒) ใชมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ที่ ๑.๓ นี้ เปนฐานอางอิงในการพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่สําคัญโดยอาศัยฐานขอมูลวิชาการที่คมชัด มีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
๓) นําแนวนโยบายตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ ไปเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๔) ปรับเปลีย่ นระบบการรายงานซึง่ ตามทีม่ ติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมตินกี้ าํ หนด
ใหมกี ารรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทกุ ปนนั้ ไปเปนระบบการรายงาน
ของกลไกทํางานที่มีพันธกิจโดยเฉพาะ อาทิ ชองทางการรายงานของคณะกรรมการ
รัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต หรือของ ศอ.บต. เปนตน
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๕๑

การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกําหนด
นโยบายการเจรจาการคาเสรี
ขอ ๑ ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดําเนินการ
ขอ ๑.๑ จัดตั้งกลไกคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่
มีผลกระทบทั้งดานบวกและลบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา
ระหวางประเทศและตรวจสอบผลกระทบทัง้ ดานบวกและลบทีเ่ กิดจากความตกลง
ที่มีผลบังคับใชไปแลว สําหรับนําไปสูการเสนอแนะเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและ
เยียวยา ทั้งนี้ใหกลไกนี้มีอิสระจากกลไกที่ทําหนาที่ในการเจรจาการคา

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คสช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา
ระหวางประเทศทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เมือ่ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
มีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการสุขภาพแหงชาติ (ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน) เปน
ประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ มีองคประกอบจากทั้งภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ
และภาคประชาชน/เอกชน มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนกรรมการ
และเลขานุการ และ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ มีหนาทีแ่ ละอํานาจในการสงเสริมและสนับสนุนใหทกุ ภาคสวนมีสว นรวม
ในการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศทีอ่ าจมีผลกระทบตอสุขภาพทัง้
ดานบวกและลบทั้งกอนการเจรจา การทําความตกลง และหลังจากความตกลงมีผลบังคับ
ใชแลว โดยการประสานสนับสนุนการทํางานกับกลไกเจรจาการคาระหวางประเทศของ
รัฐบาล รวมทั้งพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายหรือใหขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาตอ คสช.
และกลไกเจรจาการคาระหวางประเทศของรัฐบาล เพื่อใหมีแนวทางปองกัน ลด หรือ
เยียวยาผลกระทบดานลบ

๕๒
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ปญหาและอุปสรรค
๑) เนือ่ งจากเรือ่ งการเจรจาการคาระหวางประเทศเปนเรือ่ งทีม่ หี ลายประเด็นและ
หลายองคกรมาเกี่ยวของ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการประสานติดตามขอมูลอยาง
ใกลชดิ ระหวางฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ กับหนวยงานและนักวิชาการซึง่ ทํางาน
ติดตามประเด็นตางๆ มาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหมกี ารวางแผนและพิจารณาดําเนินการอยาง
เทาทันสถานการณ ดังนั้นจําเปนตองมีทีมงานของฝายเลขานุการที่มีความรูเฉพาะดาน
สามารถทํางานไดอยางเขมแข็งเพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหตอ งใชระยะเวลาในการจัดตัง้ กลไกฝายเลขานุการในชวงแรก หลังจาก
ที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นแลว
๒) หลายประเด็นมีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการฯ แตในปจจุบนั ยังไมมคี วามชัดเจนในการระบุชอื่ หนวยงานทีเ่ ปนกลาง
เพื่อมารับผิดชอบในเรื่องการบริหารงานวิจัย รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรดานบุคคลและ
แหลงทุนหรืองบประมาณสําหรับหนวยงานนั้นๆ เพื่อที่จะมาทําหนาที่บริหารจัดการดาน
การศึกษาวิจัยอยางเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
๑) รัฐบาลควรเขามาสนับสนุนทรัพยากรการทํางานของคณะกรรมการสนับสนุน
การศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพใหมีความพรอม
๒) รัฐบาลควรมอบหมายใหกลไกทีเ่ ปนกลางเขามาทําหนาทีใ่ นการวางแผนจัดสรร
บุคลากรและเงินทุนเพือ่ การสนับสนุนอยางชัดเจนในเรือ่ งการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพ
ที่เกี่ยวของกับการเจรจาการคาระหวางประเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ มีการประสานกับนักวิจัยหรือสถาบัน/หนวยศึกษาวิจัยที่มีการทําการศึกษา
วิจัยแลวไดผลการศึกษาเปนที่นาเชื่อถือ ยอมรับ และมีความเทาทันสถานการณ
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๕๓

๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเสนอราง
กฎหมาย วาดวยการกําหนดขัน้ ตอนและวิธกี าร จัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดย
ใหมกี ระบวนการรับฟงขอคิดเห็นและนําขอเสนอของภาคประชาสังคม ไปพิจารณา

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ แผนงานคุม ครองผูบ ริโภค
ดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สช. จัดเวทีรับฟงความเห็นเรื่อง กฎหมาย
วาดวยการกําหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามเจตนารมณ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด หลักสี่ กรุงเทพฯ มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น ๗๓ คน ประกอบดวยผูแทน
จากหนวยงานภาคราชการ สถาบันวิชาการ และองคกรภาคประชาชน รวมถึงหนวยงาน
ทีเ่ ปนเจาของรางพระราชบัญญัตจิ ดั ทําความตกลงหรือหนังสือสัญญาระหวางประเทศทัง้
๓ ฉบับ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคประชาธิปตย
และกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชนหรือฉบับภาคประชาชน
ผลสรุปจากเวทีรับฟงความเห็นรวมได ๔ ประเด็น ดังนี้
(๑) ประเภทของหนังสือสัญญาทีเ่ ขาขายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ใหกาํ หนด
นิยามและประเภทของหนังสือสัญญาระหวางประเทศทีเ่ ขาขายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ
ใหชัดเจนไวในกฎหมายเพื่อกอใหเกิดความชัดเจนแกผูปฏิบัติ และใหมีกลไกเฉพาะเพื่อ
วินจิ ฉัยวาเอกสารใดทีเ่ ขาขายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ และควรเขาสูท ปี่ ระชุมรัฐสภา
เชน กลไกคณะกรรมาธิการรวมของรัฐสภา
(๒) หนวยงานที่ควรมีหนาที่ศึกษาวิจัย และชวงเวลาที่ควรทําการศึกษาวิจัย ให
หนวยงานกลางที่มีความเชี่ยวชาญดานการทําการศึกษาวิจัย เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มาบริหาร

๕๔
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งานวิจยั โดยจะตองมีการศึกษาวิจยั ถึงผลกระทบทัง้ กอนเสนอกรอบการเจรจา, หลังลงนาม,
หลังหนังสือสัญญามีผลบังคับใช เพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาลและรัฐสภาตอไป
(๓) รูปแบบและชวงเวลาของกระบวนการรับฟงความคิดเห็น กระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นควรเปดกวางและโปรงใสใหทุกฝายที่มีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม และเปน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดาน หลากหลายรูปแบบ โดยเสนอใหรบั ฟงความ
คิดเห็นทัง้ กอนการเจรจาและหลังการเจรจาเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลและรัฐสภา
(๔) ผลกระทบที่เกิดจากขอตกลงที่ไดทําไปแลวกอนรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
มีผลบังคับใช และการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตองมีมาตรการรองรับผลกระทบและ
มาตรการเยียวยาที่ชัดเจนและอยางบูรณาการ โดยใหมาตรการเยียวยาผลกระทบและ
แผนการปรับตัวของภาคสวนตางๆ เปนสวนหนึ่งในเอกสารประกอบการพิจารณาของ
รัฐสภา และใหมีการติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง โดยควรมีคณะกรรมการกลาง
ประสานงานหนวยงานตางๆ เพือ่ บูรณาการการเยียวยา และกําหนดนโยบายปองกันการ
กําหนดนโยบายที่จะยิ่งซ้ําเติมปญหา
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมเสนอใหมกี ารพิจารณารวมรางหรือปรับรางของรัฐบาล โดยใชขอ เสนอ
ของคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมายและการรับฟงความคิดเห็นครัง้ นี้ ซึง่ สช. ไดสรุปผลจาก
การประชุมสงไปยังหนวยงานเกีย่ วของทัง้ ของรัฐบาล รัฐสภา เอกชนและผูเ ขารวมประชุม
ทุกคนเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลว

ปญหาและอุปสรรค
รัฐบาลไดชะลอการออกกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
หนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
จึงไดมีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ ตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ทําใหกระบวนการยกรางกฎหมายตองรอไปจนกวา
จะมีการแกไขรัฐธรรมนูญแลวเสร็จกอน
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๕๕

ขอเสนอแนะ
รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการสรางการมีสว นรวมของภาคประชาชนตอการแกไข
รัฐธรรมนูญและการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทํา
หนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ ในทุกกระบวนการของการทํางาน

ขอ ๒ ขอใหหนวยงานของรัฐ องคกรวิชาการ องคกรวิชาชีพ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในทุกภาคสวน ทุกระดับ และภาคีสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ดําเนินการ
๒.๑ เขารวมอยางแข็งขันในการรางกฎหมาย วาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยมุงเนนใหเกิดกลไกที่จะรับฟงความเห็นจาก
ผูสวนไดสวนเสียอยางโปรงใสและเปนธรรม และผลักดันใหหนวยงานของรัฐ
นํารางการจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐบาลมารับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในวงกวางอยางเรงดวนที่สุด
๒.๒ สนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการติดตามฯ ที่คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ไดจัดตั้งขึ้นตามมติขอ ๑.๑
๒.๓ สนับสนุนใหมีผูแทนของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยการเสนอชื่อจากสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูสังเกตการณ ติดตาม และรายงาน
ผลการเจรจา
๒.๔ สนับสนุนใหมีการใชสื่อประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบเพื่อใหประชาชน
สวนใหญเขาถึงขอมูลการเจรจา การคาเสรี ตั้งแตการกําหนดกรอบเจรจาผลการ
เจรจา จนถึงขั้นตอนการใหสัตยาบันเพื่อผลการมีสวนรวมของภาคประชาชน
จะเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง

๕๖
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ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
๑) การสนับสนุนกลไกที่ คสช. จัดตัง้ ขึน้ : ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ ไดมตี วั แทนจากทุกภาคสวนเขามารวมเปนกรรมการ มีการประชุมไปแลว
๒ ครั้ง โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความสําคัญกับผลกระทบจากการเจรจาการคา
ระหวางประเทศและไดความรวมมือเปนอยางดีตอการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการฯ
ไดมีการพิจารณาเรื่อง
๑.๑ การศึกษาผลกระทบและมาตรการรองรับ กรณีการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศกลุมประเด็นการคาบริการ และการลงทุน: การเปดตลาดบริการภายใตอาเซียน
สาขาสุขภาพ ไดมีมติวา การดําเนินการใดๆ ใหยึดหลักการตามธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๖ ขอ ๔๓ วรรค ๒ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า “การบริการสาธารณสุข
ตองเปนไปอยางสอดคลองกับระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค และรัฐควรสนับสนุนระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีหัวใจของความเปนมนุษยที่มุงเนนประโยชนสาธารณะเปนหลักโดยไม
สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขทีม่ งุ เนนผลประโยชนเชิงธุรกิจ” และมีมติใหมกี ารศึกษา
วิจัยผลกระทบที่คาดวาจะเกิดจากการเจรจาการคาระหวางประเทศภายใตกรอบอาเซียน
ในประเด็นการคาบริการ และการลงทุนอยางรอบดาน รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง
แนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมในการกระจายผลประโยชนที่ไดจากนโยบายการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติสูประชาชนไทยอยางเปนธรรม
๑.๒ การจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีสินคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ คณะกรรมการฯ เห็นวา สินคาสุราและบุหรี่เปนสินคา
ไมธรรมดา และจะสงผลกระทบตอสุขภาพคนไทย จึงเห็นวาไมควรนําเอาสินคาทั้งสอง
ประเภทเขาไปอยูใ นความตกลงการคาเสรีกบั สหภาพยุโรป และมีมติใหเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการฯ ดังกลาวตอ คสช. อยางเปนทางการเพื่อให คสช. ในการประชุมวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป ซึ่งที่ประชุม คสช. เมื่อ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดพิจารณาในประเด็นดังกลาวแลว มีมติ ๑) ใหความเห็นชอบ
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๕๗

ตามมติของคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่ใหละเวนการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และบุหรีเ่ ขาเปนรายชือ่ สินคาภายใตขอ ตกลงการคาเสรีกบั สหภาพยุโรป และ ๒) เสนอมติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ และคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรีเพือ่ ทราบมติและความหวงกังวล ของ คสช. ในประเด็น
การเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศ โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่ และ
พิจารณาใหละเวนการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่เขาเปนรายชื่อสินคาภายใต
ขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ
๑.๓ การศึกษาวิจยั ในประเด็นเรงดวน คณะกรรมการฯ เห็นชอบใหดาํ เนินการศึกษา
วิจัยใน ๒ ประเด็น ไดแก ๑) ประเด็น Border measures และ Counterfeit medical
products และ ๒) ประเด็น Patent Law Treaty โดยใหมีผูแทนจากคณะกรรมการฯ เขาไป
มีสวนรวมใหขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนในกระบวนการศึกษาวิจัยผลกระทบในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับเรื่องการเขาถึงยาและการบริการดานสุขภาพ และเรื่องการเปนภาคีความ
ตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสนิ ทางปญญาทีก่ าํ ลังดําเนินการอยูข ณะนี้ และทีจ่ ะมีการ
ดําเนินการในอนาคต
๑.๔ การจัดทําแผนสนับสนุนในเรื่องการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
กับการเจรจาการคาระหวางประเทศ คณะกรรมการฯ เห็นชอบใหทําขอเสนอแนะผาน
คสช. เพื่อเสนอให สกว. ดําเนินการจัดทําแผนสนับสนุนฯ ดังกลาว
๑.๕ นอกจากผลการดําเนินการขางตน ยังไดสรางชองทางแลกเปลีย่ นขอมูลภายใน
คณะกรรมการฯ ผานทางอีเมลกรุปและเว็ปไซต พรอมทั้งไดวางระบบการทํางานเพื่อ
เชือ่ มโยงการทํางานดานวิชาการอยางใกลชดิ กับฝายเลขานุการของโครงการการคาระหวาง
ประเทศกับสุขภาพ (International Trade and Health Programme) อีกทั้งยังไดเห็นชอบ
ในการเสนอใหมีผูแทนจากคณะกรรมการฯ เขาไปเปนผูทํางานในคณะทํางานดูแลการ
เยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน ซึ่งเปนคณะทํางาน
ภายใตคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการคา เพือ่ การประสานเชือ่ มโยง
อยางใกลชิดอีกดวย

๕๘
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๒) การสรางชองทางการสื่อสาร : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชยไดจดั ทําเว็ปไซตเผยแพรขอ มูลการเจรจาการคาเปนการเฉพาะที่ www.thaifta.com

ปญหาและอุปสรรค
๑) มติขอ ๒.๑ ยังไมสามารถดําเนินการไดเพราะรางกฎหมายมีความชะงักงัน
เนื่องจากมีขอเสนอในกระบวนการปรับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐
๒) ไมเขาใจความตองการของมติขอ ๒.๓ ที่ระบุวาใหสนับสนุนใหมีผูแทนของผู
มีสว นเกีย่ วของทุกภาคสวน โดยการเสนอชือ่ จากสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนผูสังเกตการณ ติดตาม และรายงานผลการเจรจา

ขอเสนอแนะ
๑) รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการ
แกไขรัฐธรรมนูญและการออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการกําหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทํา
หนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญฯ ในทุกกระบวนการของการทํางาน
๒) พัฒนามติในขอ ๒.๓ ใหมีความชัดเจนคมชัด

ขอ ๓ ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการเจรจาการคาโดยเฉพาะ
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งคณะแพทยศาสตร สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร คณะ
เภสัชศาสตร ที่มีความเกี่ยวของ ดําเนินการ
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๕๙

๓.๑ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อศึกษาผลกระทบอยางรอบดาน
อยางนอย ๒ ครั้ง คือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทํากรอบการ
เจรจาความตกลงระหวางประเทศ และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
ศึกษาผลกระทบ กอนการพิจารณาใหความเห็นชอบโดยรัฐสภากอนรัฐบาลให
สัตยาบัน หรือกอนหนาความตกลงจะมีผลผูกพัน ทั้งนี้โดยมอบหมายใหองคกร
อิสระเชน คณะกรรมการติดตามฯ ภายใตคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ตามขอ
๑.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนตน เปนผูจ ดั รับฟงความคิดเห็น และรายงานผลการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและขอมูลผลกระทบตอประเทศและประชาชน เผยแพรตอ สาธารณะ
กอนการจัดทําหนังสือสัญญาใหความเห็นชอบ
๓.๒ กําหนดหลักการและมาตรการ ปองกัน หลีกเลี่ยง และรองรับผลกระทบทั้งดาน
บวกและดานลบจากการบังคับใชขอตกลง ที่ระบุกรอบเวลาและผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนเสนอตอรัฐสภาทั้งกอนเริ่มการเจรจา และกอนการลงนาม โดยใหผูที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะผลกระทบดานลบไดเขามีสวนรวมในการพิจารณาดวย

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ปจจุบันรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี มีรองนายกรัฐมนตรี (นาย
ไตรรรงค สุวรรณคีรี) ซึ่งในประเด็นที่มีผลกระทบทางสุขภาพไดเชิญ สช. และหนวยงานที่
เกีย่ วของเขาชีแ้ จง และปจจุบนั ไดแตงตัง้ ผูแ ทนจากคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและ

๖๐
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ติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
เปนกรรมการในผูท าํ งานในคณะทํางานดูแลการเยียวยากรณีไดรบั ผลกระทบจากการเปด
เสรีการคาและการลงทุนซึ่งเปนทิศทางของการทํางานรวมกันของคณะผูแทนเจรจาหลัก
ของรัฐบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวาง
ประเทศทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ทัง้ นี้ ในสวนของกรอบ วิธกี ารเจรจา
ตางๆ ตามมติขอ ๓ อยูในขั้นตอนการทํางานรวมกันรวมทั้งสัมพันธกับรางกฎหมายตาม
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ดวย

ปญหาและอุปสรรค
เนือ่ งจากประเด็นการเจรจาการคาเสรีรวมทัง้ การศึกษาผลกระทบจากนโยบายจาก
การเจรจาการคาเสรีเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงานและภาคประชาชน จึงจําเปน
ตองประสานงานกับหนวยงานและ ผูท เี่ กีย่ วของอยางใกลชดิ และดําเนินการอยางรอบคอบ
จึงทําใหตองใชเวลาดําเนินงานคอนขางมากกวาจะไดขอเสนอแนะและขอสรุปในเรื่อง
ตางๆ ได

ขอเสนอแนะ
ควรมีการประสานรวมมือกันอยางใกลชิดกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี และ
คณะทํางานดูแลการเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน
เพื่อใหมีการนําขอเสนอจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของ และขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพไปใชประกอบการพิจารณา
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๖๑

ขอ ๔ ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติติดตามผลการ
ดําเนินการตามมตินี้ และรายงานตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
ในป ๒๕๕๓
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ไดดําเนินการแลว ดังมีรายละเอียดที่นําเสนอมาขางตน

ขอเสนอแนะตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน
๒) รัฐบาลควรใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
แกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ รวมทั้งการยกราง
กฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
๓) ควรมี ก ารประสานงานและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ในมิ ติ ด า นสุ ข ภาพเพื่ อ ให
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจา
ความตกลงการคาเสรี และคณะทํางานดูแลการเยียวยากรณีไดรับผลกระทบจากการเปด
เสรีการคาและการลงทุน นําประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับผลกระทบทางดานสุขภาพไปพิจารณา
ในกระบวนการกําหนดแนวนโยบายและแนวทางการทําการคาระหวางประเทศใหมาก
ยิ่งขึ้น
๔) รัฐบาลควรเขามาสนับสนุนทรัพยากรการทํางานของคณะกรรมการสนับสนุน
การศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพใหมีความพรอม

๖๒
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เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
ขอ ๑ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่ง
รับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ สนับสนุนใหชมุ ชนและทองถิน่ มีสว นรวมในการจัด
ทําและดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาเกษตรอินทรียร ะดับชุมชน
และทองถิ่นแบบครบวงจร รวมทั้งการจัดการดานการตลาด โดยมีเปา
หมายเพื่อสงเสริมระบบเกษตรอินทรียครบวงจร หรือเกษตรไรสารพิษ
เพือ่ การพึง่ ตนเองและความมัน่ คงทางอาหารของเกษตรกรรายยอย รวม
ทัง้ จัดใหมกี ระบวนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรและการเรียนรูแ บบมี
สวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอสาธารณะอยาง
ตอเนื่องทุกป
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
๑) สช. ไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทราบวารัฐบาลไดจดั ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย
แหงชาติ เปนกลไกรับผิดชอบการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน) เปน
ประธานกรรมการ มีเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ (สศช.) เปนเลขานุการ มีการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ คือ (๑) คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการองคความรูแ ละนวัตกรรมเกษตรอินทรีย และ (๒) คณะอนุกรรมการพัฒนา
การผลิต การตลาด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย
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๖๓

๒) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรียระดับชุมชนใน ๔ พื้นที่นํารอง

ปญหาและอุปสรรค
๑) การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแ หงชาติไปสูก ารปฏิบตั จิ ะ
มีการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการปกติ ยังไมมีการแปลงไปสูแผนปฏิบัติในระดับพื้นที่หรือทองถิ่นและการ
ดําเนินงานของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ยังดําเนินการในลักษณะโครงการ
ศึกษาวิจัยในพื้นที่นํารอง
๒) ยังไมมกี ระบวนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เกษตรอินทรียแหงชาติแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมทั้งยังมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตอสาธารณะนอย

ขอเสนอแนะ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เกษตรอินทรียในระดับพื้นที่แบบมีสวนรวมโดยใชบทเรียนจากการศึกษาวิจัยใน ๔ พื้นที่
นํารองไปใชประโยชนในการดําเนินงาน นอกจากนั้นควรจัดใหมีกระบวนการประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติเพื่อการเรียนรู
สื่อสารตอสาธารณะและนําไปใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับใหมซึ่งจะเริ่มในป
๒๕๕๕ โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใหมากที่สุด
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ขอ ๒ ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒.๑ ประสานงานกับคณะกรรมการอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงสาธารณสุ ข และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร
ดานความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนใหพิจารณา
ดําเนินการสรางความมั่นคงทางอาหารแกประชากรทุกกลุมวัย
๑) พัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และ
รายงานสถานการณความมั่นคงทางอาหารของประเทศอยางนอยทุก ๓ ป
๒) จัดใหมีระบบเฝาระวังเพื่อเตือนภัยวิกฤตทางอาหาร
๓) สงเสริมใหกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงเกษตรและสหกรณประสาน
จัดทําระบบรับรองดานมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารและสินคาเกษตร
๔) จัดใหมีระบบเฝาระวังภาวะเสี่ยงตอการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกร และ
ผูบริโภค
๕) พั ฒ นากลไกเพื่ อ การเข า ถึ ง อาหารที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการในประชากร
กลุมเสี่ยงเชน คนจนเมือง ผูใชแรงงาน ประชากรในพื้นที่หางไกล เขตชายแดน ทองถิ่น
ทุรกันดารและพื้นที่สูง

ผลการปฎิบัติที่เกิดขึ้น
๑) การพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงดานอาหาร : พบวา
๑.๑ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดทําการศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทาง
อาหาร โดยการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับแนวคิดความมัน่ คงทางอาหาร
ทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ และไดลงไปศึกษาดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร
ระดับชุมชนใน ๒๖ พื้นที่ทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ๘ ชุมชน ภาคอีสาน ๑๑ ชุมชน ภาคใต
๕ ชุมชน และภาคกลาง ๒ ชุมชน) โดยศึกษาถึงมุมมองของชุมชนในเรื่องความมั่นคงทาง
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๖๕

อาหารทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นในเชิงนิเวศและวัฒนธรรม รวมทัง้ สถานภาพการพึง่ พาตนเอง
ดานอาหาร ความเสีย่ งความเปราะบางตอความมัน่ คงทางอาหาร และประเด็นในเรือ่ งสิทธิ
และโครงสรางที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอาหาร
๑.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยคณะอนุกรรมการความมั่นคงดานอาหาร
ของไทย ที่มีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปนองคกรประสานงาน มีพันธกรณี
ตองจัดทํารายงานความมั่นคงดานอาหารใหคณะกรรมการความมั่นคงดานอาหารของ
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization
of the United Nations หรือ FAO) ทุก ๒ ป ใน ๒ สวนคือ (๑) ขอมูลตามตัวชี้วัดของ FAO
รวม ๓๔ ตัว และ (๒) ขอมูลผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับมติความมั่นคงทางอาหาร
ของประเทศไทยที่ไดจากการรวบรวมผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของของ
ประเทศไทย
๒) การพัฒนาระบบการเฝาระวังเพือ่ เตือนวิกฤตทางอาหาร : มูลนิธเิ กษตรกรรม
ยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ไดทําการศึกษาระบบเฝาระวังเพื่อเตือนภัยวิกฤตทางอาหาร ซึ่งไดมีการนําเสนอผล
เบือ้ งตนไปแลวเมือ่ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมีผทู รงคุณวุฒริ ว มใหขอ เสนอแนะและนํา
กลับไปปรับปรุงเพื่อจัดทําเปนขอเสนอเพื่อการพัฒนาในระยะตอไป
๓) ระบบรับรองดานมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารและสินคาเกษตร :
พบวา
๓.๑ สํานักงานมาตรฐานสินคาการเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกทช.) ไดมีการ
กําหนดมาตรฐานคิว (Q) สําหรับใชตรวจสอบและรับรองในสินคาเกษตร และกําลังทําการ
ศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบการเฝาระวังสินคาเกษตรทีม่ คี วามเสีย่ ง เปรียบเทียบระหวางสินคา
เกษตรของเกษตรกรที่เขาและไมเขาระบบมาตรฐาน ใน ๓ ดาน คือ (๑) สารเคมี (๒) เชื้อ
จุลินทรีย และ (๓) อันตรายดานกายภาพ โดยเก็บตัวอยางจากพืช ๑๐ ตัวอยาง สัตว ๑๐
ตัวอยาง และสินคาประมง ๑๐ ตัวอยาง โดยการศึกษาจะแลวเสร็จในป ๒๕๕๔
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๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการกําหนดมาตรฐานดานอาหารปลอดภัยหลาย
มาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอรอย” หรือ Clean Food Good Taste
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ และมาตรฐานอาหารปลอดภัย เปนตน
๔) การเฝาระวังภาวะเสี่ยงตอการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรและผูบริโภค : สช.
ไดสนับสนุนผานเครือขายสมัชชาสุขภาพใหมีการเฝาระวังการปนเปอนสารเคมีในอาหาร
สินคาเกษตร และในตัวเกษตรกร อาทิ เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค
นครราชสีมา เปนตน
๕) การเขาถึงคุณคาทางโภชนาการ : กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยไดมี
การพัฒนา “ระบบความไมมั่นคงทางอาหารและระบบแผนที่สารสนเทศของกลุมเสี่ยง”
ซึ่งเปนระบบสารสนเทศที่รวบรวมและใชในการใหขอมูลที่เกี่ยวกับประชากรที่มีความ
ไมมั่นคงทางอาหารหรือกลุมเสี่ยง โดยสามารถที่จะบอกไดวากลุมดังกลาวเปนใคร ทําไม
ถึงมีความไมมั่นคงทางอาหาร การมีปญหาทางโภชนาการระดับตางๆ และกลุมเหลานี้
อาศัยอยูในพื้นที่ใด
๖) นอกจากการดําเนินงานขางตนแลวพบวาคณะกรรมการอาหารแหงชาติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ป ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ และใหนาํ เสนอตอ
ครม. เพื่อขอความเห็นชอบและมอบหมายให สศช. และหนวยงานตางๆ ใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานรวมทัง้ รายงานผลการดําเนินงานตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
ตอไป

ปญหาและอุปสรรค
๑) นโยบายและยุทธศาสตรความมัน่ คงทางอาหารยังไมมคี วามชัดเจน ยังอยูใ น
ระหวางการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร โดยตัวชี้วัดความมั่นคงทางอาหารที่ใชอยูใน
ปจจุบันยังเปนตัวชี้วัดของ FAO ซึ่งเปนตัวชี้วัดในระดับมหภาคที่ยังไมสะทอนถึงมิติการ
พึ่งพิงตนเองดานอาหาร และความชวยเหลือเกื้อกูลกันของสังคม รวมทั้งการสรางความ
เปนธรรมในระบบอาหาร
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๖๗

๒) ยังไมมรี ะบบและกลไกทัง้ ในระดับชาติและระดับทองถิน่ ทีจ่ ะเฝาระวังเพือ่ เตือน
ภัยวิกฤตทางอาหาร ในขณะที่ภาคการผลิตอาหารตองเผชิญกับวิกฤตอันเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโนมหนักหนวงรุนแรงมากขึ้น
๓) ระบบการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารและสินคาเกษตร ยัง
มีสวนที่ยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน (Gray Zone) อันเนื่องมาจากการนิยาม
“อาหาร” “สินคาเกษตร” ที่ยังไมตรงกัน รวมถึงยังมีปญหาการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๔) ยังไมมีระบบการควบคุมการโฆษณาสารเคมีในภาคเกษตรกร รวมทั้งกลไก
เฝาระวังภาวะเสี่ยงตอการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรอยางเปนระบบครอบคลุมทุกพื้นที่
อยางตอเนื่อง
๕) คนไทยยังมีปญ
 หาดานการเขาถึงคุณคาทางโภชนาการใน ๒ ประเภท คือ การ
มีระดับโภชนาการเกินสงผลตอภาะโรคอวนและลงพุง กับมีภาวะขาดแคลนอาหารในการ
บริโภคโดยเฉพาะในกลุม พืน้ ทีช่ ายแดน กลุม ชนกลุม นอย รวมทัง้ การขาดสารอาหารบางชนิด
เชน ไอโอดีน แคลเซียม เปนตน

ขอเสนอแนะ
ใหคณะกรรมการอาหารแหงชาติเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังนี้
๑) เรงจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดานอาหารที่คํานึงถึงการพึ่งตนเองดาน
อาหารของชุมชนและประเทศ โดยเคารพในสิทธิดานอาหารของประชาชน และการมี
สวนรวมของประชาชนในการสรางความมัน่ คงทางอาหาร และจัดใหมกี ารรายงานสถานะ
ความมั่นคงทางอาหารเปนประจําทุกป
๒) พัฒนาระบบและกลไกเฝาระวังเพื่อเตือนภัยวิกฤตทางอาหารใหเกิดขึ้นโดย
การมีสวนรวมของชุมชนและภาคประชาสังคม
๓) จัดทําแผนการทํางานระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ จัดทํามาตรการควบคุม
การดําเนินงานในสวนที่เปน Gray Zone
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๔) พัฒนาระบบการควบคุมการโฆษณาสารเคมีในภาคเกษตรกร และกลไกเฝาระวัง
ภาวะเสี่ยงตอการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรใหเปนระบบครอบคลุมทุกพื้นที่
๕) จัดทํายุทธศาสตรแบบมีสวนรวมเพื่อแกปญหาที่เกิดจากการบริโภคของ
คนไทยทั้งกลุมที่มีภาวะโภชนาการเกินและขาด
๒.๒ ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งนักวิชาการและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุน
เกษตรกรรายยอยและสืบสานใหเกิดเกษตรกรรุน ใหม โดยยกระดับสถานภาพทาง
สังคมของเกษตรกรรายยอย ตลอดจนพัฒนาและจัดใหมีระบบสวัสดิการและ
หลักประกันความมัน่ คงดานเศรษฐกิจ และความเปนธรรม เชน ระบบสุขภาพและ
การดูแลรักษาใหครอบคลุมเกษตรกรรายยอย แรงงานรับจางในภาคเกษตรและ
เกษตรกรภายใตระบบเกษตรพันธะสัญญา หรือเกษตรตกลงลวงหนา (Contract
Farming) ขณะเดียวกันสงเสริมศักยภาพการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อจัดสวัสดิการ
ชวยเหลือกันเอง

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
๑) การสนับสนุนเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรรุน ใหม : กรมสงเสริมการเกษตร
อยูร ะหวางการจัดทํายุทธศาสตรยวุ เกษตรกรเพือ่ สรางเกษตรกรรุน ใหมใหเขามาเปนกําลัง
หลักในการทําอาชีพเกษตรกรซึง่ เปนอาชีพหลักของประเทศไทย รวมทัง้ มีเครือขายสมัชชา
สุขภาพ เชน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เครือขายกสิกรรมไรสารพิษ ฯลฯ ไดใหความ
สําคัญและมีกจิ กรรมดําเนินการทีต่ อ เนือ่ งในการเสริมสราง สนับสนุนคนรุน ใหมเพือ่ สืบทอด
และทําใหเห็นคุณคาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
๒) ระบบสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงของเกษตรกร : พบวา รัฐบาล
ไดประกาศนโยบายรัฐสวัสดิการสังคมในป ๒๕๖๐ ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ

รายงานผลการดําเนินงาน
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๖๙

อยูร ะหวางการผลักดันกฎหมายสวัสดิการชาวนา นอกจากนัน้ ในการพัฒนาระบบสวัสดิการ
ของเกษตรกรและชุมชนมีหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเครือขายองคกรเอกชน รวมทั้ง
องคกรชุมชนดําเนินการอยู อาทิ ในภาคประชาชนมีการพัฒนากองทุนตางๆ ในชุมชน
โดยองคกรชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการทั้งดานการออม ดานสุขภาพ และการลงทุนในอาชีพ

ปญหาและอุปสรรค
๑) ยั ง ขาดยุ ท ธศาสตร ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพคนรุ น ใหม ใ นภาคเกษตรกร
(ยุวเกษตรกร) และสวัสดิการเกษตรกร ยังไมเปนระบบและขาดความตอเนื่อง ดังนั้นควรมี
การสนับสนุนอยางเปนระบบเพือ่ เปนแรงจูงใจใหลกู หลานเกษตรกรตองการสืบทอดอาชีพ
เกษตร แมมีการขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน แตยังไมเปนระบบ ทําใหไมมีการเชื่อมโยง
การทํางานรวมกันอยางเปนรูปธรรม
๒) กลุม นักวิชาการ เครือขายองคกรชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชนหลายหนวยงาน
มีการศึกษาเรื่องระบบเกษตรพันธะสัญญาพบวา เกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญา
ยังไมไดรับการคุมครองทางกฎหมายใดๆ

ขอเสนอแนะ
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรเขามามีสว นรวมและเปนหนวยงานหลัก เพือ่
รับรูป ญ
 หาของเกษตรกรรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ในการพัฒนานโยบายทีช่ ดั เจนในการ
สรางคนรุนใหมในภาคเกษตรรวมทั้งนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
ชุมชน
๒) เรงใหมีนโยบายคุมครองเกษตรกรรายยอยในระบบเกษตรพันธะสัญญาที่
เปนธรรม
๓) เรงผลักดันใหกฎหมายสวัสดิการชาวนามีผลบังคับใชโดยเร็ว

๗๐
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๒.๓ ดําเนินการใหมเี ครือขายพัฒนานโยบายดานเกษตรและอาหารเพือ่ สุขภาพแบบมี
สวนรวมของทุกภาคสวน และของภาคประชาชน ควบคูก บั การสนับสนุนกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงติดตาม เฝาระวังและพัฒนา
นโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วของและการมีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรในทองถิน่

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
การจัดตัง้ เครือขายพัฒนานโยบายดานเกษตรและอาหาร : ไดมกี ารจัดตัง้ เครือขาย
พัฒนานโยบายดานเกษตรและอาหาร ซึ่งมีมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เปน
แกนประสานงาน สนับสนุนโดย สช. เพื่อทําหนาที่พัฒนานโยบายดานเกษตรและอาหาร
เพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมของทุกภาคสวน ควบคูก บั การสนับสนุนกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร ะหวางภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ติดตามเฝาระวังนโยบายสาธารณะทีเ่ กีย่ วของ และสราง
การมีสว นรวมในการจัดการทรัพยากรในทองถิน่ ซึง่ ทีผ่ า นมามีผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ คือ
๑) การติดตามนโยบายที่เกี่ยวของกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่สงผลกระทบตอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความมัน่ คงทางอาหาร โดยในป ๒๕๕๒ พบการปนเปอ น
ทางพันธุกรรม ๑๗ ตัวอยางจากการสุมตรวจประมาณ ๙๐๐ ตัวอยางทั่วประเทศ จาก
ขอมูลดังกลาวไดเขาพบปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานที่เกี่ยวของ และที่
ปรึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่ หาความรวมมือในการดําเนินการ
เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาที่จะกระทบตอฐานทรัพยากรและความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศและชุมชน
๒) การขับเคลื่อนใหมีการทบทวนการเปดเสรีการลงทุนอาเซียนที่สงผลกระทบ
ตอชุมชนทองถิน่ และความมัน่ คงทางอาหารของประเทศ โดยประสานกับภาคีองคกรตางๆ
จํานวน ๑๑๔ องคกร และบุคคลทีส่ าธารณชนใหความเชือ่ ถือ มีการจัดแถลงขาว จัดประชุม
รวมกับกรรมาธิการการเมืองและการมีสว นรวมของประชาชน สภาผูแ ทนราษฎร จัดบรรยาย
ทางวิชาการโดยผูเ ชีย่ วชาญเรือ่ งการจัดทําสนธิสญ
ั ญาและการลงทุนระหวางประเทศ และ
เขารวมใหขอมูลตอที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ) ประธานผูแทน
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๗๑

การคาไทย (นายเกียรติ สิทธิอมร) รวมถึงการเผยแพรขา วสารเพือ่ อธิบายเรือ่ งนีผ้ า นสถานี
โทรทัศนหลายชอง หนังสือพิมพรายวัน และหนังสือพิมพดานเศรษฐกิจ จนในที่สุด
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ และคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหมีการ
ทบทวนการเปดเสรีการลงทุนดังกลาว และลาสุดการขอสงวนการลงทุนทัง้ ๓ สาขาของไทย
ไดรับการยอมรับจากประเทศอาเซียนอื่นๆ แลว
๓) ขับเคลื่อนเพื่อใหมีการทบทวนประกาศใหพืชสมุนไพร ๑๓ ชนิด เชน สะเดา
ขา พริก ตะไครหอม เปนตน ซึ่งใชเปนควบคุมแมลงศัตรูพืชเปนวัตถุอันตราย ผานการจัด
ประชุมของกรรมาธิการวุฒสิ ภา คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เวทีรบั ฟงความคิดเห็นของ
กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดแถลงขาว และเผยแพรขาวสารผานสื่อมวลชนหลายสาขา
รวมถึงการยื่นฟองศาลปกครอง เปนตน ผลการดําเนินงานดังกลาว ทําใหคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายจัดประชุมขึ้นเปนกรณีพิเศษเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒

ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงานยังเปนเครือขายหลวมๆ ยังขาดพลัง และขาดการประสานงานอยาง
ตอเนือ่ งและสม่าํ เสมอ สวนมากดําเนินการเมือ่ มีปญ
 หาเกิดขึน้ และยังขาดการดําเนินงาน
เชิงรุก

ขอเสนอแนะ
สํานักงานสงเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม
(สปกช.) ควรเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงกับหนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายใหเขา
มาทํางานรวมเปนเครือขายพัฒนานโยบายดานเกษตรและอาหาร
๒.๔ เห็นควรมีและใชเครื่องมือการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจาก
การใชสารเคมี

๗๒
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ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
กรมอนามัย สช. และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ อยูร ะหวางการพัฒนาระบบการประเมิน
ผลกระทบตอสุขภาพและสิง่ แวดลอมจากการใชสารเคมี อาทิ อบต.บอเงิน จังหวัดปทุมธานี
เปนตน

ปญหาและอุปสรรค
เครือ่ งมือการประเมินผลกระทบดานสุขภาพยังเปนเรือ่ งใหมในประเทศไทย จําเปน
ตองใชระยะเวลาในการสรางการเรียนรูใหกับสังคมโดยรวม

ขอเสนอแนะ
สช. ควรรวมกับสถาบันวิชาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมอนามัย กรม
ควบคุมโรค ควรเรงรัดการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
จากการใชสารเคมีในภาคเกษตรทีม่ งุ เนนการดําเนินการโดยองคกรในระดับชุมชนและพืน้ ที่

ขอ ๓ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ
๓.๑ สนับสนุนการเก็บรักษาอนุรักษ สงเสริมการเพาะขยายพันธุและพัฒนาเมล็ดพันธุ
พื้นบานในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง บนฐานการผลิตที่คํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น
และความหลากหลายทางชีวภาพและปกปององคความรูและพืชพันธุของไทยไม
ใหตกเปนของตางชาติ ใหมกี ารสนับสนุนการศึกษาและเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรียใ นระบบ
ชีวภาพประจําถิน่ สําหรับการผลิตระบบเกษตรพืช/สัตวในทองถิน่ การวิจยั พันธุพ ชื
เพื่อประโยชนในการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกร
๓.๗ สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนหรือศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๗๓

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดทราบวามี อปท. หลายแหง ที่มีกิจกรรมอนุรักษและ
พัฒนาเมล็ดพันธุพื้นบาน อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องขาวหอมมะลิแดง
ทีม่ ผี ลตอการลดความเสีย่ งตอโรคเบาหวาน โดยรวมมือกับ อสม. สถานีอนามัยและ สปสช.
นอกจากนัน้ ยังมีอกี หลายพืน้ ทีท่ ดี่ าํ เนินการโดยกลุม องคกรเกษตรกร องคกรพัฒนาเอกชน
และกรมการขาว ซึง่ ทําใหมขี า วพืน้ บานไดรบั การอนุรกั ษกวา ๑๐๐ สายพันธุ ในทุกภูมภิ าค

ปญหาอุปสรรค
ไมมีฐานขอมูลที่เปนระบบที่แสดงถึงศักยภาพของ อปท. กับการอนุรักษ สงเสริม
การเพาะขยายพันธุพื้นบานและการรับรองสิทธิของชุมชนในพื้นที่ของตน

ขอเสนอแนะ
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณควรเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
จัดทําแผนพัฒนาเพื่อการอนุรักษ สงเสริมการเพาะขยายพันธุ พัฒนาพันธุพืช พัฒนา
เมล็ดพันธุพ นื้ บานในภาพรวมทัง้ ระบบ และเปนศูนยกลางขอมูลเพือ่ การติดตาม สนับสนุน
พื้นที่ทั้งระบบ
๒) อปท. ควรจัดทําเปนแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ สงเสริมการเพาะขยายพันธุ
พัฒนาพันธุพืช พัฒนาเมล็ดพันธุพื้นบานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิกการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช
ทางการเกษตร โดย
๑) สนับสนุนการเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม หรือเกษตรผสมผสาน โดยให
ความรูดานวิชาการในการแกไขปญหาอยางทั่วถึงถูกตองเหมาะสมกับพื้นที่
หรือมีและใชมาตรการทางกฎหมายและขอบัญญัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๗๔

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๒) ศึกษาขอมูลและประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิง่ แวดลอมจากการใชสาร
เคมี ใหองคความรูและขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลกระทบตลอดจนโทษที่เกิด
จากการใชสารเคมี

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดทราบวา
๑) มีการสงเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิกการใชสารเคมีทางการเกษตรโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายพื้นที่ เชน อบต.แมทา กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม อบต.สายนาวัง อําเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ และ อบต.หัวดง อําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร เปนตน
๒) กรมสงเสริมการเกษตร ไดจดั ตัง้ ศูนยจดั การศัตรูพชื ชุมชนโดยรวมมือกับ อปท.
จํานวน ๓๕๘ แหง และศูนยจดั การศัตรูพชื เฉพาะกิจ (เพลีย้ แปงและเพลีย้ กระโดดสีนา้ํ ตาล)
จํานวน ๕๗๒ แหง รวมทั้งสิ้นจํานวน ๙๓๐ แหง
๓) เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ที่จังหวัดพิจิตร ไดเปดพื้นที่ใหเกษตรกร และ
หนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของไดพดู คุยแลกเปลีย่ นกัน และสนับสนุนใหเกษตรกรปรับเปลีย่ น
ระบบเกษตรกรรมเปนเกษตรอินทรีย โดยการประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ซึง่ ทําใหมกี ารขยายตัวของเกษตรกรทีล่ ด ละ เลิกการใชสารเคมี และมีการประกาศอิสรภาพ
จากสารเคมีในพื้นที่ อบต. ๑๔ แหง

ปญหาและอุปสรรค
๑) ไมมีขอมูลเกี่ยวกับ อปท.ที่มีการดําเนินงานสงเสริมดานการพัฒนาเกษตร
อินทรีย การลด ละเลิกการใชสารเคมีในพื้นที่
๒) มีการโฆษณาการใชสารเคมีในพื้นที่ยังมีอยูมาก และในบางแหง อปท. ไมมี
ขอมูลและความรูทั้งในเรื่องผลกระทบจากการใชสารเคมีหรือการหาทางเลือกโดยการ
พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย อปท. สวนใหญจงึ ยังไมมนี โยบายสนับสนุนการลดละเลิกการ
ใชสารเคมี ปลอยใหดําเนินการโดยเกษตรกรที่สนใจแตเพียงลําพัง

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๗๕

ขอเสนอแนะ
๑) สํานักงานสงเสริมการปฏิรปู ระบบเพือ่ คุณภาพชีวติ เกษตรกร ชุมชนและสังคม
(สปกช.) ควรเปนกลไกหลักในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวย การพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนอยางตอเนื่องทุกป เพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหชุมชน และนักวิชาการที่
สนับสนุนงานดานนี้ไดมาพบปะและแลกเปลี่ยนองคความรูและรวมกันกําหนดนโยบาย
สาธารณะในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน อปท.
เพื่อขยายผลการลด ละ เลิกการใชสารเคมีทางการเกษตรและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย
เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหมใหกวางขวางยิ่งขึ้น
๓.๓ สนับสนุนการรวมกลุมและการสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรเกษตร
ในการพิทักษสิทธิของเกษตรกรรายยอย และกลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร
ในการผลิตทางการเกษตรใหไดผลผลิตและอาหารมาตรฐานปลอดภัย ใหเปนไป
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ และจัดใหมตี ลาดทางเลือกของทองถิน่ เพือ่ ใหผขู าย ผูผ ลิต
กับผูบริโภคมาพบกันเพื่อเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดทราบวามี อปท. หลายแหงที่ไดสนับสนุนและรวมมือกับ
กลุม องคกรชุมชนในการพัฒนาระบบเกษตรอินทรียแ ละการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
โดยการประสานกับหนวยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย โดยมีการจัดทําตลาด
ทางเลือกหรือตลาดสีเขียวในจังหวัดตางๆ เชน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรนิ ทร จังหวัด
เชียงใหม หรือในกรุงเทพมหานครไดมกี ารจัดตลาดสีเขียวหนาโรงพยาบาล และในจุดตางๆ
ของกรุงเทพมหานคร

๗๖

รายงานผลการดําเนินงาน
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ปญหาและอุปสรรค
การรวมกลุมเกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดและขามจังหวัดยังไมเขมแข็ง จึงเปนเรื่อง
ที่ยังตองการการพัฒนาความรู และสรางกระบวนการเรียนรู และการสนับสนุนจากหลาย
หนวยงานอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณควรเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการสรางรวมกลุม และการสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรเกษตรในการพิทกั ษ
สิทธิของเกษตรกร
๓.๔ สนั บ สนุ น การวิ จั ย การรวบรวมข อ มู ล และจั ด ให มี ศู น ย ใ ห ค วามรู แ ละให
คําแนะนําปรึกษาการทําเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรธรรมชาติที่
เหมาะสมกับพื้นที่

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทราบวา ยังไมมี อปท. ที่สนับสนุนการวิจัย มีเพียงการ
จัดทําศูนยเรียนรู หรือการจัดตัง้ โรงเรียนชาวนา เพือ่ ใหเปนศูนยการเรียนรูข องชุมชน และ
การใหบริการขอมูลใหกับเกษตรกรผูสนใจ

ปญหาและอุปสรรค
ไมมนี โยบายทัง้ ในระดับชาติและระดับทองถิน่ สนับสนุนการศึกษาวิจยั ในดานการ
พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรธรรมชาติที่ชัดเจน

ขอเสนอแนะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณควรประสานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจยั เชน
สภาวิจัยแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานสงเสริมการปฏิรูประบบ

รายงานผลการดําเนินงาน
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๗๗

เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชนและสังคม (สปกช.) เรงรัดพัฒนานโยบายและกลไกของ
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย และเกษตรกรรมยั่งยืน
๓.๕ ประสานและสนั บ สนุ น การนํ า ที่ ดิ น ว า งเปล า ของรั ฐ หรื อ เอกชนมาใช โ ดย
สมัครใจ เพื่อใหเปนพื้นที่การเกษตรอินทรีย ทําการผลิตทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อ
จําหนาย โดยใหลาํ ดับความสําคัญแกคนจนทีข่ าดทีด่ นิ ทํากิน ทัง้ ในเมืองและชนบท

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ พบวาไมมีขอมูลที่เปนทางการวา มี อปท. ใดไดนําที่ดินที่
วางเปลาของรัฐหรือเอกชนมาใชโดยสมัครใจ มีเพียงปรากฏการณในบางชุมชนที่ผูใหญ
บาน หรือ อปท. ไดจัดสรรที่สาธารณะของชุมชนใหกับเกษตรกรทําการผลิต เชน ปลูกผัก
ในชุมชน เปนตน

ปญหาและอุปสรรค
ยังไมมีนโยบายในระดับชาติในเรื่องการนําที่ดินสาธารณประโยชนไปใชในการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย

ขอเสนอแนะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ควรรวมกันพัฒนานโยบายในเรื่องที่ดินและการใชประโยชนที่ดินสาธารณะที่
ชัดเจน
๓.๖ สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมใน
พื้นที่

๗๘
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ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นตรงกันวา อปท. สวนใหญมีนโยบายในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูแลว แตดําเนินการที่เนนการทํากิจกรรมมากกวาเปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของชุมชน

ปญหาและอุปสรรค
๑) ความเขาใจตอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมยงั มีขอ จํากัด
๒) มติขอนีม้ ีขอบเขตกวาง ไมเฉพาะเจาะจง

ขอเสนอแนะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันสนับสนุนใหมีการ
ศึกษาขอมูลในเรื่องการสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. เพื่อสรางความรู
ความเขาใจรวมกัน รวมทั้งการถอดบทเรียนและนํามาเผยแพรในวงกวาง

ขอ ๔ ใหมแี ละใชมาตรการทางการเงินและการคลังจากหนวยงานของ
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผูผลิต และ
ผูประกอบธุรกรรมทางการเกษตรอินทรีย ตลอดสายการผลิต
จากการจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดทราบวา รัฐบาลยังไมมีการประกาศใชนโยบายในการใช
มาตรการทางการเงินและการคลังของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรผูผลิต และผูประกอบธุรกรรมทางการเกษตรอินทรีย เชน การ
ยกเวนภาษี หรือ การใหสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย เปนตน

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๗๙

ปญหาอุปสรรค
ชัดเจน

ขอเสนอเชิงนโยบายไมชัดเจน ไมมีการกําหนดหนวยงานหลักในการดําเนินงานที่

ขอเสนอแนะ
กระทรวงการคลังควรเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเรงรัดพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่ การกําหนดมาตรการทางการเงินการคลังเพือ่ สนับสนุนเกษตรกร
รายยอย และผูประกอบการทางการเกษตรอินทรีย ในการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย

ขอ ๕ ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติตดิ ตามผลการดําเนินงาน
ตามมตินี้ และรายงานผลตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ไดดําเนินการแลว ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารฉบับนี้

ปญหาและอุปสรรค
ระบบการติดตามประเมินผลยังไมมีประสิทธิภาพทั้งจากยังไมมีกลไกที่ชัดเจน
รวมทัง้ ยังไมไดรบั ความรวมมือทีด่ จี ากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนขอเสนอเชิงนโยบาย
ไมชัดเจน

ขอเสนอแนะ
สช. ควรเรงรัดพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติใหมีประสิทธิภาพโดยเร็ว

ขอเสนอแนะตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน

๘๐

รายงานผลการดําเนินงาน
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๒) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการเกษตรอินทรียแหงชาติ ควรเรงรัดในการแปลงยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติสูแผนปฏิบัติการในพื้นที่โดยสรางการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน รวมทัง้ มีการประเมินแผนยุทธศาสตรฉบับแรกทีก่ าํ ลังจะสิน้ สุดลง และเตรียมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรในระยะที่สองตอไป
๓) คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ควรเรงรัดในการพัฒนานโยบายดานการสราง
ความมั่นคงดานอาหารของประเทศไทยแบบบูรณาการ รองรับภาวะวิกฤตของการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ความเสือ่ มโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและพันธุกรรมทีเ่ ปน
แหลงอาหาร และความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหาร รวมทั้งประเด็นเรื่องความไม
สมดุลทางอํานาจในระบบการผลิตอาหารของเกษตรกรรายยอย สิทธิในอาหาร ทําใหความ
มั่นคงทางอาหารเปนประเด็นสําคัญในอนาคต และรวมถึงระบบดานความปลอดภัยและ
การเขาถึงการบริโภคอาหารดวย
๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่
เกีย่ วของ เพือ่ จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร
และชุมชน ใหอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่มีศักดิ์ศรี และไดรับการสืบทอดไปสูรุน
ลูกหลานตอไป
๕) สํานักงานสงเสริมการปฏิรปู ระบบเพือ่ คุณภาพชีวติ เกษตรกร ชุมชน และสังคม
(สปกช.) ควรเปนกลไกหลักในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยเรือ่ งเกษตรกรรม
ยั่งยืน อยางตอเนื่องทุกป เพื่อเปนการเปดพื้นที่ใหชุมชน และนักวิชาการที่สนับสนุนงาน
ดานนีไ้ ดมาพบปะและแลกเปลีย่ นองคความรูแ ละรวมกันกําหนดนโยบายสาธารณะในการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง

รายงานผลการดําเนินงาน
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๘๑

ความเสมอภาคในการเขาถึงและการไดรบั บริการ
สาธารณสุขที่จําเปน
ขอ ๑ ขอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การคลัง กระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานประกันสังคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ รวมทั้งหนวยงานอื่นๆ เชน สภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑.๑ จัดใหมบี ริการสาธารณสุขทีห่ ลากหลาย มีคณ
ุ ภาพ และสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนทัว่ ไป และกลุม เฉพาะ เชน กลุม ชาติพนั ธุแ ละ/หรือชาวไทยภูเขา ให
ครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศ รวมทัง้ จัดระบบงบประมาณหรือระบบการเงินการ
คลังที่ยั่งยืนและเพียงพอใหกับสถานพยาบาล ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ
และความเสมอภาคในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพไดอยางถวนหนา
โดยเฉพาะกลุมประชากรไรรัฐ ไรสัญชาติ แรงงานตางดาวและผูติดตาม รวมทั้ง
บุคคลชาวไทยทีย่ งั มิไดมกี ารพิสจู นสถานะซึง่ ไมมเี ลขประจําตัว ๑๓ หลัก ทีย่ งั ไมมี
หลักประกันสุขภาพใดๆ โดยยึดถือมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
วาดวย ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ทัง้ นีจ้ ะตองดําเนิน
การควบคูก บั การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาทีผ่ ใู หบริการสาธารณสุขในทุกระดับ
ทัง้ ระบบ เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริการและใหเจาหนาทีม่ ที ศั นคติทด่ี ตี อ ผูร บั การบริการ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดจดั ประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
ไดรับทราบวา

๘๒
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๑) ครม. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ อนุมัติใหสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดานสาธารณสุขซึง่ ครอบคลุม งานการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟน ฟูสขุ ภาพ
และการควบคุมปองกันโรค กับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป โดยมอบให สปสช. เปนหนวยดําเนินการ และอนุมัติใหจัดตั้ง
“กองทุนใหบริการดานสาธารณสุขกับบุคคลทีม่ ปี ญ
 หาสถานะและสิทธิ” โดยให สปสช. จัด
งบประมาณใหกับหนวยบริการตางๆ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ สําหรับบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ จํานวนทั้งสิ้น ๔๕๗,๔๐๙ คน เปนเงิน ๔๗๒.๘ ลานบาท และขอตั้งงบ
ประมาณชดเชย รวมทั้งงบประมาณเหมาจายรายหัวปรับตามโครงสรางอายุ ตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป
๒) สสส. ไดจัดตั้งกลไกในการทํางานเพื่อผลักดันนโยบายรัฐตาม มติ ครม. ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๓ รวม ๓ ชุด คือ ๑) คณะทํางานติดตามความเคลื่อนไหวระดับนโยบาย
๒) คณะทํางานระดับพื้นที่เพื่อชวยเหลือประชากรกลุมเปาหมายใหเขาถึงบริการอยาง
แทจริง โดยใชกลไกศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพในระดับพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูแ ลวเปนกลไก
ดําเนินงาน และ ๓) คณะทํางานสื่อสารสาธารณะ ทําหนาที่เผยแพรขอมูลประชาสัมพันธ
ใหกลุม ประชากรเปาหมายและผูป ฏิบตั หิ นาทีใ่ นพืน้ ทีท่ ราบขอมูลเรือ่ งการใหสทิ ธิ (คืนสิทธิ)
นอกจากนัน้ ไดมแี ผนงานการพัฒนาพืน้ ทีต่ น แบบระดับจังหวัดดานสุขภาพทีม่ รี ะบบบริการ
ทีท่ าํ ใหแรงงานขามชาติและผูม ปี ญ
 หาสถานะบุคคลเขาถึงการบริการ โดยรวมมือกับองคกร
พัฒนาเอกชนและหนวยงานภาครัฐในพืน้ ที่ จัดตัง้ ศูนยสาธารณสุขมูลฐานไทย-พมา (ศสมช.)
ในจังหวัดระนอง และรวมกับชุมชนจัดกิจกรรมใหมี อสม.โรงเรียน และเทศบาล รวมทั้ง
สนับสนุนเครือขายชาติพนั ธุ ในการพัฒนาพืน้ ทีต่ น แบบ รวมทัง้ พัฒนากลไกเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
ตนแบบอาสาสมัครลามประจําชุมชนดานสุขภาพกลุมชาติพันธุ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม แมฮองสอน เพื่อใหเกิดการแกปญหาการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข
๓) เครือขายสุขภาพชาติพันธุบนพื้นที่สูง (คชส) รวมกับโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแรงงานขามชาติและผูมีปญหาสถานะบุคคล (คพรส.) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชาติพันธุ เครือขายประชาสังคม เครือขายแพทยชนบท องคกรพัฒนาเอกชน รวมกัน
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๘๓

ปฏิบตั งิ านในฐานะกลไกระดับพืน้ ที่ โดยจัดเวทีสรางความเขาใจเรือ่ งกองทุนฯ ทัง้ เวทีระดับ
จังหวัด ระดับภาค ทัง้ ผูร บั บริการ ผูใ หบริการ แกนนําชุมชน แกนนําสุขภาพ แกนนําเยาวชน
อสม. ลามชุมชน องคกรภาคประชาชน และประสานงานรวมกับกลไกศูนยประสานงาน
หลักประกันสุขภาพภาคเหนือ
๔) กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแนวนโยบายในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
มาตรการฟน ฟูระยะสัน้ ดําเนินการภายใน ๖-๑๒ เดือน โดยคณะรัฐมนตรีผา นความเห็น
ชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ และมอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําแนว
นโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง โดยในเรื่องสิทธิในสัญชาติ ให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการขอเปนคนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทย ใหได
รับใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว รวมทั้งบุตรที่เกิดในประเทศไทยขอสัญชาติไทยไดตาม
กฎหมายสัญชาติ และสํานักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติใหความรวมมือในเรือ่ งบัตรประจํา
ตัวบุคคลทีไ่ มมสี ญ
ั ชาติไทย ทีอ่ พยพเขามาตัง้ แต ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหเปนคนตางดาว
มีถิ่นอยูถาวรในไทย สวนบุตรที่เกิดในประเทศไทยก็สามารถขอสัญชาติไทยได
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ได
สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่ สาขาทีจ่ าํ เปนในการพัฒนา
ชุมชน เชน ดานสาธารณสุข รวมทั้งใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนาแหงชาติ
(สปสช.) จัดสรรงบประมาณ รายหัวตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหชาวกะเหรี่ยงที่ได
จัดทําประวัติและมีสิทธิอาศัยในประเทศไทยเชนเดียวกับคนไทยทั่วไป

ปญหาและอุปสรรค
๑) คนทํางานยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวของ
กับกลุม เปาหมาย ทัง้ ดานสิทธิแรงงาน สิทธิสถานะบุคคล สิทธิการรักษาพยาบาล และสิทธิ
การศึกษา ทําใหการทํางานลาชา
๒) องคความรูเ รือ่ งแรงงานขามชาติ และปญหาสถานะบุคคลของหลายหนวยงาน
ยังมีนอย และเจาหนาที่ภาครัฐยังมีทัศนคติในเชิงลบตอแรงงานขามชาติ ไมเขาใจปญหา
และความตองการของแรงงานขามชาติและคนไรสถานะ

๘๔
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ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๓) หนวยงานรัฐสวนใหญรอนโยบายหรือหนังสือสัง่ การจากรัฐบาลหรือตนสังกัด
ไมกลาตัดสินใจลงมือปฏิบัติการในหลายประเด็น
๔) สถานการณทางการเมืองทีผ่ นั แปรสงผลตอสถานการณในพืน้ ที่ เปนอุปสรรค
ในการประสานงานกับภาคีระดับพื้นที่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบอย เชน เปลี่ยน
รัฐมนตรี เปลี่ยนผูวาราชการจังหวัด และไมสามารถคาดการณในระยะยาวได
๕) แรงงานขามชาติและผูท มี่ ปี ญ
 หาสถานะบุคคลยังไมรบั รูแ ละเขาใจความสําคัญ
ของสิทธิตางๆ ที่ตนเองมีอยู ปญหาเรื่องงบประมาณที่โรงพยาบาลยังไมไดรับ และการ
แบกรับคาบริการของโรงพยาบาล
๖) โรงพยาบาลพบปญหาผูปวยขามจังหวัด เมื่อเขารับการรักษาจะไมมีขอมูลใน
ระบบ และบางกลุมคนไมไดขออนุญาตออกนอกพื้นที่ เมื่อจะใชสิทธิก็เกรงวาจะไมมิสิทธิ
นอกพื้นที่ และยังไมมีกฎหมายรองรับ นอกจากตองขออนุญาตเทานั้น

ขอเสนอแนะ
๑) สนับสนุนการทํางานระดับพืน้ ที่ มีกลไกในการเชือ่ มโยงและขับเคลือ่ นงานใน
ระดับนโยบาย สนับสนุนวิธีการทํางาน การสื่อสารขอมูล ทําใหพื้นที่เปนกลไกการปฏิบัติ
งานตามนโยบายที่เปนไปไดจริง
๒) จัดทําระบบการติดตามและประเมินผลกลไกการทํางาน ทั้งดานสุขภาพ
การศึกษา การจดทะเบียนเกิด หลังจากมีนโยบายลงไปในพืน้ ทีแ่ ลว ติดตามและประเมินผล
วากลุม เปาหมายมีโอกาสในการเขาถึงหรือไม มีปญ
 หาอุปสรรคอะไรทีพ่ นื้ ทีต่ อ งเผชิญ และ
จัดทําขอเสนอกลับไปยังนโยบายสวนกลาง เพือ่ ปรับนโยบายใหเขาถึงกลุม เปาหมายไดจริง
๓) จัดใหมรี ปู แบบการบริหารจัดการทัง้ ในระดับนโยบายและระดับพืน้ ที่ เพือ่ ใหมี
กลไกการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเอือ้ อํานวยการเสริมศักยภาพการทํางานในทุกระดับ
๔) มีแนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการกองทุนการใหสทิ ธิ (คืนสิทธิ) ทีช่ ดั เจน
ตอเนือ่ งและยัง่ ยืน พรอมทัง้ ระบุสทิ ธิประโยชน การบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ปองกันเรือ่ ง
กองทุนที่มีเพียงแตนโยบายแตงบประมาณไมมา และโรงพยาบาลไมสามารถใหบริการได
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๘๕

เนือ่ งจากขาดงบประมาณ และใหผมู สี ทิ ธิเขามามีสว นรวมในการจัดการงบประมาณกองทุน
ออกแบบการบริหารงบประมาณที่ครอบคลุม ทั้งในเรื่องการบริการ การประชาสัมพันธ
วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ วิธีการใชบริการ การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่น และการสื่อสาร
ดวยวิธีอื่นๆ เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจใหมากที่สุด
๕) การสรางกระบวนการมีสวนรวม สนับสนุนสงเสริมการเขาถึงสิทธิในการดูแล
สุขภาพ สนับสนุนกลไกการเขาถึงสิทธิเชน ลามสําหรับงานสาธารณสุข และลามในงาน
สถานะ และเรื่องสัญชาติควบคูกันไป
๖) ระบบบริการสุขภาพ ควรมีมาตรฐานเดียวกัน มีสิทธิประโยชนครอบคลุม
เทากับบัตรทอง การกําหนดทิศทางการใหบริการควรมีตวั แทนจากทุกหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เขามาออกแบบ บูรณาการทํางานรวมกัน สรางความเขาใจกันในมิติสุขภาพ และสราง
คณะทํางานเพื่อทําหนาที่ในระดับนโยบาย
๗) ในการจัดทํางบประมาณ การพิจารณาดานความมั่นคงของรัฐ และการให
บริการ ควรใหความสําคัญกับความมั่นคงดานสุขภาวะของมนุษย การจัดการสิทธิสุขภาพ
ที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนควรไดรับ เพราะโรคภัยไขเจ็บไมเลือกเกิดเฉพาะผูที่มี
สัญชาติหรือมีสถานะบุคคล แตเกิดกับคนทุกคน เนื่องจากการใหมีหลักประกันขั้นต่ําให
ประชากรกลุม นีไ้ ดเขาถึงการรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพ ถือเปนสวนหนึง่ ทีท่ าํ ให
เกิดสุขภาวะขึ้นในสังคมและประเทศ
๑.๒ ส ง เสริ ม บทบาทการมี ส ว นร ว มขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และภาค
ประชาสังคม ในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
และกลไกในชุมชน เพือ่ ใหสามารถรวมสรางสุขภาวะ และเปนกลไกในการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการบริการขั้นพื้นฐาน

๘๖
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ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดจดั ประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
ไดรับทราบวา มีหลายหนวยงานที่มีแผนงานโครงการที่สงเสริมการมีสวมรวมของ อปท.
และภาคประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
และกลไกในชุมชน อาทิ กระทรวงสาธารณสุขมีการสนับสนุนการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
ในระดับ อปท. สปสช. มีการสนับสนุนการจัดตัง้ กองทุนสุขภาพตําบล ซึง่ ขณะนีค้ รอบคลุม
มากกวารอยละ ๗๐ แลว และมีเปาหมายขยายใหครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ในขณะที่ สสส. มีการ
สนับสนุนการสรางตําบลสุขภาวะ เปนตน

ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอเชิงนโยบายมีขอบเขตกวาง ไมเฉพาะเจาะจง

ขอเสนอแนะ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของใชมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขอ นีเ้ ปนฐานในการพัฒนาขอเสนอ
เชิงนโยบายในประเด็นที่สําคัญในระยะตอไป
๑.๓ ผลักดันและสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพทุก
ระดับโดยมีตวั แทนเปนกรรมการในสัดสวนทีเ่ หมาะสมตัง้ แต ระดับชาติ ระดับเขต
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับทองถิ่น รวมทั้งสถานบริการดานสุขภาพ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดจดั ประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
ไดรับทราบวา สปสช. ไดจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการหรือสถานบริการตางๆ
ในพื้นที่ โดยจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนของการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค อัตรา ๔๐ บาทตอประชากร สมทบกับเงินอุดหนุนจาก
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๘๗

อปท. และเงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน โดยเมื่อสิ้นป ๒๕๕๓ ครอบคลุม อปท.
ทั้งสิ้น ๕,๕๐๘ แหง คิดเปนรอยละ ๗๐.๘ ของพื้นที่ทั้งหมด
ในการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน ไดมีการจัดตั้งกลไกตั้งแตระดับชาติ
จนถึงระดับพืน้ ทีโ่ ดยมีตวั แทนจากภาคประชาชนเขารวมดวย อาทิ คณะอนุกรรมการสงเสริม
และสนับสนุนการมีสวนรวม จะมีเปนผูแทนจากภาคประชาชนเขารวมเปนอนุกรรมการ
ในระดับจังหวัดและทองถิน่ ก็จะมีการจัดตัง้ ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ประจําจังหวัดและประจํา อปท. ไปแลว ๒๕ แหง นอกจากนั้น ในระดับชุมชนก็มีการ
กําหนดใหมีกรรมการจากภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกองทุนสุขภาพ
ตําบลดวย

ปญหาและอุปสรรค
ยุทธศาสตรในการสรางการมีสวนรวมกับภาคประชาชนยังตองอาศัยการทํางาน
รวมกันของทุกภาคสวน

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
สปสช. ควรเรงรัดใหมียุทธศาสตรการสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน ซึ่ง
ทราบวากําลังดําเนินการอยูใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยประเด็นเรงดวนที่ควรดําเนินการคือ
๑) การพัฒนาศักยภาพและการรวมกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร ๒) การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ โดยการพัฒนาความเขมแข็งของศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
มีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางกลไกในระดับเขตกับเครือขายประชาชนใหมากขึน้
และ ๓) การสรางความเขมแข็งและเปดโอกาสในการสรางการมีสวนรวมในกองทุนตางๆ
โดยควรมีการทํางานในลักษณะแนวราบใหมากขึ้น รวมทั้งการใหมีผูแทนประชาชนเขาไป
มีสว นรวมในกองทุนอืน่ ๆ ซึง่ บางกองทุนก็มเี ครือขายรวมงานดวยอยูแ ลว เชน เอดส มะเร็ง
ไต และคนพิการ เปนตน

๘๘
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๑.๔ ผลักดันและสนับสนุนใหเกิดเวทีการประชุมหรือกรอบความรวมมือ เกี่ยวกับ
สุขภาวะของประชาชนในภูมภิ าคนีโ้ ดยเปนพันธกิจรวมระหวางประเทศเพือ่ นบาน
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนี้เพื่อรวมกันแกไขปญหาสุขภาพและ
การเขาไมถงึ บริการสาธารณสุขทีจ่ าํ เปนของแรงงานตางดาว ทัง้ ในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มีการดําเนินงานเพือ่ สรางสุขภาพของประชาชนทัง้ ในระดับนานาชาติ ระดับภูมภิ าค
และกับประเทศเพื่อนบานอยูแลว เชน การทํางานรวมกับ WHO, ASEAN และ ACD
เปนตน

ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอเชิงนโยบายมีขอบเขตกวาง ไมเฉพาะเจาะจง

ขอเสนอแนะ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขอนี้เปนฐานในการพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่สําคัญในระยะตอไป
๑.๕ เร ง รั ด และผลั ก ดั น การขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต า งด า วรวมทั้ ง ผู ติ ด ตามอย า งมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมคนตางดาวทัง้ หมดทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทย รวมทัง้
เรงรัดใหแรงงานนอกระบบสามารถเขาสูระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดจดั ประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
ไดรับทราบวา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสถานะ
ดานสิทธิของบุคคล และมียุทธศาสตรการจัดทําหลักเกณฑการตรวจสถานะ รวมไปถึง

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๘๙

ยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาวทัง้ ระบบ โดยไดรว มมือกับกรมการปกครองในการ
สํารวจจํานวนประชากรที่เปนคนตางดาว เพื่อขึ้นทะเบียนและพิจารณากลั่นกรองในเรื่อง
ของการไดรับสิทธิตางๆ ขณะที่กระทรวงแรงงานไดมีนโยบายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
แรงงานตางดาว และมียุทธศาสตรการจัดบริการดานสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาว
และรวมกับกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว นอกจากนี้
ยังไดชวยเหลือและประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับการพิสูจนสัญชาติ
โดยกระทรวงตางประเทศไดประสานงานเจรจากับประเทศพมา ลาว และกัมพูชา ในการ
ดําเนินการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวในประเทศไทย เพื่อรับรองสถานะโดยการออก
หนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคล

ปญหาและอุปสรรค
๑) ยุทธศาสตรในการปฏิบัติของแตละหนวยงานคอนขางแยกสวน ไมมีการ
บูรณาการงานอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดปญหาในการดูแลประชากรที่มีปญหาทางสถานะ
เกิดชองวางที่ทําใหไมเขาถึงสิทธิในดานตางๆ
๒) สภาความมั่นคงแหงชาติ ใหความสําคัญในเรื่องการเขาถึงสิทธิของแรงงาน
ตางดาว การเขาถึงระบบประกันสุขภาพที่มีมาตรฐาน อาจจะปจจัยดึงดูดใหมีการอพยพ
เขามาในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอประเทศ

ขอเสนอแนะ
จัดทํายุทธศาสตรรว มกันของหนวยงานตางๆ ทัง้ สภาความมัน่ คงแหงชาติ กระทรวง
ตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการบูรณาการงานกันอยางตอเนื่อง ใหประชากร
ที่มีปญหาทางสถานะ สามารถเขาถึงระบบประกันสุขภาพและเขาถึงสิทธิดานตางๆ ได
๑.๖ เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ คนหา ชวยเหลือบุคคลไรรฐั ไรสญ
ั ชาติทพี่ าํ นัก
ในประเทศไทย ประชาชนชาวไทยที่ไมมีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก เพื่อใหสามารถ
เขาสูระบบหลักประกันสุขภาพไดอยางถวนหนา

๙๐

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ไมมีขอมูลผลการดําเนินงานในเรื่องนี้

ปญหาและอุปสรรค
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติยังไมสามารถ
รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดอยางครบถวน

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เปน
ระบบ และมีสวนรวมโดยใชยุทธวิธีที่เปนมิตรและเหมาะสม
๑.๗ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะระบบบริการ
ปฐมภูมิ โดยเรงรัดใหมกี ารจัดทําแผนรองรับอยางเปนรูปธรรมอยางชัดเจนในระยะ
๑๐ ปขางหนา มีการแกไขปญหาการกระจายตัวของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพ
ตางๆ อยางเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและรวมผลักดันใหเกิดการ
ปฏิบัติตามแผนฯ อยางเปนรูปธรรม

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ภาคีเครือขายไดมกี ารพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย เรือ่ ง การพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน และนําเสนอเปนระเบียบ
วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติได
ใหความเห็นชอบตอระเบียบวาระดังกลาว และผลการดําเนินงานในเรื่องนี้ปรากฎใน
รายงานผลมติความเสมอภาคในการเขาถึงและการไดรับบริการสาธารณสุขที่จําเปน

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๙๑

๑.๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ โดยใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบบริหารระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ คือ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง รวมกันจัดทําแผนปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ทุกระยะ ๕ ป และมีการทบทวนการทํางานทุก ๑ ป เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและ
เพิ่มประสิทธิภาพระหวางระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ โดยมีเปาหมาย
ที่เปนรูปธรรมและกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คสช. ไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ มีนายก
รัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เปนประธานการประชุม ไดใหความเห็นชอบราง
ขอเสนอจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ ซึ่งตอมา
ครม. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบใหตั้งคณะกรรมการตามที่
คสช. เสนอ และยังไดเห็นชอบตอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ….
คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงแรงงานเปนรองประธานกรรมการ มีผอู าํ นวยการสํานักงานพัฒนาระบบการเงิน
การคลังดานสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปน
เลขานุการ คณะกรรมการชุดนีม้ หี นาที่ (๑) เสนอแนะและใหคาํ ปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีใน
การจัดทําขอเสนอการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ ทีส่ ามารถจัดการกับภาระ
การเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุข เพื่อใหระบบมีความยั่งยืน
ในระยะยาว (๒) เสนอแนะใหมีการปรับปรุงนโยบาย โครงสราง และระบบบริหารจัดการ
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ ไดแก ระบบขอมูลสารสนเทศ
ระบบจายเงิน ระบบตรวจสอบ เปนตน เพื่อใหระบบเกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพและ

๙๒

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ความยั่งยืน (๓) ดําเนินการจัดทําขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อยกราง ปรับปรุงแกไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ (๔) สนับสนุนการศึกษาวิจัย และจัดการความรู เพื่อ
สนับสนุนการจัดทําขอเสนอและทางเลือกตางๆ ในการพัฒนาระบบการเงินการคลังดาน
สุขภาพ (๕) จัดใหมีขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธและสื่อสารทางสังคม เพื่อให
สาธารณชนไดรับทราบ เขาใจ และสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพ (๖) ดําเนินการทางสังคมเพือ่ ใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสว นรวมในการ
พัฒนาขอเสนอ รวมเรียนรู และรวมขับเคลื่อนตลอดขั้นตอนกระบวนการพัฒนานโยบาย

ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงานในเรือ่ งนีเ้ กีย่ วของกับหลายภาคสวนทัง้ ระดับหนวยงาน องคกร และ
ประชาชนทุกคน จึงไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว

ขอเสนอแนะ
รัฐบาลใหการสนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง
๑.๙ กําหนดมาตรการเชิงบวกและมาตรการดานกฏหมายเกีย่ วกับคาใชจา ยในการรักษา
พยาบาล กรณีการเจ็บปวยที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ เชน อุบัติเหตุ
จราจรเนือ่ งจากการดืม่ สุราหรือการใชสารเสพติด อันกอใหเกิดผลกระทบตอตนเอง
และผูอื่น
๑.๑๐ เรงรัดและผลักดันการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การกระจายบุคลากรสาธารณสุข
และการพัฒนาระบบสงตอ
๑.๑๑ สนับสนุนใหทองถิ่นหรือหนวยบริการปฐมภูมิสามารถใหการรับรองสภาพความ
พิการที่เห็นประจักษดวยสายตา ซึ่งไมจําเปนตองอาศัยการพิสูจนทางการแพทย
ในกรณีทต่ี อ งมีการวินจิ ฉัยสภาพความพิการ ใหสง ตอหนวยบริการหลัก เพือ่ วินจิ ฉัย
สภาพความพิการและดําเนินการจดทะเบียนตอไป

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๙๓

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดจดั ประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
ไดรบั ทราบวา มีหลายหนวยงานทีม่ แี ผนงานโครงการทีส่ อดคลองกับขอเสนอเชิงนโยบาย
ขางตน อาทิ กระทรวงแรงงานมีการจัดตั้งกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากการทํางาน
สําหรับชดเชยกรณีเกิดการเจ็บปวยจากการทํางาน กระทรวงสาธารณสุขไดดาํ เนินการตาม
นโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหแก
ประชาชนใหดยี งิ่ ขึน้ สถาบันพัฒนาการแพทยฉกุ เฉิน (สพฉ.) ไดดาํ เนินการตามยุทธศาสตร
การจัดบริการการแพทยฉกุ เฉิน รวมทัง้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยที่มีการดูแลคุณภาพชีวิตของคนพิการ เปนตน

ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอเชิงนโยบายมีขอบเขตกวาง ไมเฉพาะเจาะจง

ขอเสนอแนะ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขอนี้เปนฐานในการพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นที่สําคัญในระยะตอไป

ขอ ๒ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา องคกร
ภาคเอกชน ภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และสื่อภาครัฐ
๒.๑ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสิทธิหนาที่เกี่ยวกับบริการสาธารณสุข และ
สรางกระบวนการใหประชาชนทุกคนไดรบั รูถ งึ หนาทีใ่ นการดูแลสุขภาพของตนเอง
และสิทธิในการเขาถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

๙๔

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๒.๒ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชากรทุกคนที่มีหนาที่ในการแสดงตัวตอเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดในการเขาถึงการประกันสุขภาพ
รวมทัง้ มีหนาทีใ่ นการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว รวมทัง้ การปองกันโรค
และปฏิบัติตามคําแนะนําที่ไดรับ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดจดั ประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓
ไดรับทราบวา มี อปท. หลายแหงที่ดําเนินการในเรื่องนี้

ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอเชิงนโยบายมีขอบเขตกวาง ไมเฉพาะเจาะจง

ขอเสนอแนะ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของใชมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขอ นีเ้ ปนฐานในการพัฒนาขอเสนอ
เชิงนโยบายในประเด็นที่สําคัญในระยะตอไป
๒.๓ รวมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขทุกระดับอยางจริงจัง โดยรวมกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการจัดกองทุนตําบลและจัดใหมีกลไกของภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวางแผนแกไขปญหาในชุมชนรวมกัน

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากขอมูลเมื่อสิ้นป ๒๕๕๓ มี อปท. ทั้งระดับ อบต. และเทศบาล มีการจัดตั้ง
กองทุนสุขภาพตําบลไปแลว ๕,๕๐๘ แหง คิดเปนรอยละ ๗๐.๘ โดยมีเปาหมายเมื่อสิ้น
ป ๒๕๕๔ ใหครอบคลุมรอยละ ๙๒

ปญหาและอุปสรรค
ตําบล

ยังมี อปท. หลายแหงที่ยังไมมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๙๕

ขอเสนอแนะ
สปสช. ควรจัดใหมกี ารประเมินผล อปท. กับการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตําบล
เพื่อนํามาใชในการวางแผนพัฒนาความเขมแข็งในการจัดการดานตางๆ ในระยะตอไป
๒.๔ ให ท อ งถิ่ น ร ว มกั บ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข จั ด บริ ก ารรั ก ษาพยาบาล และ
สงเสริมสุขภาพใหกับผูพิการที่อยูที่บาน

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ไมมีขอมูลผลการดําเนินงานในเรื่องนี้

ปญหาและอุปสรรค
ระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติยังไมสามารถ
รวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ไดอยางครบถวน

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
พัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เปน
ระบบ และมีสวนรวมโดยใชยุทธวิธีที่เปนมิตรและเหมาะสม

ขอ ๓ ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓.๑ จัดใหมกี ลไกในการกํากับ ติดตาม เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาคในการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขทีจ่ าํ เปน โดยสนับสนุนใหหนวยงานทีเ่ ปนกลาง หรือภาค
ประชาสังคม เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ และใหมีการรายงาน
ความคืบหนาใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดรับทราบทุก ๒ ป และประชาสัมพันธ
ใหทราบโดยทั่วกัน

๙๖

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คสช. ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) ทําหนาที่ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยมีการดําเนินงานในหลาย
รูปแบบทัง้ การนําเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ มอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรับไป
ดําเนินการ การประชุมปรึกษาหารือรวมกัน การสนับสนุนการดําเนินงานในพืน้ ที่ และการ
ใชสื่อสารสาธารณะ เปนตน

ปญหาและอุปสรรค
จํานวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป คมส. จึงยังมีขอจํากัด
ในการแสดงบทบาทในการกํากับติดตามการดําเนินงานขององคกร หนวยงานและเ
ครือขายภาคีตางๆ ที่มีเปนจํานวนมาก รวมทั้งในระยะเริ่มตนของการพัฒนาขอเสนอ
เชิงนโยบายที่ยังเปนกระบวนการเรียนรู มติที่ออกมายังไมคมชัด และไมมีการกําหนด
หนวยงานหลักในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหสงผลตอการติดตามการดําเนินงาน

ขอเสนอแนะ
คมส. ตองวางยุทธศาสตรการทํางานในดานการกํากับติดตามที่เหมาะสม
๓.๒ ประสานงานและผลักดันใหหนวยงานที่รับผิดชอบระบบบริการสุขภาพจัดบริการ
ทีม่ คี วามหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของประชาชนทัว่ ไปและกลุม
เฉพาะ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช.ในฐานะสํานักงานเลขานุการของ คสช. ไดประสานงานและสนับสนุนการดําเนิน
งานตามพันธกิจโดยเฉพาะการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว นรวมในการ
พัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมระบบบริการสุขภาพดวย

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๙๗

ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอเชิงนโยบายมีขอบเขตกวางขวาง ไมคมชัด

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
วิเคราะหประเด็นเชิงนโยบายใหคมชัด เฉพาะเจาะจง เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายดวยฐานวิชาการและการมีสวนรวมอยางกวางขวางตอไป
๓.๓ ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สภาความมั่นคงแหงชาติ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง รวมกันกําหนด/รูปแบบการจัดบริการดานสาธารณสุข
ทีจ่ าํ เปนทีเ่ อือ้ ใหกลุม บุคคลไรรฐั ไรสญ
ั ชาติทพี่ าํ นักในประเทศไทย สามารถเขาถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดโดยสะดวกและปลอดภัย

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. มี ก ารประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานต า งๆ ในการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพใหกับประชาชนทุกกลุม เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในธรรมนูญวาดวยสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอเชิงนโยบายมีขอบเขตกวางขวาง ไมคมชัด

ขอเสนอเพื่อการพัฒนา
วิเคราะหประเด็นเชิงนโยบายใหคมชัด เฉพาะเจาะจง เพื่อนําไปสูการพัฒนาเปน
ขอเสนอเชิงนโยบายดวยฐานวิชาการและการมีสวนรวมอยางกวางขวางตอไป

๙๘

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ขอเสนอตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน
๒) สปสช. ควรเปนหนวยงานหลักในการจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินตาม
มติ ครม. เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ในเรือ่ งการอนุมตั ใิ หสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานดานสาธารณสุข
ซึง่ ครอบคลุม งานการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟน ฟูสขุ ภาพ และการควบคุม
ปองกันโรค กับบุคคลทีม่ ปี ญ
 หาสถานะและสิทธิ เพือ่ นําไปใชในการดําเนินงานในระยะตอไป
๓) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในฐานะองคกรเลขานุการของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ ควรเรงรัดการพัฒนานโยบายการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติที่สรางความเปนธรรมใหแกคนไทยที่มีหลัก
ประกันทางสุขภาพที่แตกตางกัน
๔) ปรั บ ระบบการรายงานที่ ม ติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ม ติ นี้ ที่ กํ า หนดให มี
การรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุก ๒ ปนั้น ไปสูระบบการรายงาน
ตางชองทางปกติของแตละองคกร

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๙๙

การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติ
กับบุคลากรทางการแพทย
ขอ ๑ เห็นดวยกับการพัฒนานโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยท่อี ยูระหวางดําเนินการของ
คสช.
ขอ ๒ เห็นชอบกับสาระสําคัญขอเสนอการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย ตามเอกสารทีต่ อ ทาย
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหการรับรองนโยบายการ
สงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย เมื่อวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๑

ขอ ๓ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓.๑ นําสาระสําคัญขอเสนอตามมติขอ ๒ ไปเสนอตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการดําเนินการตอไป

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดนํานโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทยที่ผานฉันทมติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ไปนําเสนอตอ
คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติและ คสช. รวมทั้งเสนอตอ ครม. ซึ่ง ครม. ได

๑๐๐

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

มีการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ใหความเห็นชอบตอนโยบายดังกลาว และมี
มติใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลดวย
๓.๒ เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายตางๆ
ทัว่ ประเทศมีการดําเนินงานตามแนวทางการแกปญ
 หาความสัมพันธระหวางผูป ว ย
และญาติกับบุคลากรทางการแพทยที่วางไวอยางกวางขวาง

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
๑) การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ : ไดนําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
กําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ เพื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย ตั้งแตเดือนธันวาคม
๒๕๕๑ โดยมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา เปนประธานอนุกรรมการ มีหนาทีใ่ นการ (๑) ติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและ
ญาติกับบุคลากรทางการแพทยใหแกคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ หนวย
งานและผูที่เกี่ยวของ และ (๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกําลังคน
ดานสุขภาพแหงชาติ หนวยงาน และผูม สี ว นเกีย่ วของในทุกระดับ เพือ่ การดําเนินงานตาม
นโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย
๒) การสนับสนุนการดําเนินงาน : สช. ไดสนับสนุนงบประมาณและทํางาน
รวมกับคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติ
กับบุคลากรทางการแพทย เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาตินี้อยางใกลชิด นอกจากนั้นยังไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการสรางความ
สัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย อาทิ กับกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันกฎหมาย
คุม ครองผูเ สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข กับศูนยสนั ติวธิ สี าธารณสุขในการประชุม
วิชาการประจําป เปนตน
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๑๐๑

๓) การเผยแพรสูสาธารณะ : ไดกระจายมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมตินี้ไป
ทั่วประเทศตามชองทางตางๆ ที่หลากหลาย และไดจัดทําหนังสือ “เสนทางสูสมานฉันท
ในระบบการดูแลสุขภาพ” แจกจายไปยังภาคีเครือขายทั่วประเทศกวา ๑๐,๐๐๐ เลม

ปญหาและอุปสรรค
๑) เนื้อหาของนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทยมีขอบเขตกวางขวาง จึงมีสวนเกี่ยวของกับหนวยงาน องคกรและ
เครือขายภาคีตาง ๆ เปนจํานวนมาก จึงอาจมีปญหาในการสานพลังจากทุกภาคสวนให
เขามาทํางานรวมกัน
๒) การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ยังขาดความตอเนื่อง เพราะมีปญหา
ดานทีมเลขานุการที่เขมแข็ง ในการเกาะติดสถานการณและผลักดันหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ขอเสนอแนะ
คณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติ
กับบุคลากรทางการแพทยควรมีการกําหนดประเด็นสําคัญในการทํางานทีช่ ดั เจน และสราง
การมีสว นรวมจากทุกภาคสวนใหเขามารวมกันเปนเจาของในการขับเคลือ่ นงานสูเ ปาหมาย
เดียวกัน
๓.๓ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามแนวทางการแก ป ญ หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ผู ป ว ยและญาติ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย ใ นทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ รายงานความ
คืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกสองป

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการประสานงานกับคณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย ทราบวามีผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นและ

๑๐๒
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เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้และแนวทางการสงเสริมความสัมพันธระหวาง
ผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย สรุปไดดังนี้
๑) กระทรวงสาธารณสุข :
๑.๑ นําไปเปนฐานในการผลักดันใหมีการออกกฎหมายวาดวยการคุมครองความ
เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข แตเนือ่ งจากมีความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกันของสังคม
จึงทําใหไมสามารถบรรจุการพิจารณาในเรื่องนี้เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
ตามกําหนดเวลาได
๑.๒ ไดมีการพัฒนาระบบการสงตอผูปวยเพื่อแกปญหาการประสานการสงตอ
ผูปวยและการสงผูปวยแลวไมมีโรงพยาบาลปลายทางรับผูปวย โดยในชวงตน ไดพัฒนา
และเรงรัดการจัดตั้งศูนยประสานการสงตอระดับจังหวัดและเขต ซึ่งดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวางการพัฒนาแนวทางการสงตอผูปวย โดยพัฒนากรอบ
แนวทางในการพิจารณาศักยภาพการใหบริการสําหรับโรงพยาบาลระดับตางๆ ควบคูกับ
ทรัพยากรของโรงพยาบาล
๑.๓ ไดมกี ารพัฒนาระบบสนับสนุนใหมรี ายงานเหตุการณไมพงึ ประสงค โดยเฉพาะ
ในระบบรายงานการแพยาของผูป ว ย (Adverse Drug Reaction : ADR) รวมทัง้ การรายงาน
ความคลาดเคลือ่ นในการสัง่ ยาเพือ่ การรักษาพยาบาล ซึง่ เปนการรายงานเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพการจายยาผูปวย และเปนมาตรฐานในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลดวย
๑.๔ มีการเสริมสรางความเขมแข็งของศูนยสันติวิธีสาธารณสุข โดยไดแตงตั้ง
ผูบ ริหารของกระทรวงสาธารณสุขทําหนาทีเ่ ปนผูอ าํ นวยการศูนยสนั ติวธิ ี และจัดเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเปนการประจํา
๑.๕ ในการพัฒนาระบบใหความชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย ไดมนี โยบายใน
การจางนักกฎหมายเพือ่ ประสานและใหความชวยเหลือในระดับเขตๆ ละ ๑ คน นอกเหนือ
จากการดําเนินงานขององคกรวิชาชีพตางๆ ทีไ่ ดดาํ เนินงานในการใหคาํ แนะนําและชวยเหลือ
บุคลากรอยางจริงจัง
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๑๐๓

๑.๖ ในเรื่องการผลักดันใหมีการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมการ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนของประเทศ รวมถึงเรงรัด
และผลักดันการแกปญ
 หาความขาดแคลน และการกระจายบุคลากรทางการแพทยทกุ สาขา
รวมทั้งแพทยผูเชี่ยวชาญอยางเปนระบบ และสงเสริมระบบสวัสดิการ แรงจูงใจในการ
ทํางานอยางตอเนื่องนั้น กระทรวงสาธารณสุขไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง และ
ไดผลดี มีการดึงภาคประชาชนเขามารวมการดําเนินงานดานสุขภาพมากขึ้น สําหรับการ
แกปญ
 หาการขาดแคลนและการกระจายบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุขและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดแกไขการขาดแคลนเชิงปริมาณ โดยมีแผนเพิม่ การ
ผลิตอยางชัดเจน และการปรับระบบการผลิตเพื่อสนับสนุนใหเกิดการกระจาย รวมทั้งได
ใชระบบการกระจายบุคลากรตามระบบ GIS การสนับสนุนการศึกษาตอแพทยผเู ชีย่ วชาญ
และการพัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจตาง ๆ
๑.๗ ในการพัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรทางการแพทยทม่ี งุ เนนการสรางเสริม
อุดมคติและจริยธรรมของวิชาชีพ จะมีการพัฒนาตามแนวทางของแพทยศาสตรศกึ ษา ซึง่
การพัฒนาระบบการสอนใหตอบสนองตอความตองการของบริการระดับปฐมภูมิมากขึ้น
รวมทัง้ มีการพัฒนาระบบการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง การพัฒนาทักษะการสือ่ สาร การเจรจา
ตอรอง ไดมีการปรับหลักสูตรและการอบรมกอนสําเร็จการศึกษาดวย
๑.๘ กระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุนใหโรงพยาบาลตางๆ นําเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคจากการใหบริการทางการแพทย มาประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการ
ปองกันไมใหมเี หตุการณเดิมเกิดขึน้ ซ้าํ ซาก การถอดบทเรียนประสบการณการบริหารจัดการ
กรณีมปี ญ
 หาจากการใหบริการทางการแพทย เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละเผยแพร
๑.๙ การผลักดันแนวทางการทํางานทีเ่ สริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการเปด
โอกาสใหชุมชนทองถิ่นทุกระดับเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขในรูปแบบตางๆ นั้น กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหชุมชนทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการบริหารและพัฒนาสถานบริการ โดยมีตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการที่
ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แตยงั ไมไดดาํ เนินงานในทุกแหง และความ

๑๐๔
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ชัดเจนของบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ แตในกระบวนการสนับสนุนการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของโรงพยาบาลโดยกระบวนการจิตอาสา มีการดําเนินงานไดดี ทั้งใน
รูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เดิม หรือการรวมกลุมของชุมชนในการ
ชวยเหลืองานของโรงพยาบาลในรูปแบบจิตอาสา
๑.๑๐ การใหทุนการศึกษาบุคลากรดานสาธารณสุข เดิมกระทรวงสาธารณสุข
ไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งมีขอผูกพันปฏิบัติงานชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษา เชน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร และหลักสูตรอืน่ ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขผลิตเอง ซึง่ ทําใหสามารถ
แกปญ
 หาการขาดแคลนและการกระจายบุคลากรอยางไดผล ตอมามีการยกเลิกการใหทนุ
การศึกษาและขอผูกพันดังกลาว สําหรับแพทยและทันตแพทยไดมีเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
ชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษา แตไมไดมีการใหทุนการศึกษาที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการ
ผลิตแพทยในโครงการพิเศษ เชน โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท โครงการผลิตแพทย
หนึง่ อําเภอหนึง่ ทุนแพทย ซึง่ เปนการคัดเลือกนักเรียนจากระดับจังหวัดและอําเภอเขาศึกษา
แพทย มีการเรียนการสอนและฝกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ปน
ศูนยแพทยศาสตรศึกษา และใหกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนา
๒) มีการจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สพร. เปนองคการ
มหาชน โดยรัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๒ (องคการมหาชน) เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ กําหนดให สรพ. มีหนาที่ใน
การสงเสริมใหโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตางๆ มีการพัฒนาคุณภาพโดยใชมาตรฐาน
การประเมินตนเองและการประเมินภายนอกเปนเครื่องมือสําคัญ
๓) สปสช. ไดผลักดันนโยบายใหประชาชนสามารถใชบัตรประชาชนในการ
รับบริการสาธารณสุขแทนบัตรทองไดสําเร็จแลวตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๔) คณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูป ว ยและ
ญาติกับบุคลากรทางการแพทย ไดตั้งคณะทํางานถอดบทเรียนกรณีการจัดการความ
สัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย จากกรณีการผาตัดตอกระจก
โรงพยาบาลขอนแกน ซึ่งมีผูสูญเสียการมองเห็น ๑๑ ราย และไมเกิดกรณีฟองรอง โดย

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑๐๕

คณะทํางานประกอบดวยพหุภาคีทเี่ กีย่ วของประกอบดวยสํานักงานวิจยั สังคมและสุขภาพ
สํ า นั ก งานวิ จั ย และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ ศู น ย สั น ติ วิ ธี ส าธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล ไดดําเนินการถอดบทเรียนและจัดทําเปนรูปเลมเพื่อเผยแพรไปยังสถานบริการ
ภาครัฐทุกแหง รวมทั้งผูสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันปญหาความสัมพันธ และ
เปนแนวทางในการแกปญ
 หาการจัดการความสัมพันธระหวางผูป ว ยและญาติกบั บุคลากร
ทางการแพทย

ปญหาและอุปสรรค
๑) นโยบายการสรางเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทาง
การแพทย เปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง เกี่ยวของกับภาคสวนตางๆ เปนจํานวนมาก
จึงยังมีความกาวหนาไปไดในระดับหนึ่ง
๒) ความขัดแยงที่กําลังเกิดขึ้นตอการออกกฎหมายคุมครองผูเสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุขมาจากวิธคี ดิ ทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ จําเปนตองอาศัยกระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูรวมกันควบคูกับการใชมุมมองทางรัฐศาสตรเขามาชวย

ขอเสนอแนะ
ทุ ก ภาคส ว นควรเป ด ใจในการเข า มาร ว มกั น แก ไขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยมุ ง เน น
การทํางานแบบโปรงใสมีธรรมาภิบาล ยึดผลประโยชนของสังคมเปนทีต่ งั้ โดยนําเครือ่ งมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูบนฐานความรูและความรักเขามาแกไขปญหา

ขอเสนอแนะตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน
๒) ทุกภาคสวนควรเปดใจในการเขามารวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น โดยมุงเนน
การทํางานแบบโปรงใสมีธรรมาภิบาล ยึดผลประโยชนของสังคมเปนทีต่ งั้ โดยนําเครือ่ งมือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูบนฐานความรูและความรักเขามาแกไขปญหา

๑๐๖

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๓) คณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวย
และญาติกบั บุคลากรทางการแพทยควรมีการกําหนดประเด็นสําคัญในการทํางานทีช่ ดั เจน
และสรางการมีสว นรวมจากทุกภาคสวนใหเขามารวมกันเปนเจาของในการขับเคลือ่ นงาน
สูเปาหมายเดียวกัน
๔) กระทรวงสาธารณสุข ควรใหความสําคัญกับการพัฒนากลไกเลขานุการของ
คณะอนุกรรมการติดตามนโยบายการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทยใหมีศักยภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑๐๗

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน
ข อ ๑ ขอให ก ระทรวงสาธารณสุ ข เป น เจ า ภาพร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ องคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และภาคีภาคประชาชน พัฒนาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ชัดเจนใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๓ โดยนําแผนยุทธศาสตร
ความรวมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ประสาน
กับแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ แผน
ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๗ มาประกอบในการพัฒนาดวย เพื่อนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีดําเนินการอนุมัติเปนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิตอไป โดย
๑.๑ กําหนดเปาหมายการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ใหมีความพรอม มีคุณภาพ มี
ศักยภาพ และสามารถตอบสนองตอปญหาสุขภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของประชาชน
ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อใหเปนบริการลําดับแรกแกประชาชน กอนไปรับบริการในระดับ
ทุติยภูมิหรือระดับอื่นๆ ภายในระยะเวลา ๕ ป หรือภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐๘

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ใหความสําคัญและมีแผนที่ชัดเจน เรื่องการ
ลงทุนดานกําลังคนในหนวยบริการปฐมภูมิ เพือ่ ใหมจี าํ นวนเพียงพอและเปนความ
สําคัญลําดับตน กอนการลงทุนดานโครงสรางและเครื่องมืออุปกรณ
๑.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงโครงสรางภายใน ใหมหี นวยงานทีเ่ ปนกลไกกลาง
มีการบริหารงานอยางคลองตัว เปนอิสระ โดยมีงบประมาณรองรับที่ชัดเจน
ในการจัดการแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ และใหมีกลไกการกํากับทิศทางทําหนาที่กํากับและติดตามการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศในระยะยาว โดยเปนกลไกที่มีสวนรวม
จากทุกภาคสวน

ผลการปฎิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ไดจดั ประชุมปรึกษาหารือระหวางกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สถาบันพระบรมราชชนก และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) เมื่อวันอังคารที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุม สช. ๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาเห็นตรงกันวา
๑) แผนยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ ๕ ป พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ที่มีอยูเดิมนั้นเปนแผนที่จัดทํารวมกับ สปสช. แมจะไมไดเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา แตแผนดังกลาวนีไ้ ดนาํ ไปใชประโยชนบางสวน ไดแก ใชในการ
บริหารจัดการทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด เปนตน

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑๐๙

๒) ขณะนีร้ ฐั บาลมีนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซึง่ เปนนโยบายการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ฉะนัน้ จึงเห็นรวมกันใหมกี ารจัดทํา “แผนยุทธศาสตรทศวรรษ
การพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล” โดยใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแกน
ดําเนินการ โดยเสนอ นพ.ศิรวิ ฒ
ั น ทิพยธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร และ นพ.เกษม เวชสุธานนท ผูอํานวยการสํานัก
ประสานการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สป.รพ.สต.) เปนเลขานุการคณะ
ทํางาน ทํางานรวมกับ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข และภาคีอนื่ ๆ
โดยสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรควรใหความสําคัญกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในประเด็น กําลังคน บทบาทของทองถิน่ และการจัดระบบบริการปฐมภูมใิ นเขตเมือง ทัง้ นี้
กําหนดระยะเวลาดําเนินการ ๓ เดือน นับจากการประชุม

ปญหาและอุปสรรค
มีการปรับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบในสวนของกระทรวงสาธารณสุข ทําให
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ชะลอตัวไปบาง

ขอเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุข โดย สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (สป.รพ.สต.) ควรเรงรัดการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใชเปน
กรอบการดําเนินงานของหนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายทีเ่ กีย่ วของเพือ่ มุง สูเ ปาหมาย
เดียวกัน

ขอ ๒ พัฒนากลไกทีม่ อี าํ นาจในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะ
บุคลากรดานสุขภาพในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลอยางมีสว นรวม
จากทุกภาคสวน ที่สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยให

๑๑๐

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนดมาตรการ
หรือกลไกที่ทําหนาที่บริหารจัดการงบประมาณและการกระจายกําลังคนที่รองรับ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด อําเภอและตําบลอยางมีสวนรวม และ
ตรวจสอบได เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒ ให ก ระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงมหาดไทย พิ จ ารณาดํ า เนิ น การแก ไข
กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนมาตรการและกลไกบริหารจัดการอยางมีสวนรวม เพื่อ
สนับสนุนใหมีเครือขายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
๒.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีภาคประชาชน รวมเปนกรรมการในกลไกที่
กําหนดทิศทาง บริหารจัดการ สนับสนุนทรัพยากร และติดตามประเมินผล เพื่อ
ใหมีระบบบริการปฐมภูมิที่ยั่งยืนในพื้นที่
๒.๔ ให มี ก ลไกอิ ส ระที่ มี ก ารมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
การดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ในการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งกลไกดูแลระบบบริการปฐมภูมิ โดยปรับบทบาทและ
ภารกิจของ “สํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (สบพป.)” ใหสอดรับนโยบาย
การยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และเปลี่ยนชื่อ
สํานักเปน “สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (สป.รพ.สต.)” เพือ่
ดําเนินการพัฒนานโยบาย บริหารจัดการ ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
องคความรูเ พือ่ สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีโครงสราง ภารกิจ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ และดําเนินงานภายใตคณะกรรมการอํานวยการสํานักประสานการ
พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แมจะยังไมเปนหนวยงานอิสระ ที่มีงบประมาณ
รองรับชัดเจนแตก็เปนกลไกตั้งตนที่ทําหนาที่ดูแลระบบบริการปฐมภูมิตามโครงการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑๑๑

ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนระยะเริ่มตน อาจจะมี
ความสับสนในการทํางานของเจาหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบอยูบ า ง นอกจากนัน้ ยังมีการชะงักงัน
ดานการจัดสรรงบประมาณสงผลทําใหการดําเนินงานตามนโยบายนี้ลาชากวากําหนด

ขอเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุขควรใชพลังการทํางานในพื้นที่โดยเฉพาะ อปท. ใหเขามามี
สวนสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อใหมี
ศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่

ขอ ๓ ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความ
กาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓
ผลการปฎิบัติที่เกิดขึ้น
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ดังรายงานที่นําเสนอขางตน

ปญหาและอุปสรรค
ยังไมมีขอมูลเชิงผลลัพธและผลกระทบของการดําเนินการตามนโยบาย รพ.สต.

ขอเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
รพ.สต. เมื่อไดดําเนินการไปสักระยะหนึ่ง

๑๑๒

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ขอเสนอตอสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓
๑) รับทราบผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติขางตน
๒) กระทรวงสาธารณสุข โดย สํานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (สป.รพ.สต.) ควรเรงรัดการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพือ่
ใชเปนกรอบการดําเนินงานของหนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของเพื่อมุงสู
เปาหมายเดียวกัน
๓) กระทรวงสาธารณสุขควรใชพลังการทํางานในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะ อปท. ใหเขามา
มีสวนสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อใหมี
ศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่ และจัดใหมกี ารประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
รพ.สต. เมื่อไดดําเนินการไปสักระยะหนึ่ง

………………………………

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑๑๓

(สําเนา)
คําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ที่ ๒ / ๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เพือ่ ใหการติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนระบบและ
มีความตอเนื่อง เกิดเปนรูปธรรมความสําเร็จตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕ (๘) และมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ โดยมีองคประกอบ หนาที่และอํานาจ ดังนี้
๑. องคประกอบ
๑.๑ ที่ปรึกษา
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๓) นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
(๔) นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
(๕) นายสุรินทร กิจนิตยชีว
(๖) นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๑๑๔

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑.๒ กรรมการ
(๑) นายสุพัฒน ธนะพิงคพงษ
(๒) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
(๓) นายศราวุธ สันตินันตรักษ
(๔) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย หรือผูแทน
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ หรือผูแทน
(๖) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ หรือผูแทน
(๗) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูแทน
(๘) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูแทน
(๙) ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข
(๑๐) ผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ
(๑๑) รองศาสตราจารย วิทยา กุลสมบูรณ
(๑๒) ผูชวยศาสตราจารย จรวยพร ศรีศศลักษณ
(๑๓) นายกาสัก เตะขันหมาก
(๑๔) นายชัยพร จันทรหอม
(๑๕) นายธีรวัฒน ศรีปฐมสวัสดิ์
(๑๖) นายไพศาล เจียนศิริจินดา
(๑๗) นายภูวนนท เอี่ยมจันทร
(๑๘) นางมาริษา เนตรใจบุญ
(๑๙) นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

(๒๐) นายวีระพงษ เกรียงสินยศ
(๒๑) นายสุชาติ สูงเรือง
(๒๒) นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
(๒๓) นางสุภาวดี หาญเมธี
(๒๔) นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
(๒๕) นายสุรพงษ พรมเทา
(๒๖) นายอุบล อยูหวา
(๒๗) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(๒๘) นายชาตรี เจริญศิริ
(๒๙) นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร
(๓๐) นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
(๓๑) นางสาวทิพิชา โปษยานนท

๑๑๕

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชว ยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๒. หนาที่และอํานาจ
๒.๑ วางกลยุทธการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติไปสูการปฏิบัติแบบมีสวนรวม
๒.๒ แสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน องคกรและภาคีเครือขายในการขับเคลือ่ น
และสนับสนุนการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒.๓ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และรายงานตอ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนระยะๆ ตามความ
เหมาะสม
๒.๔ ใหขอเสนอแนะและคําปรึกษาตอคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเปนระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ

๑๑๖

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๒.๕ ใหขอ เสนอแนะตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติเกี่ยวกับการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติตามที่เห็นสมควร
๒.๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตามความจําเปน
๒.๗ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
รับรองสําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) ปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
(นางปติพร จันทรทัต ณ อยุธยา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓

