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๒

ใน ๓๖๕ วัน มีผู้คนในสังคมขับเคลื่อนงานที่เป็นผล หรือมีความสอดคล้องกับ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาโดยตลอด เกิดคณะกรรมการและคณะทำางานย่อยจำานวน
มาก ถักสานเป็นเครือข่ายการทำางานทีม่ ผี คู้ นจากทุกภาคส่วนมาร่วมกัน เป็นกลไกสำาคัญ
ที่ช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ “สังคมสุขภาวะ”
การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์นั้นเป็นหลักสำาคัญอย่างหนึ่งของการอยู่ร่วมกัน
เป็นการทบทวน ติดตามการทำางานที่มีผลต่อคนหมู่มาก และเป็นไปตามหลักอปริหา
นิยธรรมทีใ่ ห้งานนัน้ เป็นไปเพือ่ ความเจริญ ไม่ตงั้ อยูใ่ นความเสือ่ ม ก่อเกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ที่จะนำาไปสู่การเคลื่อนงานอย่างเป็นพลวัต
หนังสือ รายงานผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เล่มนีเ้ ป็นการรวบรวมการรายงานผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำานวน
๘ มติ ที่จัดให้มีขึ้นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ซึ่งเลื่อนจากปลายปี
๒๕๕๔ มาเป็นวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจากภัยพิบัติน้ำาท่วม
การเปิดห้องเฉพาะเพื่อรายงานผลการดำาเนินงาน แบบ “เล่าสู่กันฟัง” ในครั้งนี้
เป็นการนำาร่องปีแรก เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เครือข่ายได้มีเวลาปรับทุกข์
ผูกมิตร ได้เห็นชอบ ได้คิดต่าง เป็นการรายงานด้วยการสื่อสารสองทาง นอกเหนือจาก
การรายงานผ่านเอกสารที่ทำาอยู่ทุกปี

๘ มติที่รายงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ๖ มติจากการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้แก่ (๑) ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อ
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูป้ ว่ ย (๒) ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ (๓) โรคติดต่ออุบัติใหม่ (๔) การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูข่ นานกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน (๕) การจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน และ (๖) การพัฒนา
ระบบการดูแลระยะยาว สำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ส่วนอีก ๒ มติเป็นผลจากประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
ได้แก่ (๑) มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และ (๒) การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะ
และสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม คณะที่ ๓ ที่เอื้ออำานวยการ
รายงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น และหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
เครือข่ายและสาธารณะต่อไป
๓

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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๔

เกริ่นนำา
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๖
สรุปผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวม ๘ มติ
๑๓
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๗๒
•
มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
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•
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•
การจัดการปัญหาภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วน
๑๓๐
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- ระเบียบวาระการรายงานผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
- คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงาน
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๘ ชั่วโมง
กับก�รเติมคว�มรู้...ที่ไม่รู้จบ

การรายงานผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ บรรจุอยู่ใน
ระเบียบวาระที่ ๗ ของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำาปี ๒๕๕๔*
โดยปีนเ้ี ป็นปีแรกทีม่ กี ารรายงานผลการดำาเนินงานเป็นการเฉพาะ ซึง่ แตกต่างจากทีผ่ า่ นมา
ทีก่ ารรายงานผลการดำาเนินงานรวมอยูก่ บั การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมอืน่ ๆ และ
การรายงานผลครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม คณะที่ ๓ รับผิดชอบ โดยใช้
กระบวนการและระเบียบต่างๆ ของการประชุมสมัชชาสุขภาพ ตามที่พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ บัญญัติไว้
วัตถุประสงค์ของการจัดรายงานผลการดำาเนินงานมีขึ้นเพื่อให้สมาชิกมีโอกาส
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา หรือวิธีการขับเคลื่อนมติให้มีประสิทธิภาพ หรือให้เกิดผล
ดังที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำางานต่อไปในแต่ละมติ
มติที่นำาเสนอในการประชุมมีจำานวน ๘ มติ เป็นมติที่ผ่านการรับรองแล้วจาก
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๒ จำานวน ๖ มติ และเป็นมติที่ผ่าน
การรับรองจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๓ จำานวน ๒ มติ ดังนี้
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑. ยุตกิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสุขภาพของผู้ป่วย
* การประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ เลื่อนมาจัดในวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจาก
ผลกระทบจากอุทกภัย

๒. ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
๓. โรคติดต่ออุบัติใหม่
๔. การพัฒนาแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็น
ระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
๕. การจัดการปัญหาภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วน
๖. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว สำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
๒. การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
รวมทั้งหมด ๘ มติ โดยนำาเสนอมติละ ๑ ชั่วโมง
รูปแบบการรายงานผลการดำาเนินงานในครั้งนี้ มีการจัดกระบวนการประชุมให้
เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมติในแต่ละเรื่อง
อย่างครบถ้วน ซึง่ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มี นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการดังกล่าว
แล้ว

คณะอนุกรรมการ
ดำาเนินการประชุม
คณะที่ ๓

รศ. ดร. ดรุณี รุจกรกานต์
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
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ผู้นาำ เสนอ มติ การป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาวะและสังคม
จากการค้าเสรีระหว่างประเทศ

ผู้นำาเสนอ มติ มาตรการทำาให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

ผู้นาำ เสนอ มติ ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม :
เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย

ผู้นำาเสนอ มติ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
สำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

๘

ผู้นาำ เสนอ มติ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
คณะอนุกรรมการดำาเนินการประชุม คณะที่ ๓

ประธาน คมส.

ผู้นาำ เสนอ มติ ยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

ผู้นำาเสนอ มติ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ
คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ผู้นาำ เสนอ มติ การจัดการปัญหา
ภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วน

๙

ผู้ร่วมอภิปราย

สรุปผล
การดำาเนินงาน

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รวม ๘ มติ

๑๓

*

มติ

มาตรการทำาให้สังคมไทย
ไร้แร่ใยหิน

กระบวนการ “งัดข้อ” กับยักษ์
รอบตัวเราเต็มไปด้วยแร่ใยหิน เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ทมี่ แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
ปะปนอยู่ในโครงสร้างอาคารทั่วไป รวมทั้งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น ผ้าเบรค/คลัช
ลวดสลิงลิฟท์ ซึง่ เสือ่ มสภาพจากการใช้งาน การซ่อมบำารุง การรือ้ ถอนทำาลาย การทิง้ ซาก
ต่างๆ ล้วนเป็นสาเหตุการฟุง้ กระจายของแร่ใยหินและส่งผลกระทบต่อผูท้ ที่ าำ งานโดยตรง
และผู้ที่อยู่ใกล้
ในแวดวงวิชาการและองค์กรสากลทั่วไปว่ายอมรับว่า แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสาร
ก่อมะเร็งในคน ดังนัน้ ๕๗ ประเทศทัว่ โลกได้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกชนิดแล้ว เช่น อังกฤษ
สหภาพยุโรป ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา ชิลี อียปิ ต์ คูเวต ซาอุดอิ าระเบีย
แอฟริกาใต้ เกาหลี สิงคโปร์ และ มาเลเซีย เป็นต้น มีบางประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้
แร่ใยหินอยู่บางรายการ แต่จาำ กัดการใช้อย่างเข้มงวด เช่น สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา
เมื่อหลายประเทศยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ทำาให้ตลาดส่งออกหลักของแร่ใยหิน
(โดยเฉพาะไครโซไทล์) ย้ายมาสู่ประเทศกำาลังพัฒนาในเอเชียและยุโรปตะวันออก ในปี
๒๕๕๐ พบว่า ร้อยละ ๗๐ ของไครโซไทล์ในโลกถูกนำาเข้าโดยประเทศในเอเชียและยุโรป
ตะวันออก
* สรุปสาระจากเอกสารหลักและผนวก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักและผนวกได้จาก www.samatcha.org)

๑๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑๖

แร่ใยหิน หรือ แอสเบสตอส (Asbestos) เป็นกลุ่มของเส้นใยแร่ซิลิเกตที่เกิดตาม
ธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใย แข็งแรง ยืดหยุ่น และทนความร้อนได้ดี จึงนำาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทนทาน ทนความร้อน และทนการเสียดทาน แร่ใยหินแบ่งเป็น
๒ กลุ่ม คือ กลุ่มแอมฟิโบล แบ่งย่อยออกเป็น ๕ ชนิด ได้แก่ ครอซิโดไลท์ (Crocidolite),
อะโมไซท์ (Amosite), ทรีโมไลท์ (Tremolite), แอนโธฟิลไลท์ (Anthophyllite), และ แอคทิ
โนไลท์ (Actinolite) และ กลุ่มเซอร์เพนไทน์ มีเพียงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล์ (Chrysotile)
อุตสาหกรรมที่มีการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์
พลาสติก ผลิตภัณฑ์เส้นใยอัดแน่น ฉนวนความร้อน สารยึดยางมะตอย กาว เบรค/คลัชท์
รถยนต์ เป็นต้น
ประเทศไทยนำาเข้าแร่ใยหินมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ โดยมีปริมาณการนำาเข้าค่อนข้าง
คงที่ คือ กว่าแสนตัน แต่ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเลิก
ไม่ให้นำาเข้าแร่ใยหินกลุ่มแอมฟิโบล ๕ ชนิดแล้ว โดยอนุญาตให้มีการนำาเข้าแร่ใยหิน
ประเภทไครโซไทล์ ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เข้ามาในประเทศไทยได้เท่านั้น และ
ในการนำาเข้าแร่ใยหินประเภทไครโซไทล์กจ็ ะต้องมีการควบคุมการใช้อย่างเข้มงวดนี้ ทัง้ เรือ่ ง
การผลิต การนำาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง โดยต้องได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผลกระทบจากการใช้แร่ใยหินแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
กลุม่ ที่ ๑ คือ ผูท้ ท่ี าำ งานในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้แร่ใยหิน เช่น คนงาน
ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ท่อซีเมนต์ วัสดุที่ผสมฉนวนกันความร้อน การผลิตผ้าเบรค/
ผ้าคลัช เป็นต้น กลุ่มนี้มีกฎหมายควบคุมการใช้อยู่บ้าง
กลุ่มที่ ๒ คือผู้ที่นำาแร่ใยหินไปใช้ประโยชน์ เช่น ช่างเปลี่ยนและอัดเบรค/คลัทช์
ช่างรื้อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีฉนวนกันความร้อน ช่างก่อสร้าง
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุม

อันตรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องฝุ่นแร่ใยหินที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งเพื่อใช้งาน หรือมี
การเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานไปแล้ว เช่น การตัดกระเบื้อง/ท่อน้าำ การเปลี่ยนเบรค คลัทช์ ที่
เสือ่ มสภาพ ฝุน่ จากการรือ้ ถอนอาคารทีใ่ ช้วสั ดุแร่ใยหิน การใช้สนิ ค้าทีผ่ ลิตไม่ได้มาตรฐาน
หรือการใช้สินค้าบางประเภทที่เสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายของฝุ่น เช่น เครื่องเป่าผมที่ใช้
แร่ใยหินเป็นฉนวน เป็นต้น
ส่วนใหญ่ฝุ่น/เส้นใยแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ส่วนน้อยสามารถเข้าสู่
ทางเดินอาหารได้จากการกลืนเสมหะที่มีเส้นใยแร่ใยหินปนเปื้อนอยู่ เมื่อแร่ใยหินเข้าสู่
ปอด เส้นใยจะสะสมและฝังอยู่ในเนื้อเยื่อปอด หลังจากนั้นเซลล์ทำาลายสิ่งแปลกปลอม
ชื่อ Macrophage จะเข้าโอบล้อมและหลั่งเอ็นไซม์เพื่อจะย่อยทำาลายเส้นใยแร่ใยหิน
แต่เนือ่ งเส้นใยมีความทนทานต่อกรด/สารเคมี ทำาให้เส้นใยคงอยูถ่ าวรในร่างกาย
ดังนั้นเอ็นไซม์จาก macrophage จะกลับมาทำาลายเซลล์ macrophage เอง และเซลล์
เนือ้ เยือ่ ปอดส่วนทีด่ ดี ว้ ย ขบวนการโอบล้อมและทำาลายเซลล์ของ macrophage และกลไก
การซ่อมแซมเซลล์ของปอดจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้เนื้อเยื่อ
ปอดเกิดการอักเสบ เกิดเป็นพังผืดและพัฒนาจนเกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้
พัฒนาการของการเกิดโรคจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ใช้เวลา ๑๕-๓๕ ปี

๑๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

การรายงานผลการดำาเนินงานตามมติ “มาตรการทำาให้สงั คมไทย
ไร้แร่ใยหิน”
นางมาลี พงษ์โสภณ
นักวิชาการชำานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑๘

แม้ ครม. จะให้ความเห็นชอบแล้วก็ตาม แต่เนือ่ งจากแร่ใยหินเป็นวัตถุดบิ ในภาค
อุตสาหกรรมมากมาย จึงมีการต่อต้าน ผู้ประกอบการบางส่วนต้องการให้มีการศึกษา
เพิม่ เติม ครม.จึงสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมทำาแผนเกี่ยวกับการยกเลิก และมอบให้
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และสำานักงานเศรษฐกิจ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีกาำ หนดระยะเวลาทีช่ ดั เจนว่า
สินค้าประเภทใด ต้องยกเลิกภายในปีใด และให้กระทรวงการคลังตรวจสอบว่า เหตุใด
ผู้ประกอบการจึงไม่ยอมใช้วัตถุทดแทน และอ้างว่าวัตถุทดแทนมีผลต่อการเพิ่มต้นทุน
ทำาให้ตกเป็นภาระของผู้บริโภค และให้กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาผลกระทบจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ ทั้งในกลุ่มคนงาน ผู้ที่นาำ ผลิตภัณฑ์ไปใช้
ความคืบหน้าประมวลได้ดังนี้
• กระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยสรุปว่ามีผลิตภัณฑ์ ๕ กลุ่ม ที่สามารถดำาเนินการได้ก่อน คือ
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยางปูพื้น ท่อซีเมนต์ กระเบื้องแผ่นเรียบ และ
เบรค/คลัทช์ ขณะนี้อยู่ว่าจ้างบริษัทที่ทำาการศึกษา
• กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำาเรื่องการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และทำาการศึกษาความคุ้มทุนใน
การยกเลิก โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก มีผลการ
ศึกษาออกมาในระดับหนึง่ และมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม นำาไปเชือ่ มโยง

•
•
•

•
•

กับบริษทั ทีจ่ ะได้รบั การว่าจ้างทำาการศึกษา รวมทัง้ มีการเผยแพร่รายงานวิจยั
ว่าผลิตภัณฑ์ใดมีความเสี่ยง ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน
กระทรวงมหาดไทย รับหน้าทีก่ ารทำาข้อเสนอเกีย่ วกับมาตรการการรือ้ ถอน
ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารทีม่ แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปใช้ในการควบคุมวิธีการรื้อถอนที่ปลอดภัย
สำานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ออกประกาศสินค้าทีต่ อ้ งควบคุม
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ๕ กลุ่ม โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และออกตรวจ
และจัดสรรงบประมาณสำาหรับการตรวจมาตรการฉลากโดยเฉพาะในปี ๒๕๕๖
กระทรวงการคลัง จัดประชุมเพื่อทบทวนมาตรการภาษี พบว่าแร่ใยหิน
ไม่เสียภาษี เนื่องจากเป็นสารที่นำาเข้า และประเทศไม่สามารถผลิตได้เอง แต่
สารทดแทนมีภาษี และอยูใ่ นระดับต่าำ ดังนัน้ มาตรการทางภาษีจะไม่สามารถ
ส่งผลต่อการลดการใช้ หรือเลิกใช้ จึงเสนอให้ใช้มาตรการอื่น จากการสำารวจ
พบว่าต้นทุนจริงๆ เป็นผลมาจากนวัตกรรมการทดลองผลิต การพัฒนา ค่าการ
ศึกษาวิจัย ผู้ประกอบการควรนำาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปขอลด/ยกเว้นภาษีได้
ซึ่งมีกฎหมายที่สามารถขอยกเว้นได้คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รับเรือ่ งการชดเชยค่าความ
เสียหายกับผูท้ อี่ าจได้รบั ผลกระทบโดยเฉพาะจากชุมชน ประเด็นนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การดำาเนินการ
สำานักนายกรัฐมนตรี รับเรือ่ งการปรับแก้ระเบียบเกีย่ วกับการให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมรื้อถอน
อาคารโดยเฉพาะอาคารใหม่ๆ ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นความดูแลของกระทรวงการคลัง
เนือ่ งจากมาตรฐานของสินค้าเหล่านีม้ ที งั้ ใยหินและไม่มใี ยหิน การกำาหนดว่า
จะต้องเป็นสินค้าทีไ่ ม่มแี ร่ใยหินเท่านัน้ จะทำาไม่ได้ การแก้ระเบียบนีจ้ งึ ค่อนข้าง
ยุ่งยาก
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• สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่ไร้แร่ใยหิน ได้แก่ ผ้าเบรคไร้แร่ใยหิน และผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว
มีการติดตั้งผ้าเบรกไร้แร่ใยหินให้แท็กซี่จำานวน ๕๐๐ คัน เพื่อรณรงค์ลด
ผลกระทบต่อมลภาวะสิง่ แวดล้อม จัดทำาโครงการวิจยั ๒ โครงการ เพือ่ ศึกษา
การใช้สารทดแทนแร่ใยหิน
• แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำา
สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ ลงในเว็บไซต์ การสนับสนุนเครือข่าย
คณาจารย์มหาวิทยาลัยให้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการรื้อถอนที่ปลอดภัย
• สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวที สช. เจาะประเด็น เพื่อ
นำาเสนอข้อมูลต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับอันตรายและความจำาเป็นที่จะต้องมี
การควบคุมการใช้แร่ใยหิน

ปัญหาและอุปสรรค

๒๐

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำาแผนยกเลิกการนำาเข้า ผลิต
และจำาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ ที่ดำาเนินงานโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม ผลการศึกษาจะนำาไปสู่การดำาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
ยั ง มี จุ ด อ่ อ นด้ า นขี ด ความสามารถของหน่ ว ยงานไทยในการตรวจวิ เ คราะห์
แร่ใยหิน ทำาให้ไม่ทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างในท้องตลาดที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
ส่งผลกระทบต่อการจัดทำาข้อกำาหนดเรื่องการติดฉลากในผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็น
ส่วนประกอบ ทีร่ ะบุให้แสดงเฉพาะในกระเบือ้ ง ท่อน้าำ เบรก และคลัทช์ ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ทราบข้อมูลว่ามีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบแน่นอนแล้วเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
ควรเร่งรัดกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำาแผนยกเลิกการนำาเข้า ผลิต
และจำาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ทม่ี แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบโดยเร็ว โดยควรนำาผลการ
ศึกษาที่ได้จากกรมควบคุมโรค เรื่อง Cost Benefit ของการที่จะใช้หรือไม่ใช้แร่ใยหินต่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมด้วย
ในขณะทีก่ าำ ลังรอผลการศึกษา ควรใช้มาตรการอืน่ ๆ ควบคูไ่ ปด้วย เช่น การสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ถงึ อันตรายจากแร่ใยหิน หรือในกรณีทมี่ อี งค์ความรูท้ เี่ พียงพอว่าผลิตภัณฑ์
ใดที่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นหรือสารทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ได้ ก็ควรเสนอให้ประกาศ
ห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปก่อน รวมทั้งรัฐควรให้การสนับสนุนเรื่อง
การเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในประเทศ
ให้สามารถตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้
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*

มติ

ยุติการส่งเสริมการขายยา
ที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสุขภาพของผู้ป่วย

แก้ปัญหา “ยา” แบบมาตรการที่มี “น้ำายา”

๒๒

เมือ่ ผูค้ นมีทศั นคติวา่ ป่วยต้องกินยา และยาก็กลายเป็นสินค้าหาซือ้ ได้งา่ ย เพราะ
มีการส่งเสริมการขายยาเหมือนสินค้าทั่วไป จึงกลายเป็นความเสี่ยงหรืออันตรายเมื่อ
ร่างกายไม่มคี วามจำาเป็นต้องใช้ยา และยังทำาให้ยาราคาแพงขึน้ โดยไม่จาำ เป็น การส่งเสริม
การขายยาที่ขาดจริยธรรมหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ยิ่งเพิ่มปัญหาด้านอื่นๆ อีก
องค์การอนามัยโลกกำาหนดเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขายยาที่เหมาะสม
ไว้วา่ ควรสอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติและอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละ
ประเทศ คำานึงถึงทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่นำาเสนอในการส่งเสริมการขาย เช่น น่าเชื่อถือ
เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นข้อมูลความรู้ที่สมดุลรอบด้าน ทันสมัยสามารถพิสูจน์ได้ และ
มีรสนิยมทีด่ ี การส่งเสริมการขายไม่ควรนำาไปสูก่ ารสัง่ ใช้ยาเพือ่ การตอบแทนผลประโยชน์
ทั้งเป็นเงินและวัตถุตามคำาขอของบุคลากรทางสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในทางกลับกันบุคลากรทางสาธารณสุขก็ไม่ควรจะรับหรือแสวงหาประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้
* สรุปสาระจากเอกสารหลัก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักได้จาก www.samatcha.org)

องค์การอนามัยโลกยังติดตามความโปร่งใสของระบบยาใน ๔ ประเทศ พบว่า ความโปร่งใส
ในการขึ้นทะเบียนตำารับยา การคัดเลือกยา และการจัดหายา ของไทยยังไม่อยู่ในเกณฑ์
ทีด่ นี กั และมีกาำ หนดการทีจ่ ะตรวจสอบเรือ่ งการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยต่อไป
ประเทศไทยมีอตั ราค่าใช้จา่ ยด้านยาสูงกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ มีอตั ราการเพิม่ ของค่าใช้จา่ ยประมาณร้อยละ ๑๓ - ๒๐ ในระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตเพียงร้อยละ ๒.๒ - ๗.๑
ค่าใช้จา่ ยด้านยาในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ตามลำาดับ โดยเมือ่ สิน้ ปี ๒๕๕๒ อาจ
มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มูลค่าตลาดยาไทยสวนทางกับขนาดตลาดยาโดยรวมในระดับ
นานาชาติซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
ประเทศไทยประสบปัญหาค่าใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลในส่วนทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ย
ด้านยาของประเทศเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยการรักษาพยาบาลในระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ทีด่ แู ลประชากรประมาณ ๕ ล้านคน พบว่าเพิ่มสูง
ขึ้นเป็น ๒ เท่า หรือคิดเป็นมูลค่า ๕๔,๙๐๔ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๑) เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
ในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งสองระบบดูแลประชากรรวม
๕๗ ล้านคน ที่มีมูลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในปีเดียวกัน มีมูลค่าเพียง ๙๘,๗๐๐
ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการไม่มีการควบคุมการสั่งจ่ายยา และจ่ายตามการเบิกจริง จึงเป็นเหตุให้ไม่เป็น
ไปตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วยการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม
นอกจากนี้ยังมีการโฆษณายา เฉพาะการโฆษณายาสู่ผู้บริโภคในช่วง ๓ ปี (ปี
๒๕๔๙-๒๕๕๑) มีมูลค่าสูงกว่า ๒.๕ พันล้านบาทต่อปี และแทรกอยู่หลายรูปแบบ ทั้ง
เปิดเผยและโฆษณาแฝง และดึงแพทย์ เภสัชกร และสือ่ สารมวลชน เข้าร่วมรับผลประโยชน์
ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทยา
ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยาโดยตรง ส่วน
กฎหมายทีม่ อี ยูไ่ ม่เพียงพอและไม่ทนั สถานการณ์ ในขณะทีร่ ะบบการควบคุมแบบสมัครใจ
(self regulation) ของภาคอุ ต สาหกรรม พบรายงานปั ญ หาเพี ย ง ๑-๒ กรณี ต่ อ ปี
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ไม่ครอบคลุมครบถ้วนสำาหรับอุตสาหกรรมยาทั้งหมด ส่วนสภาวิชาชีพ แม้มีเกณฑ์
จริยธรรม/จรรยาบรรณ แต่ไม่ครอบคลุมเรือ่ งส่งเสริมการขายยา หรือการมีปฎิสมั พันธ์กบั
อุตสาหกรรมยา เหล่านี้จึงไม่สามารถสะท้อนปัญหาที่แท้จริงและไม่เป็นกลไกหลักในการ
แก้ปัญหาได้
อันที่จริง สมัชชาองค์การอนามัยโลกมีมติรับรองเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ
ส่งเสริมการขายยา เมือ่ ปี ๒๕๓๑ (WHA 41.17) และกระตุน้ ให้ประเทศสมาชิกนำาไปพัฒนา
ปรับใช้ ซึง่ ต่อมามีมติอกี หลายครัง้ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการใช้ยาทีเ่ หมาะสมและการใช้เกณฑ์นี้
ประเทศไทยมีการแปลและจัดพิมพ์เผยแพร่และร่วมมือกับแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวัง
และพัฒนาระบบยาเพิ่มเติมรายละเอียด และมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนจัดทำาเกณฑ์จริยธรรมเรื่องการ
ส่งเสริมการขายยาของประเทศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่ไม่มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย
การส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้ส่งผลทำาให้ยาราคาแพงอย่างเดียว
แต่ยงั สร้างระบบแห่งการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค เป็นปัญหาสาธารณะทีส่ นั่ คลอนความ
เชื่อถือที่มีต่อแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงฐานคิดด้านคุณธรรม
จริยธรรม ในสังคมไทย

๒๔

การรายงานผลการดำาเนินงานตามมติ “ยุติการส่งเสริมการขาย
ยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
สุขภาพของผู้ป่วย”
ภญ. ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ที่นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับ
ความเห็นชอบนั้นมี ๕ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมด้านกฎหมาย ด้านความร่วมมือของสถาน
พยาบาล ความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพ ด้านภาคอุตสาหกรรม และด้านประชาสังคม
ในการเฝ้าระวัง จากนัน้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง
สาธารณสุข สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม ดำาเนินการตามที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงมีมติเห็นชอบต่อนโยบาย
(๒ กันยายน ๒๕๕๓) ที่ครม.รับรองนโยบายแห่งชาติด้านยาทั้งหมด ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
(๑) ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยา (๒) ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (๓) ยุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุ และสมุนไพร เพือ่ การพึง่ พาตนเอง และ (๔) ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบควบคุมยา
ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล) มี ๗ ยุทธศาสตร์ย่อย
ซึ่งในยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗ เป็นเรื่องการยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม โดยมี
ข้อสรุป ๕ ด้าน คือ
๑. พัฒนากฎเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ตามแนวทาง
องค์การอนามัยโลก เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ
๒. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำาไปใช้
๓. ควบคุม กำากับการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม

๒๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๔. จัดตั้งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
๕. ผลักดันให้มีการขับเคลื่อน ให้มีจริยธรรมในกลุ่มผู้สั่งใช้ยา
จากนัน้ จึงมีการแต่งตัง้ คณะทำางานย่อย (๑๘ มกราคม ๒๕๕๔) ทำาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริม
การขายยา ซึง่ อยูร่ ะหว่างการนำาเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพือ่ ขอการ
รับรอง
การพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าว มิได้ทำากันภายในคณะทำางาน แต่มีการจัดประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจำานวน ๓ ครั้ง เป็นอย่างน้อย
การทำางานในคณะทำางานย่อยของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้รับ
ความสนใจจากภาคีภาคส่วนต่างๆ มีการร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับประชาชน (ยื่นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕) มีสาระสำาคัญ ๒ หมวด
คือ หมวด ๖ และหมวด ๒ ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมควบคุมการขายยา
ซึ่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรัฐสภา
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมจากภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ อาทิ การ
กระตุน้ ให้ความรู้ การเผยแพร่ข้อมูลในภาคการศึกษา ในการเรียนการสอน การทดลอง
รูปแบบในโรงพยาบาลโดยเชิญชวนให้โรงพยาบาลที่สนใจมาทดลองใช้เกณฑ์ที่มีการ
จัดทำาขึ้น

ข้อเสนอแนะ
๒๖

• ควรมีการรายงานความคืบหน้าทุกปี เพื่อเป็นการตอกย้ำาว่าเรื่องนี้ยังอยู่ใน
ความสำาคัญ ได้รับความสนใจ
• คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ควรจัดประชุมเพือ่ นำาเกณฑ์จริยธรรม
ของชาติออกมารับรองและเผยแพร่โดยเร็ว รวมทั้งรายงานสถานการณ์
• สร้างกระบวนการเฝ้าระวังโดยภาคประชาสังคมและองค์การอิสระ

• สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรโดยการให้ความรู้
• หาแนวทางลดมูลค่าการรับการสนับสนุนของอุตสาหกรรมยา โดยสร้างความ
เข้มแข็งผ่านกลไกระบบหลักประกันสุขภาพทุกส่วน

ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า องค์ประกอบของคณะทำางานต้องมาจากทุก
ภาคส่วนทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน จึงประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ อาทิ สปสช. สำานักงาน
ประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตลอดจนได้รบั ความร่วมมือจากสภา
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทย์ สภาการพยาบาล สัตวแพทย์
สภา รวมทั้งกลุ่มสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่ากระบวนการที่
จะช่วยแก้ปัญหาได้ ทำาให้คณะแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม
ผู้สั่งใช้ยา
กระบวนการที่เป็นเงื่อนไขสำาคัญอีกประการ คือการที่สถานรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) หรือ Hospital Accreditation: HA ของโรงพยาบาลเห็นว่าเรื่องนี้มี
ความสำาคัญ จึงมีผู้แทนเข้าร่วมอยู่ในคณะทำางานเพื่อร่างเกณฑ์จริยธรรม คณะทำางานได้
ร่างเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
มีการจัดประชุมจากทุกภาคส่วนแล้ว (๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) หลังจากนั้น ได้นำากลับมา
พิจารณาอีกครั้งเพื่อดำาเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วนจนเสร็จสิ้น
แล้ว (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔) จึงนำาเสนอร่างเกณฑ์ดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแล้ว และคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นำาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ซึง่ อยูร่ ะหว่างรอประชุมและออกเป็นประกาศเพือ่
เผยแพร่ในวงการต่อไป
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การทำ า งานครั้ ง นี้ ไ ด้ ส ร้ า งเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมที่ ป ระกอบด้ ว ยเนื้ อ หาอย่ า งน้ อ ย
๗ องค์ประกอบ คือ
๑. เรื่องของคำานิยาม
๒. เรื่ อ งของการอธิ บ ายว่ า ผู้ สั่ ง ใช้ ย าคื อ ใคร และสามารถที่ จ ะรั บ ของขวั ญ
ของชำาร่วยได้มากน้อยแค่ไหน อะไรที่ถือว่าผิดจริยธรรม
๓. กระบวนการของเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวข้องกับความโปร่งใส การคอรัปชั่น
บุคคลอีกกลุ่มที่เข้ามามีความหมายมากคือ กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล หรือ
ผู้มีอำานาจการสั่งซื้อยาของโรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งในเกณฑ์มี
หมวดเฉพาะสำาหรับประเด็นนี้ด้วย
๔. บทบาทของเภสัชกร
๕. บทบาทหน้าที่ในเชิงจริยธรรมของบริษัทยาและผู้แทนยา
๖. สถานพยาบาล สถานบริการ เภสัชกรรม หมายถึง ร้านยา เพราะเชื่อว่า
ร้านยาควรทำาหน้าที่ให้เกิดการใช้ยาที่สมเหตุสมผล
๗. สถานศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหล่อหลอมจริยธรรมของบุคลากร

๒๘

นอกจากร่างเกณฑ์จริยธรรมแล้ว ยังมีการจัดทำาร่างแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์
ซึง่ อยูร่ ะหว่างการปรับแก้ และการจัดทำาโครงการนำาร่องซึง่ ได้ประสานกับสถานศึกษาการ
แพทย์หลายแห่ง เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ และโรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาล
บำ า รุ ง ราษฎร์ รวมทั้ ง บริ ษั ท ยาและองค์ ก ารเภสั ช กรรม นอกจากนั้ น สถาบั น รั บ รอง
โรงพยาบาลก็พร้อมทีจ่ ะเชือ่ มโยงในการนำาเกณฑ์การตรวจรับรองโรงพยาบาลเข้าไปกำากับ
กับเกณฑ์จริยธรรม ซึ่งคาดว่าน่าจะช่วยให้เกณฑ์จริยธรรมนี้ถูกนำาไปใช้ได้จริง
ประเด็นสุดท้าย ที่ยังทำาได้ไม่สำาเร็จ คือ กองทุนสนับสนุนการพัฒนาความรู้
โดยไม่พึ่งพิงบริษัทยา เป็นการสนับสนุนความรู้ให้กับผู้สั่งใช้ยา แต่เชื่อว่าสถานการณ์
ในต่างประเทศก็จะมีผลบังคับบริษัทยาต่างประเทศให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้ด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภิปราย
• เสนอให้มมี าตรการทีเ่ ข้มงวดสำาหรับบริษทั ยาทีม่ กี ลยุทธ์สง่ เสริมการขาย เช่น
การพาลูกค้าที่มียอดขายสูงไปเที่ยวต่างประเทศ
• เสนอให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวทุก ๒ ปี เพื่อสร้างกระแสทางสังคม
และกระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนองค์ความรูใ้ ห้กับบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
• ควรมีแผนปฏิบัติการ ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี และใส่รายละเอียดหน่วยงาน
รวมทั้งงบประมาณการดำาเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้มีการทำางานตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้
• การสร้างรากฐานทีเ่ ข้มแข็งเรือ่ งการใช้ยา ควรเริม่ จากความพอเพียงทางสุขภาพ
ของครอบครัวและชุมชน ความรอบคอบและรู้จักประมาณอย่างพอเพียง
อย่างมีเหตุผล การใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมอย่างรูเ้ ท่าทัน เน้นภูมปิ ญ
ั ญาไทย
• พัฒนาช่องทางการสัง่ ใช้ยาให้เป็นสาธารณะ โดยให้ผแู้ ทนยาพบกับผูม้ อี าำ นาจ
ในการสั่งยาแบบเปิดเผย มีผู้รับรู้เชิงสาธารณะ
• คณะทำางานฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกลไกการติดตามตรวจสอบและ
รายงานผลการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาสู่สาธารณะ โดยใช้
เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อเสริมแนวปฏิบัติที่ดี เช่น
การจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาล สถานศึกษา กับ
บริษัทยา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมของประเทศไทย ควรส่งเสริม
พัฒนา หรือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม
ภาคประชาชน ให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสภาวิชาชีพต่างๆ
เป็นหน่วยงานในการติดตามตรวจสอบ และมีกองทุนส่งเสริมองค์ความรู้
โดยไม่ต้องพึ่งบริษัทยาต่อไป
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*

มติ

ยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ

จุดเริ่มต้นของผลกระทบที่ทุกส่วนล้วนแบกภาระ

๓๐

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมานานหลายพันปี ดูเหมือนไม่ว่าชนเผ่าใดก็รู้วิธีการ
หมั ก พื ช ให้ ก ลายเป็ น แอลกอฮอล์ ดี เ อ็ น เอนี้ ค งฝั ง อยู่ ใ นสายเลื อ ดของโฮโมเซเปี ย น
การขับเคลื่อนเรื่องลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าที่ใดในโลก จึงประสบกับแรง
เสียดทานหนักหนา นับตั้งแต่แอลกอฮอล์กลายสภาพเป็นธุรกิจเชิงซ้อน และสร้างกำาไร
มหาศาล
ปริมาณการดืม่ แอลกอฮอล์ในประชากรไทยเพิม่ ต่อเนือ่ งทุกปี ทัง้ รูปแบบการบริโภค
ก็จัดว่ามีความเสี่ยงในระดับสูง เยาวชนเริ่มต้นดื่มตั้งแต่อายุน้อย ในช่วงเวลาที่ผ่านมามี
เครื่องดื่มประเภทใหม่ๆ ที่ออกแบบให้ดึงดูดใจเยาวชนและประชากรหญิงหลายประเภท
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ก่อปัญหาทั้งด้านสุขภาวะทางกาย จิต
สังคม และปัญญา โดยผลกระทบไม่ได้จาำ กัดอยูเ่ พียงตัวผูบ้ ริโภค แต่ยงั ส่งผลต่อครอบครัว
บุคคลรอบข้าง ประชาชนทั่วไป ชุมชน สังคม และประเทศ ทุกส่วนล้วนแบกรับภาระจาก
ผลกระทบ
* สรุปสาระจากเอกสารหลัก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักได้จาก www.samatcha.org)

นโยบายแอลกอฮอล์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ จะช่วยแก้ปญ
ั หาได้ มาตรการของนโยบาย
แอลกอฮอล์แบ่งเป็น ๗ กลุ่ม คือ (๑) มาตรการทางภาษีและราคา (๒) การควบคุมการ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๓) การดัดแปลงสถานการณ์และบริบทของการดื่ม (๔) การ
จัดการกับการขับขีย่ านพาหนะขณะมึนเมา (๕) การควบคุมการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(๖) การให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ และ (๗) การบำาบัดรักษาและการคัดกรองผูม้ ปี ญ
ั หา
มาตรการทางภาษีและราคา การจำากัดการเข้าถึงเครื่องดื่ม การควบคุมหรือห้าม
การโฆษณา และการควบคุมพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมาอย่างจริงจัง เป็นกลุ่มมาตรการที่
มีประสิทธิผลและให้ความคุ้มค่าสูงสุดในสังคมไทย
ส่วนมาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุ้มค่าต่ำา เป็นเรื่องการให้ความรู้แก่
เยาวชน การควบคุมตนเองของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสุราที่ไม่มีบทลงโทษทาง
กฎหมาย และการจัดกิจกรรมทางเลือกทดแทนการบริโภค
สังคมไทยมีความตื่นตัวต่อปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ประชากรไทยมีความคุน้ เคยกับมาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์มากขึน้ อย่างชัดเจนใน
ระยะหลัง จนเกิดพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโครงสร้าง
กลไกในการจัดการกับปัญหาภายใต้ พ.ร.บ.ดังกล่าว
ถึงอย่างนั้น นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติก็ยังให้ผลที่ไม่น่าพึงพอใจ เมื่อ
พิจารณาจากศักยภาพในการควบคุมปริมาณการบริโภค การควบคุมพฤติกรรมเสีย่ ง และ
การควบคุมและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ข้อจำากัด
คือ ความอ่อนแอของเนื้อหานโยบายในมาตรการบางกลุ่ม ความอ่อนแอของการ
นำานโยบายไปปฏิบัติ ขาดนโยบายและมาตรการในระดับพื้นที่ ขาดการติดตามและ
ประเมินผล
จึงเป็นทีม่ าของการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพือ่
สนับสนุนการดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์ สร้างความเข้มแข็ง
ในการนำานโยบายไปปฏิบัติ และศักยภาพในการติดตามประเมินผล ตลอดจนสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่
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การรายงานผลการดำาเนินงาน
มติ “ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ”
นพ.สมาน ฟูตระกูล
ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ (๒๐
กรกฎาคม ๒๕๕๓) แล้ว ทางคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มี
มติ (๙ สิงหาคม ๒๕๕๓) มอบหมายให้สาำ นักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารทีถ่ อดแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นเชิง
ปฏิบัติ โดยมีจัดการเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศไทย ๔ ภาค และทางเว็บไซต์
ระหว่างการร่างแผน มีการปฏิบัติงานควบคู่ไปด้วย เนื่องจากประเทศไทยมี
พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่ เป็นกฎหมายหลัก จึงนำาระเบียบจาก
พ.ร.บ.ดังกล่าวมาใช้ทาำ งาน มุ่งเน้นคุ้มครองเยาวชน ในระยะแรกเน้นการทำาความเข้าใจ
ผ่านเวทีกว่า ๑๐๐ ครั้ง ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ไม่มีการจับกุม ในปีที่สอง เริ่ม
มาตรการจับกุม นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคู่ขนาน คือการทำา MOU กับปลัดกระทรวงทั้ง
๒๐ กระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และผู้นาำ ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งผู้นำาศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา ที่ให้การสนับสนุนการสอนศาสนิกชนของตน
ให้ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้านกฎหมาย พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช่กฎหมายที่ตาย แต่มี
วิวัฒนาการ สามารถเพิ่มสถานที่ในการคุ้มครองเยาวชนได้ ในการห้ามซื้อขาย ห้ามดื่ม
สามารถออกกฎหมายลูกตามมาได้ ซึ่งมี ๕ ฉบับหลัก ที่เน้นการคุ้มครองเยาวชน เช่น
ห้ามขายในลักษณะยวดยานพาหนะต่างๆ ที่วิ่งไป ห้ามขายเหล้าปั่น อย่างที่เรารู้ว่ากลุ่ม
เป้าหมายของเหล้าปัน่ คือ นักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะผูห้ ญิง ห้ามขายรอบๆ สถานศึกษา

นอกจากนี้ยังมีเรื่องบรรจุภัณฑ์ ฉลากคำาเตือนต่างๆ ซึ่งต่างจากบุหรี่ที่มีภาพการเตือน
ชัดเจน
ประการสำาคัญ การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถอาศัยภาครัฐอย่างเดียว แต่ภาค
ประชาสังคม สื่อมวลชน มีความสำาคัญมากในการประสานความร่วมมือ
กฎหมายที่เกี่ยวกับกับโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของโรงงานก็เห็นด้วยที่ไม่อยาก
ให้มลี กู จ้างเมาในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน สมัชชาผูใ้ ช้แรงงานก็เห็นด้วย กฎหมายนีจ้ งึ น่าจะผ่าน
อย่างไรก็ตามยังพบปัญหา เรื่องการห้ามขายในสถานที่ราชการ ห้ามขายใน
สวนสาธารณะ เนือ่ งจากยังมีการเลีย่ งไปขายหน้าถนนสวนสาธารณะ และในงานทีห่ น่วย
ราชการจัดขึ้น ดังนั้นการผลักดันต่อไป คือการห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บนถนนสาธารณะ
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรง โดยนำาภาษีจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งเป็นกองทุน แต่
เนือ่ งจากมติครม. ระบุวา่ ภายหลังจากการนำาภาษีดงั กล่าวไปสนับสนุนกองทุนไทยพีบเี อส
แล้ว ไม่สามารถจะนำาภาษีจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มาสนับสนุนกองทุนเพือ่ การเยียวยา
ได้อีก ในส่วนนี้จึงต้องมีการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี
ผู้อำานวยการสำานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ภาคประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีสถิติว่า
แอลกอฮอล์ฆา่ คนไทยทุก ๒๐ นาที ปีละ ๒๖,๐๐๐ คน และทำาลายสมองเยาวชน นอกจากนี้
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นพ.ร.บ.ที่มีการสนับสนุนโดยประชาชนกว่า
๑๓ ล้านรายชื่อ เกิดเครือข่ายแอลกอฮอล์งดเหล้าทุกจังหวัดที่ทำาหน้าที่เฝ้าระวัง
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นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย
นักวิจัยฝึกหัด สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ด้านการดำาเนินงานวิชาการ มีการจัดเวทีวชิ าการหลายครัง้ เช่น ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุรา
ทีเ่ ป็นหน่วยงานวิชาการก็ทาำ วิจยั วิชาการด้านแอลกอฮอล์ มีการจัดประชุมวิชาการภูมภิ าค
เพื่อนำาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อให้คนทำางานใน
พื้นที่ได้เรียนรู้และเข้าใจยุทธศาสตร์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เริ่มจากกลุ่มที่เป็น
แกนกลาง คือกระทรวงต่างๆ โดยมีการทำา MOU ร่วมกับทุกกระทรวง เพือ่ เป็นการรับทราบ
ว่ามีความจริงใจในการจัดการปัญหาจริง จากนัน้ ก็มกี ารทำาเวที ๔ ภาค เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม และเป็นหน่วยงานที่วิเคราะห์แล้วว่ามีบทบาทในยุทธศาสตร์
สำาหรับในภาคประชาชน ไม่ได้เน้นเฉพาะกลุม่ ทีท่ าำ งานเรือ่ งแอลกอฮอล์อย่างเดียว
เพราะยังมีอีกหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอล์ อาทิ กลุ่ม
ผู้หญิง ทั้งหมดนี้มีส่วนทำาให้ร่างแผนปฏิบัติการมีความสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ยังไม่ได้มีการรับรองให้นาำ ไปปฏิบัติ

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภิปราย
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• สัดส่วนของคณะกรรมการระดับจังหวัด ควรมาจากภาคประชาชนด้วย
• นโยบายแอลกอฮอล์ เป็นประเด็นหนึ่งที่ใช้เป็นประเด็นสาธารณะร่วมกันใน
การพั ฒ นาเป็ น นโยบายระดั บ จั ง หวั ด ปั จ จุ บั น มี ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
แอลกอฮอล์ให้เป็นนโยบายระดับตำาบล ซึ่งขณะนี้มีอยู่ ๔๓ ตำาบล

• มีกรณีพื้นที่ตัวอย่างดีๆ ของการปลอดเหล้า ได้แก่ ตำาบลทุ่งไชย อำาเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อำาเภอคำาหมื่นแก้ว จังหวัดยโสธร และ
บางพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ซึ่งจากการสรุปบทเรียนพบว่าผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น
เนื่องมาจากการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคประชาชน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน
บุคลากรทางสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยน และโยกย้าย ดังนั้นควรให้มีกำานันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีพ่ อจะขับเคลือ่ นงานได้นาน ได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ
ด้วย
• เสนอให้มกี ารแบ่งภาษีจากการผลิตจักรยานยนต์ไปจัดตัง้ เป็นกองทุน อาจเป็น
กองทุนเพื่อความปลอดภัย แล้วนำามาขยายผลเป็นกองทุนระดับจังหวัด
อำาเภอ ตำาบล เพือ่ ช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่บตุ รหลานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากอุบัติเหตุที่เกิดจากความเมา
• มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีช่องทางการสื่อสารสังคมเพื่อเผยแพร่ถึงโทษภัยของ
แอลกอฮอล์ การสร้างความตระหนักให้ภาคส่วนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการควบคุมแอลกอฮอล์ รวมทั้งการศึกษาถึงความเป็นไปได้
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม หรือการจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุน
การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

*

มติ

โรคติดต่ออุบัติใหม่

เมื่อโลกเปลี่ยน “โรค” ก็ปรับตาม

๓๖

ในสามทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นร้อยละ ๗๕ เป็นโรคติดต่อ
จากสัตว์สคู่ น โดยเฉพาะสัตว์ปา่ ไม่วา่ จะเป็นโรคไข้หวัดนกทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับนกอพยพ
และนกป่าตามธรรมชาติ และโรคซาร์สที่มาจากชะมด
องค์การอนามัยโลก ให้นิยามของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
(Emerging Infectious Diseases) ว่าหมายถึง โรคติดเชือ้ ชนิดใหม่ๆ ทีม่ รี ายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้
ในระยะ ๒๐ ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพร่
ระบาดเข้าไปสู่อีกพื้นที่หนึ่ง และยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่
เกิดการดื้อยา ตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ได้แก่ ไข้หวัดนก H5N1 ซาร์ส วัณโรคดื้อยา
และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009
กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่มี ๕ กลุ่ม คือ
๑. โรคติดต่อทีเ่ กิดจากเชือ้ ใหม่ (New infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัด
นก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 2009 ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
* สรุปสาระจากเอกสารหลัก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักได้จาก www.samatcha.org)

๒. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New geographical areas) เป็นโรคที่มาจาก
ประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
๓. โรคติดต่ออุบัติซ้ำา (Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดต่อที่เคย
ระบาดในอดีตและสงบไปนานแล้วแต่กลับมาระบาดอีก เช่น ไข้ชิคุนกุนยา
๔. เชื้อโรคดื้อยา (Antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา
๕. อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons) โดยการใช้เชื้อโรคหลายชนิด
ผลิตเป็นอาวุธ เช่น เชื้อแอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ
ปัญหาเหล่านี้ ทำาให้องค์กรระหว่างประเทศร่วมกันกำาหนดแนวทางใหม่ในการ
จัดการ โดยเน้นความสำาคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขภาพมนุษย์ ภายใต้หลักการ One World One Health โดยส่งเสริม
การจัดการเชิงสุขภาพที่เรียกว่า สุขภาพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ (Ecological Health)
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของสุขภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Health) สุขภาพ
ของมนุษย์ (Human Health) และสุขภาพของสัตว์ (Animal Health) เป็นการจัดการเชิง
บูรณาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเกิดโรคในคน การเกิดโรคในสัตว์ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม ที่สามารถใช้อธิบายการเพิ่มขึ้นของจำานวนโรคอุบัติใหม่
ได้อย่างดี เช่น การเผาป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่กสิกรรม ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ทำาให้สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่มีเชื้อโรคอาศัยแพร่โรคสู่กันมากขึ้น และส่งต่อมายังมนุษย์
หรือการเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจำานวนประชากร
และย้ายถิ่นฐานของสัตว์พาหะ หรือการค้าสัตว์ระหว่างประเทศที่นำาเชื้อโรคชนิดใหม่
เข้ามาในพื้นที่
นอกจากสัตว์ป่าแล้ว ยังมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์เลี้ยงที่ติดต่อสู่คน เช่น โรค
วัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy) ที่เป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมในคน
(Variant Creutzfeldt-Jacob) โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ที่พบในสุกรโดยมีค้างคาวกินผลไม้
เป็นสัตว์พาหะ

๓๗
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การเผชิญกับสถานการณ์โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่เป็นเรือ่ งยากลำาบาก เพราะธรรมชาติ
ของโรคเป็นเรื่องใหม่ การจัดการจึงต้องพึ่งฐานความรู้ที่เกิดจากการวิจัยเพื่อทำาให้เกิด
ความเข้าใจในโรคติดต่อ ระบบกลไกในการรับมือ บทบาทและการประสานงานระหว่าง
องค์กรที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมของประชาชนในภาวะวิกฤติ สร้างระบบการจัดการความรู้
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันควบคุมโรค ระบบการให้บริการความรู้ที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสนับสนุน

การรายงานผลการดำาเนินงาน มติ “โรคติดต่ออุบัติใหม่”
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
ผู้อำานวยการสำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๓๘

ความเป็นมาในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ (๒๕๕๕ ๒๕๕๙) เป็นการดำาเนินงานภายใต้มติคณะอำานวยการป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์
โรคไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ เป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่สอง ต่อเนื่องจากฉบับปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ประกอบกับสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ๒ นำาเสนอแผนฉบับทีส่ องต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้เกิดการบริหารจัดการโรคติดต่อ
อุบัติใหม่แบบบูรณาการ
แผนฉบับทีส่ องนี้ เป็นแผนแม่บทในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ ให้เกิด
การขับเคลื่อนและดำาเนินการอย่างเป็นระบบ เกิดคณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์
โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
และกรรมการประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำานักงานผู้แทนองค์การ
อนามัยโลกประจำาประเทศไทย

หลังจากครม.มีมติอนุมัติให้จัดทำาแผน ได้มีการจัดประชุมระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า ๒๐ ครั้ง ขณะนี้ได้ฉบับร่างที่จะมีการทำาประชาพิจารณ์ใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จากนัน้ จะส่งเพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพือ่ ขับเคลือ่ น
และจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
สาระสำาคัญของแผน มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
ระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ขอบข่ายขยายจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม ซึ่งมีเฉพาะ
เรื่องโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ หลักการของแผนใช้แนวคิดเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจัยจัดการแวดล้อมในปัจจุบนั ความเคลือ่ นไหวให้ทนั ต่อประชาคมโลก มีกรอบแนวคิด
เรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว คือ มิติของสุขภาพที่มากไปกว่าสุขภาพในมนุษย์ แต่รวมถึงสัตว์
ในสัตว์ป่า ในสิ่งแวดล้อม และในภาวะโลกร้อน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การใช้กฎ
อนามัยระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เนื้อหาสำาคัญของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ
๑. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน รักษา และควบคุมโรค ให้เป็นไปแบบ
สุขภาพหนึ่งเดียว
๒. การจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์ ระบบสุขภาพสัตว์ สัตว์ป่าให้ปลอดโรค
๓. การพัฒนาระบบจัดการความรู้ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และเตรียมความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
๕. การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภิปราย
๓๙

ที่ประชุมรับทราบผลการดำาเนินงาน

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

*

มติ

การพัฒนาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการ
สุขภาพหลักของประเทศ
คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ “ให้” มากกว่าเรื่องสุขภาพ

๔๐

คนส่วนใหญ่มีภาพติดในใจว่าการแพทย์แผนไทย คือการนวดแผนไทย (ทำานอง
เดียวกับการมองว่ากรุงเทพฯ คือประเทศไทย) ขยับขึ้นมาอีกนิดก็คือเรื่องยาสมุนไพร
ในการเก็บข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุขของประเทศ พบว่า โรคและอาการ
ของผู้มารับบริการ ได้แก่ การเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การเจ็บป่วย
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทและสมอง ระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ
ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ และไม่แยกอาการ
สารพัดโรคที่มีผู้มาใช้บริการ แสดงถึงศักยภาพของการแพทย์แผนไทยว่ามี
ขอบเขตบริการมากกว่าการนวดไทย ซึ่งระบุในหลักเกณฑ์ของสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และมีการจัดงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะ
หมอพื้นบ้านเป็นบุคลากรด้านสุขภาพของชุมชน มีความรู้ในการดูแลสุขภาพใน
ชุมชน (Implicit knowledge) (เท่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก มีจำานวน ๔๒,๔๖๙ คน) แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีการพัฒนาระบบและกลไก
* สรุปสาระจากเอกสารหลัก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักได้จาก www.samatcha.org)

ในการจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ แม้จะมีการรวมกลุ่มของหมอ
พื้นบ้าน การรวมกลุ่มของแพทย์แผนไทย เป็นกลุ่ม ชมรมหรือสมาพันธ์ต่างๆ แต่ยังขาด
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายหมอพื้นบ้านและสภาวิชาชีพด้านการ
แพทย์แผนไทย จึงไม่สามารถรวมตัวเป็นพลังเพือ่ การพัฒนาตนเอง และขาดกระบวนการ
คุ้มครองผู้บริโภค
รายงานการสาธารณสุขไทย ๒๕๔๘-๒๕๕๐ (Thailand Health Profile) ระบุว่า
แนวโน้มรายจ่ายด้านสุขภาพภาพรวมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก
มูลค่า ๒๕,๓๑๕ ล้านบาท ในปี ๒๕๒๓ เป็น ๔๓๔,๙๗๔ ล้านบาทในปี ๒๕๔๘ เป็นการ
เพิ่มขึ้นถึง ๑๗.๒ เท่า ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะค่ายา
ส่วนการผลิตยาแผนโบราณ ทุกวันนี้มีโรงงาน ๑,๐๐๑ แห่ง แต่ได้การรับรอง
มาตรฐานการผลิตเพียง ๑๔ แห่ง รายการยาในบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๙) ก็มีน้อยมาก แค่เพียง ๑๙ รายการ
ประเด็นเหล่านี้จะสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อประชาคมอาเซียน
มีผลใช้ในภูมภิ าค จะเกิดการรุกคืบจากบริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประเทศทีม่ กี ารพัฒนา
เทคโนโลยีที่สูงกว่า มีความได้เปรียบทั้งข้อมูลวิชาการและคุณภาพ
คุณค่าของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ไม่เพียงส่งเสริมการดูแล
สุขภาพแบบพึ่งตนเอง แต่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยึดโยงความเชื่อดั้งเดิมบนฐานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่นับวันจะเลือนหายไป

๔๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

การรายงานผลการดำาเนินงานตามมติ “การพัฒนาการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบ
บริการสุขภาพหลักของประเทศคูข่ นานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั ”
ดำาเนินรายการโดย นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
ผู้จัดการมูลนิธิสุขภาพไทย
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอื ก กระทรวงสาธารณสุข
หลังจากครม. มีมติเห็นชอบแล้ว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ เรื่อง ได้แก่
๑. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
๒. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
๓. การพัฒนาจัดการองค์ความรู้ให้ เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับประชาชน ให้มี
ความรู้และมีสุขภาพดีได้
๔. การพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงคุ้มครองภูมิปัญญาการ
พัฒนาแพทย์แผนไทยด้วย
๕. กลไกการบริหารจัดการ

๔๒

ด้านกลไกการทำางาน จุดสำาคัญคือ การสร้างหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนเข้าถึง ที่ผ่านมาสถานบริการ
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) มีแพทย์แผนไทยจำานวนมากที่ลงไปใน
พื้นที่ และกำาลังปรับบทบาทภารกิจให้ชัดเจน มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบที่

ให้บริการแล้ว ๙ แห่ง และในปี ๒๕๕๕ ได้รว่ มกับองค์กรภายนอกในการให้บริการ เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ รวมทั้งต้องการขยายให้เข้าสู่โรงพยาบาลแผนปัจจุบัน นี่คือการพัฒนา
กลไกการทำางาน
ด้านภาคีเครือข่าย มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทีด่ แู ลเรือ่ งวิชาชีพ รวมถึง สำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.)
ด้านสถาบันการศึกษา มีสถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์จาำ นวน ๒๗ แห่ง มีการประชุมร่วมกับเครือข่ายผูผ้ ลิตบัณฑิตทุก ๓ เดือน
ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา เกีย่ วกับคุณภาพของบัณฑิต คุณภาพการเรียนการสอน และสถานที่
ฝึกงาน ขณะนีม้ คี ณะทำางานทีศ่ กึ ษาการคาดการณ์กาำ ลังคนด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกในอนาคตข้างหน้าอีก ๑๐ ปี ว่าต้องการกำาลังคนเท่าใดต่อปี มีการร่วมมือเพื่อ
คัดเลือกสถานที่ฝึกงานแต่ละภาค ส่วนพรบ.วิชาชีพแพทย์แผนไทย อยู่ในขั้นตอนของ
สภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒ และ ๓ นั้น และมีทีมงานที่ให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเรื่องปัญหาอุปสรรค
ด้านภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเตรียมเรื่องระบบฐาน
ข้อมูลและการสื่อสาร ที่ทำางานร่วมกับระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งการ
ติดตามเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
โจทย์ข้อหนึ่งคือ จะทำาอย่างไรจะให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดการยอมรับก็จะส่งผลให้เกิดการบริการคู่ขนานกับ
แพทย์แผนปัจจุบนั ได้ ประเด็นสำาคัญคือ ผูบ้ ริหารทุกระดับต้องยอมรับและผลักดันให้เป็น
นโยบายหลัก อย่างไรก็ตาม เมือ่ คณะรัฐมนตรียอมรับและประกาศเป็นนโยบาย ผลทีเ่ กิดขึน้
คือ มีแพทย์ที่สนใจฝึกอบรมทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์ทางเลือก จำานวน

๔๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มากขึน้ โรงพยาบาลหลายแห่งในแต่ละภูมภิ าคเปิดคลินกิ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก
แพทย์พื้นบ้าน
ด้านการวิจัย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตั้ง
สถาบั น วิ จั ย การแพทย์ แ ผนไทยขึ้ น โดยมี ก องทุ น สนั บ สนุ น ให้ กั บ นั ก วิ จั ย ที่ ม าจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ
ด้านสภาวิชาชีพ ต้องสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพือ่ สร้างมาตรฐาน
บัณฑิต เพือ่ ให้มคี วามเชือ่ มโยงของแพทย์แผนปัจจุบนั และแพทย์แผนไทย โดยมีแผนงาน
ว่าในอนาคต จะเป็นเรื่องการผสมผสานระบบปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเข้าด้วยกัน
หลักการสำาคัญคือ มีการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันและให้การรักษาโดยแพทย์แผน
ปัจจุบันและแผนไทยร่วมกัน ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จะสร้างโรงพยาบาลต้นแบบดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่
ด้านยาสมุนไพร มีคณะทำางานที่ดำาเนินงานร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ในการกำาหนดราคากลางของสมุนไพร
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางในการเบิกจ่าย เพื่อให้มีการ
ผลักดันบัญชียาหลักให้เพิ่มขึ้น

๔๔

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
นำาเสนอ ๔ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตามมติ ได้แก่
๑. มีการเริ่มต้นที่ดี โดยมีองค์ประกอบหลัก ๓ ข้อ คือ (๑) มีธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ (๒) ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้มีการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้าน และการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการ
สุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน (๓) มีองค์กรต่างๆ ที่ทาำ งาน
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน มาดีพอสมควร อาทิ มีหน่วยงานระดับกรม
มีสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ที่ผลิตบัณฑิต มีระบบบริการที่ได้รับการยอมรับจาก
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการพัฒนาระบบยาส่งผลให้มีบัญชียาหลักแห่งชาติ
กว่า ๗๐ รายการ มีกลไกในการสร้างองค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ผ่าน
คณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่สามารถประเมินผลและมอบใบประกอบ
โรคศิลป์ให้แพทย์พื้นบ้านได้
๒. การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
คือการสร้างสมดุลระหว่างสากลนิยมกับกลไกการแพทย์แผนไทยระดับชาติและกลไกการ
แพทย์พื้นบ้าน ทั้งสามส่วนนี้ต้องสมดุลกัน เพราะว่าไม่ว่าการแพทย์จะเจริญขึ้นเพียงใด
ก็ยังคงมีขีดจำากัดในการรักษา การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวไม่พอเพียงที่เป็นสากล
นิยม แต่ต้องมีการแพทย์ทางเลือก ซึ่งรวมถึงการแพทย์แผนไทย และสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่มีอยู่ ยังมีคนที่กระจายอยู่ในชุมชนระดับพื้นบ้านจำานวน
มากที่ต้องการพึ่งพาเรื่องนี้ จึงต้องสร้างสมดุลระหว่างสากลนิยม องค์ความรู้การแพทย์
แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เคลื่อนไปด้วยกัน
๓. ไม่ว่าการแพทย์ทางเลือกแขนงใดก็ตาม จะต้องเป็นการแพทย์ที่อิงหลักฐาน
ที่พิสูจน์ได้ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ จึงต้องมีการตรวจสอบหลักฐานให้มีความชัดเจน ไม่ตกเป็น
เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อ
๔. ควรมีการศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จ

๔๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นพ.สมสินธุ์ ฉายวิจิตร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๔๖

การสนับสนุนการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก แพทย์พื้นบ้าน เพิ่งทำาได้
ประมาณ ๕ ปี ภายใต้ภารกิจนี้มี ๔ เรื่องใหญ่ที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย
สุขภาพวิถไี ทย โดยใช้กลไกการคลังร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมี กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
ด้านการสร้างและการจัดการความรู้ มีบทบาทสนับสนุนในหลายด้าน ทัง้ การสร้าง
คลังความรู้ การเข้าถึงพืน้ ที่ การจัดระบบกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการจัดงานทีใ่ ห้ความรู้
เรื่องสมุนไพร
การพัฒนาระบบสุขภาพ ในปี ๒๕๕๕ มีพื้นที่นำาร่องที่เป็นความร่วมมือกับ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย จำานวน ๔ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สกลนคร มหาสารคาม
และสุราษฎร์ธานี เพือ่ เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างครบวงจร ค้นหานวัตกรรม
และรูปแบบพืน้ ทีต่ น้ แบบ หลังจากนัน้ จะขยายผลให้มโี ครงสร้างในการบริหารจัดการระดับ
จังหวัด มีบคุ ลากรผูใ้ ห้บริการด้านการฝึกอบรมในพืน้ ทีน่ าำ ร่องทัง้ ๔ แห่งนี้ มีระบบจัดการ
ยาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ระบบการจัดยา การเตรียม การผลิต การจัดระบบบริการ
มีฐานข้อมูลทีเ่ ป็นมาตรฐาน สามารถเชือ่ มโยงกันได้ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านการแพทย์
แผนไทย แพทย์พนื้ บ้าน และแพทย์ทางเลือก เรือ่ งการรักษาและการส่งต่อ การบูรณาการ
แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์แผนปัจจุบัน มีจุดที่สำาคัญคือ การเชื่อมโยงกับ
หมอพื้นบ้าน ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน แต่มีการทดลองใน ๔ พื้นที่ต้นแบบ
ด้านกำาลังคน มีการจัดงบประมาณเป็นรายหัว (UC, เดิมในปี ๒๕๕๐ มีงบประมาณ
สนับสนุน ๕๐ สตางค์ และเพิ่มขึ้นตามลำาดับ ในปี ๒๕๕๕ มีมติให้งบสนับสนุน ๗.๗๕
บาท) เพือ่ สนับสนุนทุกเขตทัง้ ๑๓ เขต นอกเหนือ ๔ จังหวัดพืน้ ทีน่ าำ ร่อง รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพสนับสนุนนักการแพทย์แผนไทยและผูช้ ว่ ยการแพทย์แผนไทย การพัฒนายาไทย
และสมุนไพร สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกระทรวงเองและภาคีอื่นๆ ให้มีการเพิ่มบัญชี

ยาหลัก รหัสยาต่างๆ และการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนอย่างสม่าำ เสมอ
ด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ในกรณีการแพทย์แผนไทย ท้องถิน่ มีภมู ปิ ญ
ั ญา
อยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้นาำ มาใช้เป็นรูปธรรม บางพืน้ ทีม่ หี มอพืน้ บ้านมาก แต่ประกอบอาชีพแบบ
หลบๆ ซ่อนๆ เพราะไม่มกี ฎหมายรองรับ หมอพืน้ บ้านกลุม่ นี้ ควรมีองค์กรเข้าไปประเมิน
แล้วผลักดันให้ถูกกฎหมาย สามารถประกอบวิชาชีพได้โดยไม่ต้องไปเรียน
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดชุมชนที่สุด ยังขาดความเข้าใจ
ในการกำากับดูแลและการส่งเสริมด้านงบประมาณ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอาจแก้ปญ
ั หา
ด้วยการทำาหนังสือเวียนไปตามท้องถิน่ ซึง่ มีอยูเ่ กือบ ๘,๐๐๐ แห่ง ว่ามีแห่งใดสนใจเข้าร่วม
โครงการนำาร่อง เริ่มต้นด้วยรูปแบบอาสาสมัคร ไม่ใช่กำาหนดหรือสั่งการ หากท้องถิ่นใดมี
ความพร้อม ก็เข้ามาทำาข้อตกลงกับสมัชชาการแพทย์แผนไทย เพือ่ เป็นต้นแบบในโครงการ
นำาร่อง โดยมีระบบพี่เลี้ยงเป็นหน่วยสนับสนุน และมีเป้าหมายคือให้เกียรติหมอพื้นบ้าน
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภิปราย
• การเพิม่ เติมนักวิชาการ นักวิจยั อิสระ รวมถึงภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เข้าสูก่ ารวิจยั
ท้องถิน่ จะช่วยให้เกิดฐานข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
• ควรกำาหนดอัตราส่วนการสนับสนุนกองทุนสุขภาพชุมชนท้องถิ่น โดยให้
แพทย์แผนไทยร้อยละ ๓๐ ในปีแรก และขยับขึน้ ในปีตอ่ ๆ ไป แต่ไม่เกินร้อยละ
๕๐ ลดอัตราส่วนการดำาเนินงานการบริการเชิงรุกของ รพ.สต. ให้อยูป่ ระมาณ
ร้อยละ ๑๐-๒๐ และส่งเสริมกิจกรรมชุมชนต่อการป้องกัน ส่งเสริม ระบบ
สุขภาพถ้วนหน้าแผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยร้อยละ ๓๐
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• ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) เติมความรู้ และ
คุณภาพ ให้กบั ภูมปิ ญ
ั ญาทางการแพทย์พนื้ บ้าน (๒) ส่งเสริมให้นกั การแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาล และ รพ.สต. มีทั้งคนรุ่นใหม่และครูภูมิปัญญา โดย
มีค่าตอบแทนที่ไม่จำาเป็นต้องเป็นเงินเดือน (๓) ส่งเสริมการกินอาหารให้
เป็นยา มากกว่าการกินยาเป็นอาหาร
• เสนอให้มีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
• ควรมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ เพือ่ เป็นทางเลือกของประชาชน
• วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ควรมีมาตรฐานเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้ประชาชน

๔๘

*

มติ

การจัดการปัญหา
ภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน

ไม่อยากเป็น “ที่สุด” ในโลก
เมือ่ ๒๐ ปีกอ่ น ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการรับมือภาวะทุพโภชนาการ
เด็กน้าำ หนักตัวน้อย แต่เมือ่ สังคมโลกหมุนเปลีย่ นรวดเร็ว จากปัญหาเด็กผอม ประเทศไทย
ก็กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีความชุกของโรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก
เขตเมืองมากกว่าชนบท และพบในประชากรหญิงมากกว่าชาย
กรมอนามัย คาดประมาณว่า ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ความชุกของเด็กอ้วนจะสูงถึง
๑ ใน ๕ ในเด็กก่อนวัยเรียน และ ๑ ใน ๑๐ ของเด็กวัยเรียน ส่วนองค์การอนามัยโลก
คาดประมาณว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประชากรกลุ่มอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป เกือบครึ่งหนึ่งจะมี
น้ำาหนักตัวเกิน
พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคอ้วน ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค
ที่ทำาให้เกิดความไม่สมดุลทางโภชนาการ และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เหมาะสม
ในประชากรทั่วไปมีการบริโภคน้ำาตาลเพิ่มขึ้น ในประชากรเด็กบริโภคอาหารที่มีรสหวาน
ติดขนมกรุบกรอบ เครือ่ งดืม่ รสหวาน และฟาสต์ฟดู แบบตะวันตก ส่วนหนึง่ เพราะคล้อยตาม
สื่อโฆษณาที่เห็นอยู่ประจำา
* สรุปสาระจากเอกสารหลัก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักได้จาก www.samatcha.org)
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การตื่นตัวจริงจังมาเริ่มเมื่อปี ๒๕๔๙ มีการทำาโครงการ “คนไทยไร้พุง” เผยแพร่
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมน้าำ หนัก และรณรงค์สาธารณะสร้างกระแสการมีนาำ้ หนักตัว
ที่เหมาะสม ต่อมา ในปี ๒๕๕๑ มีการผลักดันให้มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง
“หลักเกณฑ์และระยะเวลาสำาหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศน์ที่มีผล
กระทบต่อเด็ก” แต่กไ็ ม่มผี ลบังคับใช้ ในปีเดียวกันนี้ เครือข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคนานาชาติ
จัดประชุมอาเซียนว่าด้วยเรื่องการตลาดอาหารเด็ก (ASEAN Conference on Marketing
of Food to Children) ผลการประชุมนำาไปสู่คาำ ประกาศกรุงเทพฯ (The Bangkok Call to
Action) เกิดเป็นการบูรณาการโครงการภายใต้กลุม่ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคที่มีความสำาคัญระดับชาติประจำาปี ๒๕๕๒ (P&P National priority) แต่ก็ถือว่าไปอย่าง
ช้าๆ
ปัญหาภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วน มีปจั จัยเกีย่ วข้องทีห่ ลากหลายและซับซ้อน
การแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง โดยไม่พิจารณาความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
ย่อมไม่ได้ผล จำาเป็นต้องผลักดันให้เกิดการร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การรายงานผลการดำาเนินงานตามมติ “การจัดการปัญหาภาวะ
น้ำาหนักเกินและโรคอ้วน”
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ
๕๐

ภายหลังจากที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมตินี้ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๓ และ
มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการแล้ว สช. ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด การปั ญ หาภาวะ

น้ำาหนักเกินและโรคอ้วน เพื่อกำาหนดแนวทางและการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผล
การดำาเนินการตามมติ
คณะกรรมการชุดนี้ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำาร่างแผนปฏิบัติการจัดการ
ปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน เพื่อจัดทำาร่างปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และมีการ
แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการเร่งด่วน ๓ ประการ ได้แก่
๑. เร่งรัดการใช้มาตรการลักษณะสี สัญญาณ พร้อมกับคำาเตือนในอาหารที่มี
ไขมัน น้าำ ตาลหรือโซเดียม โดยจัดทำาร่างตัวอย่าง ฉลาก สี สัญญาณ และแนวทางการใช้สี
สัญญาณ และผ่านความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมนักวิชาการทางด้านโภชนาการ และยืน่ ต่อ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒. ใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหาร โดยศึกษารูปแบบที่เหมาะกับ
ประเทศไทย จัดเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเชือ่ มโยงกับการ
ใช้มาตรการสี สัญญาณ และเสนอให้ดาำ เนินการในเครือ่ งดืม่ ทีม่ รี สชาติหวาน ก่อนขยายไป
ยังอาหารอืน่ ๆ
๓. จัดทำาระเบียบว่าด้วยการตลาดเกี่ยวกับอาหารที่มุ่งเป้าหมายประชากรเด็ก
และมีผลต่อภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วน และโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยศึกษาประสบการณ์
ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดทำามาตรการ ใช้หลักการจากการดำาเนินงาน
เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภคในกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นเด็ก ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ และร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ที่
อยู่ระหว่างการพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรค
• การจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน มาจากปัจจัยบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ต้องอาศัยการประสานงานร่วมกับหลายหน่วย
องค์กรทุกภาคส่วน จึงใช้เวลาในการทำางานค่อนข้างมาก
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• ในเรือ่ งการขับเคลือ่ นมาตรการลักษณะสี สัญญาณ ยังมีความเห็นทีห่ ลากหลาย
ต่อการดำาเนินการใช้มาตรการลักษณะสี สัญญาณ พร้อมคำาเตือนในอาหาร
ที่มีไขมัน น้ำาตาล หรือโซเดียมสูง
• การใช้มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม ยังเป็นเรื่องที่ใหม่
สำาหรับบางหน่วยงานและยังไม่มกี ารจัดเก็บภาษี เพือ่ ใช้จดั การกับปัญหาด้าน
สุขภาพ
• การผลักดันให้มีการบังคับใช้เป็นเกณฑ์ควบคุมการโฆษณา ยังอยู่ระหว่าง
ประสานงานกับ กสทช. และขบวนการจัดทำาร่าง พ.ร.บ.การตลาดอาหารทารก
และเด็กเล็ก

นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
รองผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

๕๒

มตินี้มีเนื้อหาอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ยกร่างแผนปฏิบัติการ หลังจากได้
ยุทธศาสตร์แล้ว อีกส่วนหนึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านฉลาก ด้านภาษี
และด้านควบคุมการโฆษณา
การขับเคลือ่ นของคณะกรรมการฯ ตัง้ อยูบ่ นหลักการการสร้างความร่วมมืออย่าง
กว้างขวาง เป็นหลักการเดียวกับสมัชชาสุขภาพ การมีสว่ นร่วมและการใช้งานทางวิชาการ
และร่วมมือกับรัฐ มีการตั้งคณะกรรมการ ซึ่งตลอดกระบวนการ ๒ ปีนี้มี ๑๐ ชุด เพื่อให้
มีความชำานาญเฉพาะด้าน โดยหลักแบ่งเป็น ๒ ขา คือ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ กับ
แผนปฏิบัติการแบบเร่งด่วน (ฉลาก, ภาษี, โฆษณา) ด้านแผนปฏิบัติการมีคณะกรรมการ
อีก ๖ ชุด ในการยกร่างแผนปฏิบัติการ ชุดแรกทำาเรื่องส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
การผลิตจำาหน่ายอาหารชุดสุขภาพ ชุดที่ ๒ ทำาเรื่องการตลาด ชุดที่ ๓ ทำาเรื่องการรณรงค์
สาธารณะ ซึ่งขานี้จะคร่อมทั้งการรับประทานอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย ชุดที่ ๔
ทำาเรื่องส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ชุดที่ ๕ ทำาเรื่องการคัดกรองรวมไปถึงการตั้งรับ

ชุดที่ ๖ ทำาเรื่องระบบสนับสนุน จนในที่สุดมีการตั้งคณะทำางานขึ้นมายกร่างแผนแรก
มีการติดตามความคืบหน้า
สรุปคือ มีการพัฒนารอบใหญ่ๆ ถึง ๓ รอบ จนสุดท้ายได้ร่างแผนฯ ที่ ๓ และ
พร้อมที่จะเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนปฏิบัติการใช้โครงสร้างที่
อ้างอิงมาจากแผนงานขององค์การอนามัยโลก สิ่งสำาคัญที่สุดในการยกระดับการทำางาน
ในประเด็นปัญหานี้ คือ ศักยภาพของระบบ เพราะการมีศักยภาพในระดับบุคคล ระดับ
ทีมงาน ระดับองค์กรอย่างเดียวไม่พอ ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน สุดท้ายคือ การให้ความ
สำาคัญเรื่องการประเมินผล ซึ่งมีตัวชี้วัด ๒ ระดับ คือ ตัวชี้วัดพื้นฐาน กับตัวชี้วัดชั้นสูง
ผลงานของทั้ง ๖ คณะทำางาน จำาแนกได้ ๔ เรื่องคือ (๑) การผลักดันมาตรการ
(๒) การขับเคลื่อนทางสังคม (๓) การพัฒนาศักยภาพ และ (๔) การติดตามประเมินผล
มีการดำาเนินงานทั้ง ๔ ด้านไปพร้อมๆ กัน มีระยะเวลาครอบคลุม ๕ ปี ทั้งด้าน
การรับประทานอาหาร การออกกำาลังกาย ปัจจัยทางสิง่ แวดล้อม รวมถึงระบบบริการสุขภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติ บทเรียนของการดำาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
ต้องมีความร่วมมือกันทัง้ ภายในและภายนอกระบบสุขภาพ ไม่อาจเน้นเฉพาะเรือ่ งระบบ
บริการสุขภาพ เพราะจะไปไม่ถึงการป้องกัน แต่ควรใช้ข้อมูลวิชาการเป็นกระดูกสันหลัง
ของการขับเคลื่อนต่อไป

รศ. ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ มีเรื่องที่สำาคัญ ๓ เรื่อง คือ
๑. การนิยามหลักเกณฑ์ของไขมัน น้าำ ตาลและโซเดียม สี สัญญาณ เพื่อจัดทำา
ข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ในขณะนัน้ และจัดทำาข้อเสนอในการออกประกาศรณรงค์ตา่ งๆ ซึง่ ขณะนี้ อย. ได้ดาำ เนินการ
ไปขั้นหนึ่งแล้วในเรื่องฉลาก GDA
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๒. ในส่วนของภาษีและราคาของอาหาร เพื่อจัดการกับปัญหาภาวะน้ำาหนักเกิน
และโรคอ้วน มีการเสวนาร่วมกับกระทรวงการคลังและภาคส่วนต่างๆ เพือ่ หารือลักษณะ
ภาษี มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำาเนินการทางภาษีและราคา ซึ่งได้หน่วยงานที่สำาคัญ
คือ สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศร่วมดำาเนินการ
๓. มีการแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดทำากติกาการตลาด หรือ Food Marketing for
Children ในระดับต่างๆ

พญ. ทัศนีย์ เอกพาณิชย์
ผู้อำานวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต

๕๔

จากการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) กรณี
เด็กอ้วนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า ร้อยละ ๓๐ ของเด็กอ้วนจะโตเป็นผู้ใหญ่อ้วน
ร้อยละ ๘๐ ของวัยรุ่นที่อ้วนจะโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนและอมโรค ประกอบด้วย เบาหวาน
หัวใจ หลอดเลือดและความดันโลหิตสูง
การดำาเนินการโดยใช้ HIA เป็นเครือ่ งมือ เริม่ ขึน้ จากการทีพ่ บอุบตั กิ ารณ์เด็กอ้วน
เพิม่ ขึน้ ๒ เท่าตัว จึงนำามาตรการ “๕ ดาว” มาดำาเนินการ ประกอบด้วย (๑) การจัดอาหาร
ว่างในโรงเรียน และอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยให้เด็กติดนมจืด ติดน้าำ เปล่า และเปลีย่ น
จากของหวานเป็นผลไม้ อาหารกลางวันต้องมีผัก (๒) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ไม่ให้มโี ฆษณาอาหารขยะในโรงเรียน แต่สนับสนุนผูค้ า้ ขายอาหารสุขภาพและไม่ขายขนม
กรุบกรอบ (๓) ออกกำาลังกาย ๑๕ นาทีทุกวัน
หลังจากนั้น ตัวเลขลดลง แต่ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ กลับเพิ่มสูงขึ้นถึง แสดงว่า
มาตรการที่ผ่านมา เป็นการดำาเนินการจากทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับผู้บริหารโรงเรียน
ซึง่ ไม่พอ จึงนำาแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์มาใช้ ซึง่ ประกอบด้วย ๔ ระดับ คือระดับพืน้ ฐาน
กระบวนการ ภาคี และประชาชน หวังผลให้มคี วามเข้มแข็งและต่อเนือ่ ง ให้มกี ารเฝ้าระวัง

โรคอ้วน มีการเปิดใจเรียนรู้ HIA ๕ ขัน้ ตอน (๓ ขัน้ ตอนแรก คือ การกลัน่ กรอง การกำาหนด
ขอบเขตการศึกษา และการประเมินผลกระทบสุขภาพ)
เราได้ใช้เทคนิค “ต้นไม้สุขภาพ” ในการดำาเนินการ เพื่อที่จะระดมการมีส่วนร่วม
ของ ๖ ภาคี คือภาคีของผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเทศบาล และ
สือ่ มวลชน ตลอดจนผูค้ า้ แผงลอย มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงของ ๖ ภาคี (๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๒) มีการแต่งตัง้ คณะทำางานด้าน HIA ของแต่ละโรงเรียนทัง้ หมด ๖ แห่ง ประกอบด้วย
พหุภาคีทั้งหมด ๖ ภาคี จากนั้น พัฒนาศักยภาพทั้ง ๖ ภาคี
หนึง่ ปีการศึกษาต่อมา อุบตั กิ ารณ์เด็กอ้วนลดลงร้อยละ ๒ มีการต่อยอดงาน มีการ
ร่วมสานพลังโรคอ้วน โรงเรียนผลิตสื่อการเรียน ผนวกสอดแทรกในการเรียนการสอน
กุญแจสู่ความสำาเร็จก็คือ ไม่ห้าม แต่ให้ความรู้ ไม่ก่อศัตรู แต่ผูกมิตร ผู้บริหารให้ความ
สำาคัญและสนับสนุน มีกัลยาณมิตรสนับสนุน ดูแลเด็กอ้วนแต่ไม่ทอดทิ้งเด็กปกติ

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
ภูเก็ตใช้วธิ บี รู ณาการเครือ่ งมือการทำางาน โดยเฉพาะการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ
ตลอดชีวิต เปลี่ยนแปลงเจตคติในอดีต จากที่เห็นเด็กอ้วนเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ให้ตระหนักถึงอันตราย และทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำา
มาตรการ ๕ ดาว กระบวนการ HIA และแผนทางเดินยุทธศาสตร์มาดำาเนินงาน
การแก้ปญ
ั หาโรคอ้วน ต้องทำางานแบบบูรณาการและมีสว่ นร่วม จึงมีการทำา MOU
กับ ๖ ภาคี ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย คือผูป้ กครองของนักเรียน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทน
ผู้ประกอบการผู้ค้าแผงลอย ตัวแทนสื่อมวลชน ผู้บริหารโรงเรียน
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ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภิปราย

๕๖

• เรื่องมาตรการทางด้านภาษีและราคา เคยมีการใช้ขบวนการทางด้านภาษี
ของเหล้าและบุหรี่ ที่ สสส. เคยทำามาแล้ว สำาหรับเรื่องโรคอ้วน หากมีภาคี
ที่สามารถทำาขบวนการเรื่องภาษีได้จะมีประโยชน์มาก อีกประเด็นคือ การ
กำาหนดสี เสนอให้กำาหนดโซนการจำาหน่ายที่จะสามารถควบคุมสีได้ เช่น
สีแดง ไม่ให้จำาหน่ายในโรงเรียนอนุบาล สีเหลืองและสีเขียวพอเข้าได้ และ
มีกำาหนดว่าเข้าได้จำานวนเท่าใด
• มีประเด็นสำาคัญ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ขอให้เพิ่มความสำาคัญในมาตรการ
การดูแลผูท้ มี่ ภี าวะน้าำ หนักเกินไปแล้วให้มากขึน้ (๒) เปลีย่ นมาตรการติดตาม
ประเมินผล มาเป็นการบริหารแผน โดยให้น้ำาหนักของ Alignment ไม่น้อย
ไปกว่า Scorecard Management (๓) ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ในเรื่อง Restricted Messaging แต่กลับไม่ยอมรับเรื่อง Guidance ควรเพิ่ม
Guidance ให้มีงานที่ชัดขึ้น
• อย. ได้ประกาศอาหาร ๕ ประเภท โดยทำาฉลาก หวาน มัน เค็ม แต่การ
กำาหนดสี เช่น สีแดง สีเขียว อาจทำาให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน คิดว่าสีเขียว
รับประทานได้มากก็บริโภคมากเกินไป ดังนัน้ ควรเน้นเรือ่ งการให้ความรูค้ วบคู่
เพราะจะเกิดผลที่ยั่งยืนกว่า
• สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และควรเสริมเรื่องอาหารพื้นบ้านไทยๆ
เพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง
• ประเด็นติดตามการควบคุมการโฆษณา มาตรการภาษีที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือลักษณะสี ควรถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากภูเก็ต เพื่อเป็น
องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา

• หากนำามาตรการทางภาษีมาใช้กับอาหารที่มีฉลากซึ่งเป็นอาหารสำาเร็จรูป
อาจเป็นการละเลยอาหารที่ไม่มีฉลาก ซึ่งเป็นอาหารทั่วไป และเป็นส่วนที่
ควรเข้าไปดูแลด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติกับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
• มาตรการหลัก ทัง้ ด้านภาษี ด้านสี และด้านกฎระเบียบ อาจต้องใช้ระยะเวลา
ในการดำาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนัน้ มาตรการการให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อกระบวนการการส่งเสริมการโฆษณาอาหารชูสขุ ภาพ ต้องดำาเนินการ
ควบคู่กันไป
• ควรเร่งรัดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำามาตรการตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาน้ำาหนักเกินและโรคอ้วนไปปฏิบัติ และจัดให้มี
การศึกษาวิจยั ผลการดำาเนินงานทีร่ ฐั ดำาเนินการอยูใ่ นขณะนี้ เพือ่ นำามาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรึกษาหารือในการดำาเนินงานต่อไปตามมาตรการเร่งด่วน
โดยเฉพาะประสานและหนุนเสริมการทำางานกับ กสทช. และกรมอนามัย
เพื่อผลักดันมาตรการควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กต่อไป
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*

มติ

การป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาวะและสังคม
จากการค้าเสรีระหว่างประเทศ

สถานการณ์เหรียญสองด้าน

๕๘

เขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ หรือ FTA (Free Trade Area) เป็นเรื่องสำาคัญและ
มีผลกว้างขวาง นับตั้งแต่ประเทศไทยลงนามในสัตยาบันสนธิสัญญาและความตกลง
ทางการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ทั้งระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ในปี ๒๕๓๘ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้ารวมถึงเศรษฐกิจ และการลดอุปสรรคต่อการค้า
สินค้า บริการ การลงทุน และอื่นๆ
แต่โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่เสีย การค้าเสรีจึงมีหลายช่องทางที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน ที่ผ่านมา ประเทศไทยแบกรับผลกระทบด้านลบต่อสุขภาวะและสังคม
จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ เพราะแนวทางทีไ่ ม่ชดั เจนในการกำาหนดกรอบ
การเจรจา การทบทวน และการเจรจาในอนาคต ในประเด็น ๑) สินค้าทีม่ ผี ลลบต่อสุขภาพ
เช่น ยาสูบและแอลกอฮอล์ กลายเป็นสินค้าธรรมดาในรายการของการเจรจาเพือ่ ลดภาษี
และ ๒) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาและการเข้าถึงยา และ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งเป็นสินค้าคุณธรรม
* สรุปสาระจากเอกสารหลัก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักได้จาก www.samatcha.org)

ว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ กำาหนดในวรรค ๒

“... หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพืน้ ทีน่ อกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
หรือมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือ
มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนยั สำาคัญ ต้องได้รบั
ความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว ...”
มาตรา ๑๙๐ ยังให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการ
ดำาเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ แต่หลักการดังกล่าวต้องมีการออกกฎหมายรองรับเพื่อการบังคับใช้
ปัจจุบัน มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ จาก
กระทรวงการต่างประเทศ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคประชาธิปตั ย์ และกลุม่ ศึกษา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH)
ในส่วนของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับ เป็น
ความละเอียดอ่อนที่ต้องทำาอย่างเร่งด่วน แต่ต้องไม่ซ้ำาหรือขัดขวาง และมีการเสนอ
แนวทางการป้องกันผลกระทบทางสุขภาวะจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ว่าควรจะเป็น
ไปใน ๖ หลักการสำาคัญ ได้แก่
๑. การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งกว้ า งขวาง มี ค วามโปร่ ง ใส และปราศจากปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจบนผลกระทบต่อสาธารณะ
๒. มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิชาการ อย่างกว้างขวาง โดยมีกลไกการ
สนับสนุนการพัฒนา เผยแพร่ และ ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการ
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๓. มีความบูรณาการในภาพรวม เป็นกลไกที่มีความยั่งยืน ในระยะยาว มิควร
เป็นกลไกที่มีผลแบบแยกส่วนทีละสินค้า หรือ มีผลต่อการเจรจาเป็นครั้งๆ
๔. ใช้หลักการระมัดระวังไว้ก่อน (Precautionary principle) ในการเจรจาการค้า
เสรีระหว่างประเทศเมื่อข้อมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในด้านลบต่อ
สุขภาวะและสังคมยังมีข้อจำากัด
๕. ใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลไก เครื่องมือ และนวัตกรรมที่มี เช่น กลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ ๑.๑๑ เรื่อง
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทยที่ส่งเสริม
ให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)
๖. มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนเยียวยาต่างๆ ที่มีอยู่โดยเฉพาะที่มา
ของกองทุนจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม และการบริหารกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ
ในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

๖๐

การรายงานผลการดำาเนินงานตามมติ “การป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาวะและสังคม จากการค้าเสรีระหว่างประเทศ”
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ภายหลังจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีมติรบั ทราบมติการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ (๒๒ เมษายน ๒๕๕๔)
และมอบหมายให้ สช. ประสานงานกับคณะกรรมการ ๒ ชุด คือ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
เพือ่ ร่วมกันศึกษาและออกแบบกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการเจรจา
การค้าเสรีระหว่างประเทศ เมื่อศึกษาเสร็จให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อ
พิจารณากำาหนดกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อนำาไปประกอบการ
พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศต่อไป รวมทั้งให้มี
การประสานเตรียมความพร้อมเพือ่ การดำาเนินงานตามมติกบั หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จัดให้มี
การศึกษา ซึ่งได้วางกรอบการศึกษาไว้ ๓ วัตถุประสงค์ คือ
๑. วิเคราะห์กระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศของไทยทีไ่ ด้ดาำ เนินการ
เสร็จแล้ว และกำาลังดำาเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั หรือจะมีการดำาเนินงานในอนาคต
๒. เปรียบเทียบกรอบการเจรจาของไทยกับประเทศต่างๆ ที่มีความสำาคัญเชิง
เศรษฐกิจการค้ากับประเทศไทย
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๓. เสนอแนะกรอบการเจรจาและกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ของไทยที่เหมาะสม และได้นำาเสนอผลการศึกษานี้เสนอต่อคณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
ผลการศึกษาอยูร่ ะหว่างการออกแบบกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
จากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ ทางทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนมีข้อเสนอให้
เร่งรัดกระบวนการออกแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเจรจาการค้าเสรี
ระหว่างประเทศ มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น รวมทั้งเรื่องการ
ประสานการทำางานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามมติต่อไป

นพ.วิพุธ พูลเจริญ
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
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จากกระบวนการศึกษาร่วมกัน พบว่ามีความละเอียดอ่อนและมีข้อจำากัดในการ
ทีจ่ ะต้องรวบรวมข้อมูล เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกรอบการเจรจา
การค้า อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญมาตราที่ ๑๙๐ มีผลบังคับใช้ และกรมเจรจาการค้าก็กาำ ลัง
ปรับตัว ปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ผลการศึกษาสรุปว่า มีการมองตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเจรจา ส่วนหนึ่งเป็นการศึกษา
เอกสาร อีกส่วนหนึง่ ศึกษาโดยการทำางานกับหน่วยงานทีเ่ ตรียมเรือ่ งนีจ้ ริง เช่น อย.มีการ
ศึกษาล่วงหน้าเรื่องการเตรียมตัวเมื่อมีเปิดการค้าเสรีระหว่างประชาคมยุโรปกับอาเซียน
ขั้นตอนก่อนเจรจาเป็นประเด็นที่สำาคัญ ที่ทาง HIA ควรเข้าไปทำางาน ซึ่งต้องขอ
ทำาความเข้าใจว่า ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เวลาเตรียมหน่วยงานให้ทำางานเรื่อง HIA ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ทำา
HIA ให้ แต่เป็นการปรับกระบวนการ HIA ให้เข้าไปอยู่ในระบบและขั้นตอนการทำางาน
ของเขา ถ้าดูในระยะการทำางาน จะเห็นว่ากระบวนการเจรจาข้อตกลงได้วางไว้แล้ว โดย

ขั้นตอนที่ ๑ การเจรจา เราสามารถทำาเรื่องนี้ได้ หากกรมเจรจาการค้า สามารถ
เปิดและดึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมกระบวนการนี้ล่วงหน้า ก่อนเริ่มเจรจาจริง ขอบเขต
การเจรจาอาจจะไม่ได้ทำาในเชิงรับเท่านั้น แต่เราอาจวางกำาหนด ขอบเขตเจรจาเชิงรุกได้
เช่น ในประเด็นสำาคัญทีเ่ ราต้องการให้การค้าระหว่างประเทศมีสว่ นในการสนับสนุน เวลา
นี้เรามีการศึกษาเรื่องยา เรื่องบริการทางสุขภาพ ก็พบว่า มีช่องทางที่จะเปิดโอกาสตรงนี้
ได้ แต่ยังไม่มีการกระตุ้นให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้
ขัน้ ตอนที่ ๒ กระบวน HIA สามารถปรับใช้ได้อย่างละเอียด ตัง้ แต่ขอบเขตประเมิน
ประเด็นในเชิงอนาคต โดยพิจารณาว่า หากทำาเรือ่ งนีจ้ ะเกิดอะไรขึน้ และสามารถทำาข้อเสนอ
เตรียมไว้ให้คณะทำางานในการเจรจา
ขั้นตอนที่ ๓ ในช่วงระหว่างเจรจา เป็นอำานาจของคณะกรรมการเจรจา ซึ่งหลัง
จากเจรจาแล้วจะกลับมานำาเสนออีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งสรุปผลการเจรจาให้ ครม. ลงนาม หรือนำากลับมาทบทวนอีก
ครั้ง การตัดสินใจว่าจะรับข้อเจรจาหรือไม่ กลับมาในการพิจารณาของรัฐบาลและรัฐสภา
ในช่วงนั้น จะมีระยะเวลาที่เราอาจทำาการประเมินผลกระทบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทำาข้อสรุป
เสนอทางเลือกต่างๆ HIA อาจจะชีใ้ ห้เห็นว่าเวลาตกลงเรือ่ งใด จะมีขอ้ ได้เปรียบเสียเปรียบ
อย่างไรบ้าง ส่วนที่เสียเปรียบหรือเสียโอกาสจะมีวิธีการปรับแก้อย่างไร ข้อเสนอเหล่านี้
เป็นเงื่อนไขสำาคัญที่ผู้ทำา HIA ต้องมีความเข้าใจ หลังจากขั้นตอนที่ ๔ ก่อนที่จะมีผลใช้
บังคับ รัฐบาลต้องกลับไปให้สัตยาบัน
ขัน้ ตอนที่ ๕ ในกรณีทกี่ ลับไปให้สตั ยาบัน รัฐบาลต้องดูขอ้ เสนอทีว่ า่ มีผลกระทบ
หรือไม่ หากมีตอ้ งกลับไปดำาเนินการปรับแก้ผลกระทบ เรียกว่าเป็นมาตรการโมฆะ (vitiation)
และกลับมามอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบดำาเนินการปรับแก้ หรือลดปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากข้อตกลง
สัญญาทางการค้า
ขั้นตอนยังต้องดำาเนินงานอยู่ คือ การทำางานกับกรมเจรจาการค้า เพื่อปรับแก้
เพราะกระบวนการปรับแก้กฎระเบียบ ยังอยู่ในการดำาเนินงานของกรม ยังมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานของ สช.ซึ่งเสนอความเห็นสู่การ
พิจารณาด้วย
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ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภิปราย
• เสนอให้มีแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) ให้มีการทบทวนและพัฒนาระบบกลไก
การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพ ทัง้ ในระดับชาติ ระดับพืน้ ที่ เพือ่ นำาไปสูก่ าร
ปฏิบัติ (๒) ให้มีการทบทวนกระบวนการรายงานผลการขับเคลื่อน และการ
ติดตามมติ โดยจัดเป็นวาระพิจารณา เนือ่ งจากในการรายงานจะมีขอ้ เสนอแนะ
เพือ่ เป็นการทบทวนมติเดิม และมีขอ้ เสนอแนะใหม่ จึงจำาเป็นต้องขอมติจาก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (๓) กำาหนดให้ภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ละระเบียบวาระ จัดทำา
แผนการขับเคลื่อนและดำาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำาหนด หลังจากมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และให้เสนอต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดทำา
เป็นแผนการขับเคลือ่ นมติในภาพรวมต่อไป (๔) สนับสนุนการสือ่ สารสาธารณะ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเครือข่ายสมัชชา
สุขภาพระดับจังหวัด และเครือข่ายวิทยุชมุ ชน เป็นแกนหลัก (๕) ขอให้สมาชิก
สมัชชาสุขภาพร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน จัดตั้งกองทุนสมัชชาสุขภาพ เพื่อ
ดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
• ควรให้ความสำาคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะเมื่อมี
การเปิดการค้าเสรี หรือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖๔

*

มติ

การพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

สู่ปัจฉิมวัยอย่างสมศักดิ์ศรี
ประเทศไทยก้าวเข้าสูส่ งั คมสูงอายุเต็มตัวแล้ว พิจารณาจากสัดส่วนประชากรสูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้นและมีอัตราเพิ่มที่รวดเร็ว ไม่ได้แปลว่าคนแก่เร็วขึ้น แต่ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น
และมีจำานวนมากที่เผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ภาวะทุพพลภาพ หรือต้องอาศัย
คนอืน่ ในการใช้ชวี ติ ประจำาวัน โครงสร้างครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงส่งผลให้ผสู้ งู อายุทอี่ าศัย
อยูค่ นเดียวมีเพิม่ ขึน้ ส่วนอัตราส่วนวัยแรงงานทีม่ ศี กั ยภาพในการเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุ กลับ
มีแนวโน้มลดลงโดยตลอด
โครงสร้างครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงส่งผลให้ผสู้ งู อายุทอี่ าศัยอยูค่ นเดียวมีเพิม่ ขึน้
ผู้สูงอายุบางกลุ่มมีผู้สูงอายุด้วยกันดูแล อีกมากมายที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี
ปัญหาเหล่านี้ทำาให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งหมายถึง
การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ในภาวะพึ่งพิง ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
* สรุปสาระจากเอกสารหลัก (ดาวน์โหลดเอกสารหลักได้จาก www.samatcha.org)
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๖๖

รูปแบบการดูแลระยะยาวได้ริเริ่มขึ้นแล้วโดยภาคประชาชน ที่ใช้บ้านและชุมชน
เป็นแหล่งในการให้บริการ แต่ภาคประชาชนก็สามารถทำาได้ในระดับหนึง่ และไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ขึ้นอยู่กับความพร้อม และศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ภาคประชาสังคมมีบทบาท
ในการจัดอาสาสมัครเพือ่ เข้าไปดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น ตามโครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ
(อผส.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปี ๒๕๕๑) และยังทำา
อย่างต่อเนื่อง
การทำางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาสังคม
เกิดเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล ที่มาจากเงินสมทบของรัฐส่วนกลาง (สปสช.)
จากองค์กรส่วนท้องถิ่นเอง และจากชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีสวัสดิการชุมชน
รองรับ และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
ภาคเอกชนทีไ่ ม่แสวงหาผลกำาไร เช่น สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ จัดทำา
โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการจัดอบรมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เป็นอาสาสมัคร
เข้าช่วยเหลือดูแล เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในชุมชน มีการตั้งชมรม
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งสิ้น ๑๙,๙๗๐
ชมรมทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเกื้อหนุนช่วยเหลือเผื่อแผ่ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน แต่การ
ดำาเนินงาน ก็ยังมีข้อจำากัดเรื่องความรู้ในการดูแล งบประมาณ และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ
อีกมาก
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) กำาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๓
ในด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ มีมาตรการเรื่องการพัฒนาระบบบริการ
ทางสุขภาพและสังคมที่สอดประสานกันและเน้นการบริการถึงบ้าน ใช้ชุมชนเป็นฐาน แต่
ในทางปฏิบัติยังขับเคลื่อนไปได้ไม่มาก เพราะไม่มีการกำาหนดเป็น “วาระแห่งชาติ” ไม่มี
บทลงโทษ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆ ทำาให้นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง และกลุ่ม
ผู้สูงอายุก็ขาดพลังในการต่อรอง
การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุ จำาเป็นต้องบูรณาการบริการ
สุขภาพและสังคมเข้าด้วยกัน ใช้มาตรการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทุกคน ให้เป็นผู้สูงอายุ

ที่มีสุขภาพดี ลดความทุพพลภาพหรือพิการซ้ำาซ้อนและเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตอย่าง
สมศักดิ์ศรี โดยการพัฒนาโปรแกรมการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการพึ่งพิงสำาหรับผู้สูงอายุ
ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุกลุม่ นีม้ จี ติ อาสาในการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง มีรายได้เพียงพอที่
จะช่วยตนเองได้
ส่วนกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง ต้องมีมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เน้นให้ครอบครัวมีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอยู่ที่บ้านและชุมชนอย่างมี
คุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมไทย

การรายงานผลการดำาเนินงานตามมติ “การพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง”
นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์
ผู้อำานวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนการดำาเนินงานของภาครัฐนัน้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการระดับชาติ ได้แก่
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำาแหน่ง และมีการ
ประชุมทุก ๑-๒ เดือน
ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อผลักดัน
และขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในปี ๒๕๕๓ มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๘
กระทรวง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งได้ตั้งคณะทำางานแต่ละ
กระทรวง ทีด่ แู ลงานผูส้ งู อายุมาร่วมขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ าร ขณะนี้ ดำาเนินการเป็นปีท่ี ๒
มีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายส่วน
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มีการพิจารณาปรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง จากอัตราผูส้ งู อายุทวั่ ไป
ไม่ตา่ำ กว่าเส้นความยากจนที่บอกไว้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได จาก
๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยการให้ความรู้ พัฒนา
บุคลากร และงบประมาณ
สภาการพยาบาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการกำ า หนดระบบและหลั ก เกณฑ์
มาตรฐานกิจการให้การดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ ูงอายุ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
อบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อจัดทำาหนังสือคู่มือดูแลผู้สูงอายุ
สำาหรับอาสาสมัคร สาธารณสุข หรือ อสม. มีการจัดทำาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการอบรม อพส. เพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่พึ่งพิงตนเองไม่ได้ และมีปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบจาก
นโยบายหรือมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง ในส่วนของการทบทวน
กฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม

นายยอดศักดิ์ สุขโรจณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบางศรีทอง จ.นนทบุรี

๖๘

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำ าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ดำาเนินงาน ดังนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำาหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้
กับผู้สูงอายุ และคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดงบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการให้

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้การประกอบกิจการในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
เป็นกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนและถูกกฎหมาย และคัดเลือกตำาบลต้นแบบที่ทำางานด้าน
ผู้สูงอายุ เพื่อจัดรูปแบบในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ จั ด ตั้ ง ระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับพืน้ ที่ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) และให้จดั พืน้ ทีน่ าำ ร่องเริม่ แรก
อำาเภอละหนึ่งแห่ง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัคร
และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ตำาบลละ ๔๐ ราย รวมถึง
การจัดทำาโครงการศึกษาข้อกำาหนดในการประเมินความจำาเป็นของผู้สูงอายุ เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ประเมินจำาแนกกลุม่ ผูส้ งู อายุ ทีส่ ามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลุม่ ทีม่ ภี าวะพึง่ พิง
รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำาหรับผูส้ งู อายุ
คณะอนุกรรมการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ได้พัฒนาเครื่องมือแบบประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว ลงไปใน
ตำาบลต้นแบบทุกตำาบล และเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลที่ศึกษา
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล จัดทำาแบบคัดกรองผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง มีการทดลองใช้ในพืน้ ทีน่ าำ ร่อง
๒๐ ตำาบล เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ ประเมินผล
มีการจัดศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุกลางวัน ศูนย์ดแู ลพิทกั ษ์พกั พิงและฟืน้ ฟูสาำ หรับผูส้ งู อายุ
ในชุมชนตามความต้องการของพื้นที่
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นอกจากนี้องค์กรปกครองท้องถิ่น ยังได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุที่มีปัญหา
เดือดร้อนทางสังคม แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.ร.อ. หญิง ดร.ศิริพรรณ สาสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา
และข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต ในด้านการประกอบอาชีพและฝึก
ทักษะที่เหมาะสม มีการผลิตหลักสูตรจากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กรมอนามัย เป็นต้น
สภาพยาบาลเป็นแกนนำาในการร่างระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ น
ภาวะพึ่งพิง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำาร่างมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ รวมทั้ง
บ้านพักคนชรา ศูนย์พฒ
ั นาสวัสดิการสังคมเพือ่ ผูส้ งู อายุ คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ
จัดทำาร่างมาตรฐานสถานบริบาล (Nursing home) และกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ
เรื่องการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ความเห็นและข้อเสนอแนะจากการอภิปราย
๗๐

• ควรมีการสนับสนุนโรงเรียนทีผ่ ลิตบุคลากรในการดูแลผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากหาก
ไม่มีการสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้ดำาเนินการต่อได้ ในระยะยาวก็จะเกิด
ภาวะขาดบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ และบุคลากรด้านกิจกรรมบำาบัดได้

• เนื่องจากองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ฝึก
อบรมดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เสนอให้
• องค์กรปกครองท้องถิน่ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรส่งบุคลากร
ของท้องถิ่นไปอบรม และกลับมาปฏิบัติงานในท้องถิ่นเหมือน “หนึ่งตำาบล
หนึ่งพยาบาล”
• กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ เสนอ ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ขอให้มีการ
พัฒนาระบบส่งต่อระหว่าง
• โรงพยาบาลกับชุมชน ในการดูแลผูส้ งู อายุทพี่ งึ่ พิง (๒) ขอให้มกี ารพัฒนาระบบ
การดูแลโดยอาศัยสหสาขาวิชาชีพ (๓) ให้มกี ารพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลไก Alignment Management
• ควรปรับบริบทของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ให้เหมาะสมกับสังคมไทย
มากกว่าระบบแบบสังคมตะวันตก และควรเน้นการดูแลให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ เช่น ให้ลูกหลานดูแล มากกว่าส่งไปอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุ
• ในระยะยาวควรมีการพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง มีกาำ ไรเพิม่ แล้วลูกหลาน
อาจกลับไปทำางานที่บ้านและสามารถดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้
• ผลการดำาเนินงานตามมติฯ ทีน่ าำ เสนอ ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนินงานโดยภาครัฐ
ทัง้ ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค ยังไม่เห็นภาคเอกชน ซึง่ ส่วนหนึง่ อาจเนือ่ งมา
จากไม่ได้ระบุไว้ในมติ อย่างไรก็ตามควรมีการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาค
เอกชนให้มากขึ้น
• ให้มกี ลไกกลางในการประสานความร่วมมือในการทำางานโดยมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
รวมทัง้ การค้นหาพืน้ ทีต่ น้ แบบและทำาการถอดบทเรียนเพือ่ การขยายผลอย่าง
เป็นระบบ
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มติ
ม�ตรก�รทำ�ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
ข้อ

รับรองยุทธศาสตร์ “การทำาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน” ตามภาคผนวก
ท้ายมตินี้

ข้อ

ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำาเสนอยุทธศาสตร์ “การ
ทำาให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน” ต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไป
ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ และพิจารณาเร่งรัดการดำาเนินการ ดังนี้

๑

๒

๗๔

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ภายหลังสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้เข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ ได้ให้การรับรองยุทธศาสตร์การทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ คสช. ได้นำาเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อ ครม. โดย ครม. ได้
มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ และ
เห็นชอบต่อแนวทางการห้ามนำาเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของแร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณี และห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน
ไครโซไทล์ที่ใช้วัตถุดิบอื่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ โดยใช้กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตราย กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ สินค้า
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ตามความ
เห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ครม. ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำาเนิน
การตามมติต่อไป โดยมีรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายบางหน่วยงานเป็นการ
เฉพาะ ดังนี้
๑. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทำาแผนการยกเลิกการนำาเข้า
ผลิต และจำาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทุกชนิด ทั้งนี้ ให้
กำาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดำาเนินการตามแผนด้วย แล้วให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
๓. มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปตรวจสอบว่า สาเหตุทสี่ นิ ค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ
อืน่ เป็นส่วนประกอบแทนแร่ใยหินมีราคาสูงขึน้ เนือ่ งมาจากต้นทุนหรือการเพิม่ อัตราภาษี
๔. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปศึกษาผลกระทบของแร่ใยหินที่มีต่อ
สุขภาพของผูใ้ ช้แรงงานทีท่ าำ งานสัมผัสแร่ใยหินและผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นประกอบ
ของแร่ใยหิน โดยให้จัดลำาดับความสำาคัญเพื่อจะได้กำาหนดมาตรฐานในการป้องกันผู้ได้
รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑ ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม ดำาเนินการ
๒.๑.๑ ควบคุ ม แร่ ใ ยหิ น ที่ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ (ไครโซไทล์ ) ให้ เ ป็ น วั ต ถุ อั น ตราย
ชนิดที่ ๔ อย่างเร่งด่วน ภายในปี ๒๕๕๔ ซึ่งจะห้ามมิให้มีการผลิต การนำาเข้า การส่งออก
หรือการมีไว้ในครอบครอง
๒.๑.๒ กำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสำาหรับสินค้าทีใ่ ช้สารทดแทน
แร่ใยหิน

๗๕
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ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ดำาเนินการตามแนวทางที่ ๒ ทีไ่ ด้นาำ เสนอ คือ ห้ามนำาเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์
ทีม่ สี ว่ นประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณี และห้ามผลิตผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ว่ นประกอบ
ของแร่ใยหินไครโซไทล์ท่ีใช้วัตถุดิบอื่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนทดแทนได้ โดยใช้กฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอนั ตราย กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึง่ สินค้า กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไป
จัดทำาแผนการยกเลิกการนำาเข้า ผลิต และจำาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบทุกชนิด ทั้งนี้ ให้กาำ หนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดำาเนินการตามแผน
แล้วให้นาำ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป1
ทีผ่ า่ นมากระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
ดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ซึ่ง กรอ.ได้มีการดำาเนินการแล้ว
ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย จำานวน ๕ ครั้ง
(๒) การศึกษา รวบรวมข้อมูลการควบคุมกำากับดูแลแร่ใยหินของต่างประเทศ
เช่น
๒.๑ ประเทศสหรัฐอเมริกา มี Asbestos Information Act of 1988 ที่ระบุว่าวัสดุ
ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ (Asbestos-containing materials: ACM)
หมายถึงวัสดุที่มีแร่ใยหินประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ ๑ และได้กำาหนดให้
๗๖

1 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และ
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร๐๕๐๕/ท๔๔๒๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับเจตนารมณ์และสาระสำาคัญของมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ในหลักการที่จะทำาให้สังคมไทยไม่ต้องใช้แร่ใยหิน โดยมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่เท่าที่สามารถจะกระทำาได้ตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุหลักการดังกล่าว

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของตนแก่ Environmental Protection Agency (EPA) เพื่อเผยแพร่
ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูลต่อไป นอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมาย (Bill)
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแร่ใยหินจำานวน ๒ ฉบับกำาลังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของวุฒิสภาในขณะนี้
๒.๒ สหภาพยุโรป มีการกำาหนดมาตรการควบคุมการรื้อถอนวัสดุที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบ มีการห้ามใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในสหภาพยุโรป
๒.๓ ประเทศญี่ปุ่น ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
๒.๔ ประเทศไต้หวัน กำาหนดไว้วา่ จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์กระเบือ้ ง
มุงหลังคา และกระเบื้องปูพื้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(๓) การกำาหนดผลิตภัณฑ์ที่จะศึกษาเพื่อทำาแผนในการยกเลิกการนำาเข้า ผลิต
และจำาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ จำานวน ๕ ผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มีปริมาณการผลิตสูง หรือมีเทคโนโลยีการผลิตที่มีวัสดุอื่น
ทดแทน หรือมีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแต่ทาำ จากวัตถุดบิ ต่างชนิดกัน เป็นต้น ซึง่ ผลิตภัณฑ์
ทั้ง ๕ ชนิด ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง (ปูพื้น) ท่อซีเมนต์ส่งน้ำา กระเบื้อง
แผ่นเรียบ และผ้าเบรกและคลัทช์
(๔) ในระหว่างการศึกษา รวบรวมข้อมูล กรอ.ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย และพบว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับผลการศึกษาตามข้อ (๓) ว่าจะมีความเป็น
กลางหรือไม่ อย่างไร กรอ.จึงได้หารือร่วมกับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุม่
ภารกิจด้านกำากับตรวจสอบกระบวนการผลิต ทีก่ าำ กับดูแลแล้ว เห็นว่าควรว่าจ้างทีป่ รึกษา/
สถาบันการศึกษา ให้เป็นผูท้ าำ การศึกษาและนำาเสนอกรอบระยะเวลาในการเลิกใช้แร่ใยหิน
ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด กรอ.จึงได้อนุมัติเงินเหลือจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำานวน
๑.๖ ล้านบาท มาใช้เพือ่ การนี้ โดย กรอ.ได้จดั ทำาขอบเขตและรายละเอียดเพือ่ การว่าจ้าง
ทีป่ รึกษา ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการดำาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๖ เดือนหลังการลงนามในสัญญา

๗๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สำาหรับการดำาเนินงานเพือ่ กำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสำาหรับสินค้า
ที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหินนั้น จำาเป็นต้องรอความชัดเจนจากการศึกษาของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้นก่อน

ปัญหาและอุปสรรค
เนือ่ งจากผลการศึกษาของ กรอ. ในครัง้ นีจ้ ะต้องทำาอย่างรอบคอบ โปร่งใส และมี
ความเป็นกลาง จึงทำาให้เกิดความล่าช้าในขัน้ ตอนการหาผูท้ จ่ี ะมาทำาการศึกษา และขณะนี้
ยังไม่ได้ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ แต่ กรอ.ก็ได้ติดตามและเร่งรัดให้ดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๗๘

ข้อเสนอแนะ
(๑) ในกรณีที่มีองค์ความรู้ที่เพียงพอว่าผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถใช้วัตถุดิบอื่น
หรือสารทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ได้ ก็ควรเสนอให้ประกาศห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ใน
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไปก่อนได้ โดยไม่จำาเป็นต้องรอผลการศึกษา (มาตรการ Partial Ban)
(๒) เนื่องจากการประกาศให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ นั้น อาจก่อให้เกิด
ข้อจำากัดในทางปฏิบัติได้ เพราะถ้าหากกำาหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ แล้ว จะทำาให้
ไม่สามารถอนุญาตให้มีการนำาเข้าวัตถุนั้นๆ มาในประเทศไทยได้เลย ยกเว้นการนำามาใช้
เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ดังนั้น จึงเสนอให้ใช้อำานาจตาม มาตรา ๓๒ ของ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการกำาหนดชนิดของวัตถุดิบที่จะนำามาใช้หรือ
ผลิตในโรงงาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีการควบคุมการนำาเข้าโดยใช้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะสามารถ
กำาหนดปริมาณการนำาเข้าได้โดยไม่จำาเป็นต้องกำาหนดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔

๒.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบในการดำาเนินการ
และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
เพื่อดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ “การทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน”
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนัน้ ได้มกี ารศึกษาผลกระทบของการใช้แร่ใยหิน
ต่อสุขภาพคนทำางานในอุตสาหกรรมผลิตกระเบือ้ ง เบรค คลัทช์ ท่อน้าำ และกระเบือ้ งยาง
มาตัง้ แต่ปี ๒๕๒๕ แม้ตอ่ มาจะมิได้มกี ารดำาเนินงานเฝ้าระวังโรคทุกปี แต่มกี ารศึกษาอย่าง
ยาวนานต่อเนือ่ งมาตลอดจนปี ๒๕๕๑ ก็ยงั พบว่าคนงานทีท่ าำ งานในอุตสาหกรรมดังกล่าว
ข้างต้นมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับอันตรายจากฝุ่นใยหิน โดยผลการศึกษาเพื่อเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ดำาเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ให้ผลสอดคล้องกัน จึงสามารถสรุป
ได้ว่าการจัดลำาดับความสำาคัญของมาตรการป้องกันโรคในกลุ่มคนทำางานนั้น เป็นไปตาม
ที่กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอไว้อยู่แล้วซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาที่
กระทรวงสาธารณสุขศึกษามาโดยตลอด
สำาหรับผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ครม. ได้มอบให้
กระทรวงสาธารณสุขรับไปศึกษา ดังทีก่ ล่าวมาในมติขอ้ ๒ ข้างต้นนัน้ กระทรวงสาธารณสุข
เห็นว่าน่าจะเป็นบทบาทหน้าทีข่ องสำานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค อย่างไรก็ตาม
หากหน่วยงานทีม่ บี ทบาทโดยตรงต้องการการสนับสนุนทางวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ก็ยินดีให้การสนับสนุน

๗๙
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สำาหรับความคืบหน้าการดำาเนินการรายยุทธศาสตร์นั้น ขอรายงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกเลิกการใช้และป้องกันอันตรายโดยมาตรการทาง
กฎหมาย:
๑.๑ นอกเหนือจากการดำาเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ระหว่าง
การดำาเนินการ เพือ่ จัดจ้างผูท้ จี่ ะเข้ามาทำาการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ใน
แง่ของการลงทุน การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
และผลกระทบต่อผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะได้วา่ การ
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินใน ๕ ผลิตภัณฑ์ (กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง
ท่อซีเมนต์ส่งน้ำา กระเบื้องแผ่นเรียบ และผ้าเบรก/คลัทช์) แล้ว สำานักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมโรค ยังได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจาก WHO ให้จ้างผู้ศึกษาวิจัยทำาการศึกษาเรื่อง Cost Benefit
ของการทีจ่ ะใช้หรือไม่ใช้แร่ใยหินต่อ โดยได้ทาำ การศึกษาทัง้ ในภาคของผูผ้ ลิต
และผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้ได้ดาำ เนินการศึกษาใกล้แล้วเสร็จ
๑.๒ มีการประสานการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
ความเสีย่ งซึง่ ใช้อา้ งอิงจากมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists: ACGIH)2
๑.๓ ในการดำาเนินงานในระดับนานาชาตินน้ั จะมีการจัดประชุมประเทศเครือข่าย
ตามโครงการ Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งประเทศไทยได้เสนอให้
แร่ใยหินเป็นปัญหาสำาคัญที่ต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วน
๘๐

2 เรื่องมาตรการป้องกันอันตรายที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม (ภายใต้
กฎหมายวัตถุอนั ตรายและกฎหมายโรงงาน) กระทรวงแรงงาน (ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน) และกระทรวงสาธารณสุข (ภายใต้กฎหมายการสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการใช้สารทดแทนที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อควบคุม ลด และเลิกใช้แร่ใยหิน:
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้มีการดำาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ได้รว่ มกับบริษทั คอมแพ็ค อินเตอร์เนชัน่ แนล (๑๙๙๔) จำากัด สร้างนวัตกรรม
ผ้าเบรกไร้ใยหินสำาเร็จครั้งแรกในไทย และติดตั้งให้กับแท็กซี่ ๕๐๐ คัน เพื่อ
รณรงค์และลดผลกระทบด้านมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมซึง่ เป็นแนวทางนำาไป
สูก่ ารพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยเทคโนโลยีการพัฒนาผ้าเบรก
ดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
๒.๒ ได้จดั ทำาโครงการวิจยั เบือ้ งต้นในการวิจยั และพัฒนาสารประกอบอนินทรีย์
ประเภทโวลาสโทไนต์ (Wollastonite) เพื่อใช้ทดแทนใยหิน และโครงการ
วิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ พัฒนาเส้นใยอินทรียส์ งั เคราะห์เพือ่ ใช้
ทดแทนใยหิน ซึ่งขณะนี้ทั้ง ๒ โครงการดังกล่าวกำาลังอยู่ในการดำาเนินงาน
ในระดับห้องปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณชน
ทราบ รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร:
๓.๑ สำานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) ได้ดาำ เนินการออกประกาศ
เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ท่มี ีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ไปแล้วรวม ๒ ฉบับ ซึ่งปัจจุบัน สคบ.ทำาหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ข้อมูลแก่ผู้บริโภค และออกตรวจการดำาเนินงานตามประกาศ โดยเรื่อง
การออกตรวจนัน้ ได้มกี ารตัง้ งบประมาณสำาหรับการดำาเนินงานในปี ๒๕๕๕
ไว้เป็นการเฉพาะด้วย
๓.๒ แผนงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
จัดทำาเอกสาร สิ่งพิมพ์เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบถึงอันตราย
จากแร่ใยหิน

๘๑
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๓.๓ สช.ได้จดั เวที สช.เจาะประเด็น เพือ่ นำาเสนอข้อมูลต่อสือ่ มวลชนให้รบั รูแ้ ละ
รับทราบถึงอันตรายและความจำาเป็นในการที่จะต้องมีการควบคุมการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
๓.๔ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการผลิตเอกสารวิชาการเน้นให้บุคคลทั่วไปและ
ผูป้ ระกอบการร้านจำาหน่ายวัสดุกอ่ สร้างได้ใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่สมู่ อื
ผูบ้ ริโภคสินค้าโดยตรง รวมทัง้ ได้มกี ารเผยแพร่ความรูผ้ า่ นทางสือ่ โทรทัศน์
และการให้สมั ภาษณ์สอื่ วิทยุเกีย่ วกับอันตรายจากแร่ใยหินกับสินค้าในชีวติ
ประจำาวันทีเ่ กีย่ วข้อง และยังได้มกี ารเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข และมีการเชื่อมสู่เว็บไซต์ของ
องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนข้อมูลทางสุขภาพอีกด้วย

๘๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยโรค:
๔.๑ สมาพันธ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
ได้ร่วมกับ คคส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จัดประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์
และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนามาตรการ เรื่อง
การแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคเหตุแร่ใยหิน (Asbestos-related diseases:
ARDs) ทัง้ เชิงรุกและเชิงรับโดยผ่าน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักต่อนายจ้างและลูกจ้าง (ได้หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน)
การสร้างความตระหนักแก่แพทย์ที่ตรวจลูกจ้าง การสร้างช่องทางให้แก่
แพทย์ที่ตรวจลูกจ้างที่สงสัยว่าเป็นโรคเหตุแร่ใยหินสามารถซักประวัติและ
รายงานเข้าระบบได้มากขึน้ เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักของ
แพทย์เฉพาะทางเพื่อนำาไปสู่กระบวนการวินิจโรคผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่า
จะป่วยจากแร่ใยหิน (ในส่วนของแพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยนี้เบื้องต้นได้ร่วมกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมะเร็ง และสถาบันโรคทรวงอกเพื่อ
รายงานและสอบสวนหาข้อมูลเพิม่ เติมหากพบผูป้ ว่ ยทีอ่ าจมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการรับสัมผัสแร่ใยหิน) และการพัฒนามาตรฐานการทำางานกับ Asbestoscontaining materials (ACMs) อย่างปลอดภัย ซึ่งการดำาเนินงานดังกล่าว
จะทำาในรูปแบบโครงการวิจยั เร่งด่วนสำาหรับการเฝ้าระวังและติดตามกลุม่ เสีย่ ง
ที่รับสัมผัสแร่ใยหินในประเทศไทย
๔.๒ กระทรวงสาธารณสุขได้สง่ ผูแ้ ทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลีย่ นทางวิชาการใน
การประชุม Asia Pacific Academic Consortium for Public Health และ
International Symposium on Safety and Health at Work 2011 ประเทศ
เกาหลีใต้จดั ขึน้ และได้มกี ารตกลงร่วมกันทีจ่ ะสร้างเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้
ในด้านการตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางห้องปฏิบตั กิ าร รวมถึงจะมีการแลกเปลีย่ นทางวิชาการกับสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติซงึ่ จะมีการจัดประชุมเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
วิทยาการเพือ่ การป้องกันควบคุมและรักษาโรคมะเร็งทีเ่ ป็นสากลและทันสมัย
ยิง่ ขึน้ ตลอดจนสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยทีร่ บั สัมผัสสารก่อมะเร็งจาก
การทำางานอีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรค
(๑) การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการยกเลิกการใช้นั้นยังคงมีความ
ล่าช้าในกระบวนการหาผู้ที่จะมาทำาการศึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะนี้จึงยัง
ไม่ได้ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในเรื่องการยกเลิกใช้แร่ใยหินใน ๕ ผลิตภัณฑ์
(๒) การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ เรื่องการให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่ใช้
มาตรการติดฉลากซึง่ มีการควบคุมและเฝ้าระวังโดย สคบ. นัน้ ได้กาำ หนดให้ตดิ ฉลากเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ทราบว่ามีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่ายังมีผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ในท้องตลาดอีกจำานวนหนึ่งที่ยังไม่ทราบว่ามีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบอยู่หรือไม่

๘๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เนื่องจากขีดความสามารถของหน่วยงานในการตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินในประเทศไทยมี
จำากัด โดยหน่วยงานทีส่ ามารถตรวจวิเคราะห์ได้ขณะนีม้ เี พียง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เครือ่ งมือวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านัน้

ข้อเสนอแนะ
(๑) ควรนำาผลการศึกษาทีไ่ ด้จากสำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
กรมควบคุมโรค เรื่อง Cost Benefit ของการที่จะใช้หรือไม่ใช้แร่ใยหินต่อ ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาทีจ่ ะตามมาจากการว่าจ้างศึกษาของกระทรวง
อุตสาหกรรมด้วย
(๒) นอกจากการศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว ควรเน้นการศึกษา
ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นว่า ประเทศไทยจะสามารถ ลด ละ เลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์
ได้อย่างไรด้วย โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ
(๓) เสนอให้สาำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพิม่ โครงการ
วิจัยในเรื่อง การใช้สารทดแทนโดยการประกาศให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
(๔) เสนอให้รัฐให้การสนับสนุนเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความ
สามารถของหน่วยงานและบุคลากรให้สามารถตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินได้
(๕) เนื่องจากในขณะนี้มาตรการทางกฎหมายในการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน
ไครโซไทล์นนั้ ยังไม่ชดั เจน จึงจำาเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนให้มชี อ่ งทางการเข้าถึงข้อมูล
ของประชาชนต่ออันตรายจากแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับมาตรการด้านฉลาก
๘๔

๒.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการ
พัฒนามาตรการเพื่อควบคุมการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารหรือ
วัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ และการกำาหนดมาตรการการทิ้งขยะ
แร่ใยหิน โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างและการบริการติดตั้ง
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานกับสำานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เป็นแกนในการสื่อสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ควบคุมด้านการรื้อถอน ซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่มีการใช้แร่ใยหินในวัสดุก่อสร้างเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และยังได้แจ้งให้สำานักควบคุมและตรวจสอบอาคารให้รับทราบแล้วว่า
ขณะนี้ทางนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำาการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ และกำาลังจัดทำาคู่มือ
ในเรื่องดังกล่าวอยู่ ซึ่งหากคู่มือดังกล่าวแล้วเสร็จ ทางกระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะนำาไป
เผยแพร่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลต่อไป
สำาหรับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมการใช้แร่ใยหิน
ได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ได้กำาหนดเรื่องการควบคุมแร่ใยหินไว้ในข้อ ๒๖ วัสดุก่อสร้างที่ใช้
ภายในอาคารจะต้องไม่ทาำ ให้เกิดสารแขวนลอยในอากาศอันอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
เช่น ใยหิน ซิลิกา หรือใยแก้ว เว้นแต่จะได้ฉาบหุ้มหรือปิดวัสดุนั้นไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิด
สารแขวนลอยฟุ้งกระจายและสัมผัสกับอากาศที่บริเวณใช้สอยของอาคาร
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

๘๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการจัดทำาสือ่ เผยแพร่เรือ่ งการรือ้ ถอนสิง่ ก่อสร้างทีม่ แี ร่ใยหินเป็นส่วน
ประกอบในลักษณะรูปแบบของโปสเตอร์หรือเอกสารที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย
๒. ควรผนวกเรื่องการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเข้าไป
ในหลักเกณฑ์เรื่องการควบคุมการรื้อถอน ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคาร ของสำานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและการผังเมือง กระทรวงมหาดไทยด้วย
๒.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำาเนินการห้ามนำาเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กระทรวงพาณิชย์รบั ทราบมติในข้อนีแ้ ล้ว แต่ตอ้ งรอผลการศึกษาของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในผลิตภัณฑ์ทั้ง ๕ ชนิดว่าจะกำาหนดประเภทชนิดผลิตภัณฑ์ใดบ้างอย่าง
เป็นทางการเสียก่อน ทางกระทรวงพาณิชย์จึงจะสามารถดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปได้
๒.๕ ให้สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๘๖

๒.๕.๑ ตรวจสอบและประกาศรายชือ่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
ให้สังคมรับรู้ และดำาเนินการห้ามขายผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
๒.๕.๒ พิจารณาออก กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่ควบคุมสินค้าที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้อ ๒.๒ ข้างต้น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สำานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ดาำ เนินการออกประกาศ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ไปแล้วรวม ๒ ฉบับ (ประกาศครอบคลุมสินค้า
เฉพาะกระเบื้อง ท่อน้ำา เบรก และคลัทช์ เท่านั้น) ซึ่งปัจจุบัน สคบ. ทำาหน้าที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และออกตรวจการดำาเนินงานตามประกาศ โดยเรื่องการออกตรวจนั้นได้
มีการตั้งงบประมาณสำาหรับการดำาเนินงานในปี ๒๕๕๕ ไว้เป็นการเฉพาะด้วย
ปัญหาและอุปสรรค
(๑) ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้อ ๒.๒ ข้างต้นว่า ขณะนี้ การให้ขอ้ มูลแก่ประชาชน
นั้น ได้ใช้มาตรการติดฉลากซึ่งมีการควบคุมและเฝ้าระวังโดย สคบ. ซึ่งได้กำาหนดให้ติด
ฉลากเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทราบว่ามีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่ายัง
มีผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ในท้องตลาดอีกจำานวนหนึง่ ทีย่ งั ไม่ทราบว่ามีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
อยู่หรือไม่ เนื่องจากขีดความสามารถของหน่วยงานในการตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินใน
ประเทศไทยมีจำากัด โดยหน่วยงานที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ขณะนี้มีเพียง สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เท่านั้น
(๒) การดำาเนินการห้ามขายผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบนั้น ยังไม่
สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากจะต้องรอผลการศึกษาจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน
ข้อเสนอแนะ
เสนอให้รฐั ให้การสนับสนุนในด้านการตรวจวิเคราะห์ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งมือตรวจ
สารมาตรฐาน หรือการได้รบั การอบรมเรียนรูจ้ ากต่างประเทศ รวมถึงการสร้างศักยภาพและ
ขีดความสามารถของบุคลากรหรือหน่วยงานทีส่ นใจให้สามารถตรวจวิเคราะห์แร่ใยหินได้

๘๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒.๖ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพิม่ อัตราภาษีการนำาเข้าแร่ใยหิน และลด
อัตราภาษีการนำาเข้าของสารทีน่ าำ มาใช้ทดแทนทีไ่ ม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยกำาหนดเป็นเงือ่ นไขพิเศษทีจ่ ะไม่กระทบต่อการจัดเก็บภาษีของสารอืน่
ที่อยู่ในรหัสเดียวกัน

๘๘

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง เห็นว่าในทางปฏิบัตินั้น
มาตรการภาษีจะไม่สามารถสกัดกั้นการนำาเข้าแร่ใยหินได้ จึงควรใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
จะเกิดผลในทางปฏิบัติมากกว่า เนื่องจากแร่ใยหินตามประเภท ๒๕.๒๔ ได้มีการยกเว้น
อากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้ยกเว้น
อากรตามความตกลงเขตการค้าเสรีในกรอบต่างๆ ไปแล้ว อย่างไรก็ดี ในมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติได้ให้กระทรวงพาณิชย์ดาำ เนินการห้ามนำาเข้าผลิตภัณฑ์ทม่ี แี ร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
ซึง่ จัดเป็นมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีอยูด่ ว้ ยแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของการลดอัตราภาษีนาำ เข้า
ของสารที่นำามาใช้ทดแทนที่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ นั้น สศค. และกรมศุลกากรได้
ตรวจสอบแล้วพบว่า สารที่นำามาใช้ทดแทนดังกล่าวส่วนใหญ่มีอัตราร้อยละ ๐-๕ ซึ่งเป็น
อัตราที่ค่อนข้างต่ำาอยู่แล้ว
นอกจากนี้ จากมติคณะรัฐมนตรีอีกข้อหนึ่งที่มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับ
ไปตรวจสอบว่า สาเหตุทสี่ นิ ค้าทีใ่ ช้วตั ถุดบิ อืน่ เป็นส่วนประกอบแทนแร่ใยหินมีราคาสูงขึน้
เนื่องมาจากต้นทุนหรือการเพิ่มอัตราภาษี นั้น สศค. และกรมศุลกากรได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่า สินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนแร่ใยหินมีหลายชนิด ได้แก่ เส้นใยแก้วทอ เส้นใย
เซรามิค เส้นใยยิปซั่ม เส้นใยคาร์บอน เส้นใยที่มีสภาพเป็นพลาสติก ใยขนสัตว์ ใยฝ้าย
ดิน (เบโทไนท์) เซลลูโลส รวมถึงสารเคมี เช่น โพลีโพรไพลีน และโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลนี
ซึ่งส่วนใหญ่วัตถุดิบดังกล่าวมีอัตราอากรร้อยละ ๐-๕ ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำา และยัง
มีวตั ถุดบิ บางรายการ เช่น เส้นใยทีไ่ ด้จากธรรมชาติสามารถผลิตได้ในประเทศ ดังนัน้ อัตรา
ภาษีขาเข้าจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำ าให้สินค้าที่ใช้วัตถุดิบอื่นเป็นส่วนประกอบแทน

แร่ใยหินมีราคาสูงขึน้ การทีต่ น้ ทุนสินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึน้ น่าจะเนือ่ งมาจากปัจจัยอืน่
คือ การวิจัยและพัฒนาตลอดจนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตใหม่เป็นหลัก
สำาหรับมติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น ในส่วนความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ สนอว่าเห็นควรให้รฐั บาลส่งเสริมให้มกี ารวิจยั เพือ่
ผลิตผลงานผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยนัน้ สศค.ได้ให้ขอ้ มูล
ว่า กระทรวงการคลังได้มีมาตรการภาษีส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยได้หักเงินได้ของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำานวนร้อยละ ๑๐๐ หรือหักค่าใช้จ่าย ๒ เท่าสำาหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างการทำาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙
ในส่วนความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่เสนอให้กระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไปพิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสมในส่วนของการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากแร่ใยหิน นั้น สศค.ได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้กระทรวงการคลังกำาลังอยู่ระหว่าง
การปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ซึ่งจะมีการจัดตั้ง
กองทุนภาษีและค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ชดเชยผูเ้ สียหายหรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการรัว่ ไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอยูแ่ ล้ว
โดยกระทรวงการคลังได้มีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่

ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

๘๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
(๑) ควรใช้มาตรการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่มาตรการทางภาษีรว่ มด้วย อย่างไรก็ตาม หากยัง
เห็นว่ามีวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนแร่ใยหินที่ยังมีอัตราอากรขาเข้าสูง ขอให้แจ้ง สศค. เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงอัตราอากรต่อไป
(๒) ควรมีการศึกษาในเรือ่ งภาษีสารอันตรายว่าจะหลังจากทีไ่ ด้มกี ารทำาข้อตกลง
ทางการค้าและลดอัตราภาษีสารหนึง่ ๆ ไปแล้ว จะสามารถกำาหนดอัตราภาษีสารอันตราย
ขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่อย่างไร ในกรณีที่พบภายหลังว่าสารนั้นๆ เป็นอันตราย
(๓) ควรมีการศึกษาเพื่อนำาไปสู่การใช้มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง
เป็นแรงจูงใจในการดำาเนินการเรื่องการกำาจัดขยะอันตรายและขยะที่มีแร่ใยหินเป็นส่วน
ประกอบเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นนี้ทางกระทรวงการคลัง
ควรหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุข
๒.๗ ให้สำานักนายกรัฐมนตรีปรับเพิ่มเกณฑ์ในระเบียบเดิม เรื่องการก่อสร้าง
อาคารของส่วนราชการ โดยกำาหนดไม่ให้ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วน
ประกอบในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารใหม่อย่างเคร่งครัด

๙๐

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สำานักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่า เรื่องเกณฑ์การก่อสร้างอาคารส่วนราชการที่จะ
กำาหนดให้ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ไร้แร่ใยหินนั้น ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ดูแลในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไปอยู่ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว
ซึง่ กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เนือ่ งจากระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เป็นระเบียบทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ดังนัน้
โดยหลักการ ในการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ จึงต้องเสนอร่างระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติมต่อ

คณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาซึง่ คณะรัฐมนตรีจะส่งร่างระเบียบฉบับแก้ไขเพิม่ เติมไปยังสำานัก
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจำาเป็นต้องอาศัยเวลาระยะหนึ่งประกอบกับ ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ แจ้งตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร๐๕๐๕/ว๘๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ กำาหนดให้สว่ นราชการถือปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
เรื่องการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบฯ
และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด ซึง่ ระเบียบฯ ข้อ ๑๖
มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการกำาหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือ
รายการในการก่อสร้าง กล่าวคือ ข้อ ๑๖(๒) กำาหนดว่า “ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือ
จ้างทำา มีประกาศกำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำาหนดรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้” ซึ่งตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เห็นว่า การกำาหนดรายการในการก่อสร้างมีสว่ นสัมพันธ์โดยตรงกับยุทธศาสตร์ตามทีก่ ล่าว
ไว้ในข้อ ๒.๑.๒ เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ กรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการกำาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำาหรับสินค้าที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน ก็ย่อมมี
ผลผูกพันให้หน่วยงานผู้ออกแบบ (ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง หรือกรมศิลปากร หรือเอกชนผู้รับจ้างออกแบบ) ต้องกำาหนดรายการในการ
ก่อสร้างตาม มอก. ทีป่ ระกาศบังคับใช้ดว้ ย ดังนัน้ ในชัน้ นี้ จึงยังไม่มคี วามจำาเป็นทีจ่ ะต้อง
ดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ เนื่องจากกลไกที่มีอยู่ตามระเบียบฯ ดังกล่าว สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อยู่แล้ว

ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

๙๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
กระทรวงอุตสาหกรรมอาจต้องพิจารณา มอก. สำาหรับสินค้าที่ใช้สารทดแทน
แร่ใยหิน ทีป่ ระกาศใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ว่า มีเนือ้ หาสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือ
ไม่ ในทางกลับกัน หากปรากฏว่า มอก. สำาหรับสินค้าที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน ที่ประกาศ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีเนื้อหาขัดแย้งกัน ก็อาจพิจารณาดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
พิจารณาเพิ่มเติม มอก. สำาหรับสินค้าที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน ไปยังสินค้ารายการอื่นๆ
ด้วย
ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ ๒.๑-๒.๗ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
(ภายในปี ๒๕๕๕)
ข้อ

๓

ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความ
ก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ และ ครั้งที่ ๕

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มีการรายงานผลการดำาเนินการแล้วในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๔ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และจะมีการรายงานอีกครั้งหนึ่งในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕

๙๒

มติ
ยุติก�รส่งเสริมก�รข�ยย�ที่ข�ดจริยธรรม: เพื่อลด
คว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจ และสุขภ�พของผู้ป่วย
ข้อ

ให้การรับรองยุทธศาสตร์ยตุ กิ ารส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม:
เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูป้ ว่ ย ตามภาค
ผนวกท้ายมตินี้

ข้อ

ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๑

๒

๒.๑ นำาเสนอยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการตามยุทธศาสตร์
๒.๒ นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๒.๒.๑ เพือ่ มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ร่วมกับสำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวง
การคลัง จัดตั้งคณะทำางานที่มาจากทุกภาคส่วน ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจยาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อทำาหน้าที่

๙๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑) พั ฒ นาเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การขายยาตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ งั้ ในต่างประเทศและระหว่างประเทศ
ให้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ และปรับปรุงให้ทนั สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ ง
ทั้ ง ในส่ ว นการส่ ง เสริ ม การขายยา ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมยา และธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ระบบยาที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษาระบบการนำาหลักเกณฑ์จริยธรรมที่เป็นเกณฑ์กลางของประเทศมา
บังคับใช้ในรูปของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ระบบบริหาร
กฎหมายที่เข้มแข็ง มีผลบังคับใช้ได้
๓) ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและนำาหลัก
เกณฑ์จริยธรรมฯ ไปประยุกต์ใช้หรือขยายเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้คณะทำางานฯ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
๒.๒.๒ เพือ่ มอบหมายสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักงานประกัน
สังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมกันตัง้ คณะทำางานศึกษาพัฒนาข้อเสนอ
ในการจัดตั้งองค์การที่ทำางานอย่างอิสระ ให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำากลไกติดตาม
ตรวจสอบ รวบรวมและรายงานสถานการณ์ การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมใน
ระดับประเทศ โดยมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนรวมถึงภาคประชาสังคมร่วมตรวจสอบ
ให้รฐั จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพือ่ บริหารการจัดการองค์การอิสระอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ให้คณะทำางานฯ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
๙๔

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้การรับรองยุทธศาสตร์ยุติการ
ส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ย ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๕๒ คสช. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเห็นชอบ
ให้นาำ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึง่ ต่อมา ครม. ได้มมี ติในการประชุมเมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๓ เห็นชอบกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ตามที่ คสช. เสนอและมอบหมาย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) สำานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (กค.) จัดตั้ง
คณะทำางานที่มาจากทุกภาคส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจยาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ทำาหน้าที่ตามประเด็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
จากการประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า
๑) คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มีประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อ
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นชอบต่อ “นโยบายแห่งชาติด้านยาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ” ซึ่งในนโยบายแห่งชาติด้านยา
ดังกล่าว ได้ผนวกสาระของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินไี้ ว้ในยุทธศาสตร์ดา้ น
ที่ ๒ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗ ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
จริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมไว้ด้วยแล้ว
ซึ่งต่อมา ครม. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ให้ความ
เห็นชอบต่อนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติแล้ว
๒) ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ มีหน้าที่ดำาเนินการขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ภายใต้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะอนุกรรมการฯ ชุดนีไ้ ด้มกี าร
ประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตัง้
“คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการ
ส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม” เป็นกลไกที่ทาำ หน้าที่ตามมติ ครม. และ
กลยุทธ์ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

๙๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๙๖

๓) คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการ
ส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรม มีองค์ประกอบจากสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง (กค.) สภาวิชาชีพ และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำา
ร่างหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์กลาง
ของประเทศ โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และอยู่ระหว่างนำาเสนอ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติตามลำาดับขัน้ เพือ่ เสนอออกเป็นประกาศเผยแพร่ในวงกว้าง
ต่อไป นอกจากนัน้ ยังได้มแี ผนการประชาสัมพันธ์และประกาศใช้หลักเกณฑ์
จริยธรรมฯ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ องผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น ผูส้ ง่ั ใช้ยา บริษัทยา
ผูแ้ ทนยา สถานพยาบาล และสถานศึกษา และอยูร่ ะหว่างการศึกษาแนวทาง
เลือกในการบังคับใช้หลักเกณฑ์จริยธรรมฯ เช่น กฎหมายของสภาวิชาชีพ
เป็นต้น รวมถึงทางเลือกอื่นเพื่อส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและพัฒนา
วิชาการใหม่ของบุคลากรทางการแพทย์โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทยา
๔) คณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการ
ส่งเสริมการขายยาทีข่ าดจริยธรรมได้รว่ มมือกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สำานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
อยู่ระหว่างจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อศึ ก ษา พั ฒ นาข้ อ เสนอในการจั ด ตั้ ง
องค์การที่ทำางานอย่างอิสระ ให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำากลไกติดตาม
ตรวจสอบ รวบรวมและรายงานสถานการณ์ การส่งเสริมการขายยาที่ขาด
จริยธรรมในระดับประเทศ รวมทั้งจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาและยุติการส่งเสริมการขายยาที่
ขาดจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำาเนินการตามมติสมัชชา
แห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเป็นไปได้จริงในทาง
ปฏิบัติและมีทิศทางชัดเจนในระยะยาวด้วย

ปัญหาและอุปสรรค
จำาเป็นต้องใช้เวลาพัฒนานโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติก่อน จึงจะเริ่มดำาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ ประกอบกับ
ไม่ได้จดั เตรียมงบประมาณไว้ ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะ
๑) คสช. ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้
๒) เนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครอบคลุม
เนื้อหาตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง ยุติการส่งเสริมการ
ขายยาที่ขาดจริยธรรม: เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วยอยู่ด้วย
ในการทำางานที่ได้ผลจึงเห็นสมควรให้ความสำาคัญกับการผลักดันให้มีกลไกการเฝ้าระวัง
การส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมระดับประเทศ
๓) เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ผลักดันให้มีกลไกการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ และให้มี
กลไกการติดตามตรวจสอบ
๔) จัดให้มีการรายงานผลการดำ าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมผู้สั่งใช้ยาสู่
สาธารณะ โดยอาจดำาเนินการผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อ
สร้างเสริมแนวปฏิบัติที่ดี มีจริยธรรมในการสั่งใช้ยาและการส่งเสริมการขายยา เช่น การ
จัดทำาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาล สถานศึกษากับบริษัทยาเพื่อปฏิบัติ
การให้เป็นไปตามเกณฑ์จริยธรรมของประเทศไทย
๕) ส่งเสริม พัฒนาหรือจัดให้มีเครือข่ายการเฝ้าระวังการส่งเสริมการขายยาที่
ขาดจริยธรรมภาคประชาชนเพื่อให้เป็นกลไกเสริมการทำางานของภาครัฐ

๙๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๖) เสนอให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสภาวิชาชีพต่างๆ เป็น
หน่วยงานในการติดตามตรวจสอบ
๗) ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในรับผิดชอบกองทุนส่งเสริมองค์ความรู้โดย
ไม่ต้องพึ่งบริษัทยา

๒.๕ ให้รายงานผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ยตุ กิ ารส่งเสริมการขายยาที่
ขาดจริยธรรม: เพือ่ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูป้ ว่ ย
ต่อการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มี ก ารรายงานผลการดำ า เนิ น การแล้ ว ในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๙๘

มติ
ยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ
ข้อ

รับรองแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ตามเอกสาร
ผนวกข้างท้ายมติ นี้

ข้อ

ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาและนำาเสนอแผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดำาเนินการ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จงั หวัด ดำาเนินการ
ให้ มี ก ารจั ด ทำ า แผนปฏิ บั ติ ก ารทุ ก ระดั บ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

๑

๒

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ภายหลังสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้เข้าประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ให้การรับรองแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว คสช. ได้ประชุมพิจารณามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และเห็นชอบให้นำาเสนอต่อ
ครม. ซึ่ง ครม. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์

๙๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติและมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาดำาเนินการ
โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีการจัดประชุมเมื่อ
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาตินี้ และ
มอบหมายให้ สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เป็น
กลไกประสานจัดทำาแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้จัดทำาแผนปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วมรองรับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ และจัดกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๔ ภูมิภาคซึ่งขณะนี้ได้ร่างแผนปฏิบัติ
การแล้ว (ตามเอกสารภาคผนวก)

ปัญหาและอุปสรรค
ผูร้ ว่ มจัดทำาแผนจากหลายหน่วยงานไม่สามารถกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำาเนินงานและงบประมาณได้ชัดเจน เนื่องจากไม่แน่ใจ
ว่าจะได้รับงบประมาณเพื่อดำาเนินงานตามที่ระบุและเกรงจะกระทบกับนโยบายของ
หน่วยงาน
ผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมเพือ่
แสดงความคิดเห็นและนำาเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ต่อการจัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารฯ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ครบในทุกยุทธศาสตร์
๑๐๐

ข้อเสนอแนะ
ได้เพิม่ ช่องทางการนำาเสนอความคิดเห็นต่อแผนปฏิบตั กิ ารภายใต้แผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยให้เสนอความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ www.thaiantialcohol.com นอกจากนี้จะจัดส่งร่างแผน

ปฏิบัติการฯ และแบบแสดงความคิดเห็น ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็น
เป็นต้น
ข้อ

๓

ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด

๓.๑ ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
สนับสนุนการดำาเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ในการ
จัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และติดตามผลตาม
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติรวมถึงการพัฒนาแผน
ปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มีการดำาเนินงานเพื่อจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
สำาคัญ ดังนี้
๑ การพัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ได้แก่
๑.๑ อนุบัญญัติเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
จำานวน ๙ ฉบับ ประกอบด้วย
• ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบตั กิ ารตาม พ.ร.บ.ฯ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
• ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่
ปฏิบตั กิ ารตาม พ.ร.บ.ฯ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)

๑๐๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑๐๒

• ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (ประกาศ
ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
• ระเบี ย บสำ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการคั ด เลื อ กกรรมการใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
• ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง การแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ประกาศ ณ วันที่
๙ เมษายน ๒๕๕๒)
• ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทน
องค์ ก รเอกชนในคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒)
• ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๑) (มาตรา ๒๘) (ห้ามขายในวัน
สำาคัญทางศาสนา) (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒)
• ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) (มาตรา ๒๘) (ประกาศ ณ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
• กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการแสดงภาพสัญลักษณ์
เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓)
๑.๒ อนุบญ
ั ญัตทิ อี่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ๕ ฉบับ คือ
• ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดวิธีการหรือลักษณะ
ในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .. (เหล้าปั่น)

• ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อม
ทั้งข้อความคำาเตือนสำาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำาเข้า
พ.ศ. .... (ฉลาก)
• ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดสถานที่หรือบริเวณ
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... (รอบสถานศึกษา)
• ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดสถานที่หรือบริเวณ
ที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... (รัฐวิสาหกิจ)
• ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งห้ามขายหรือบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. .... (ห้ามขาย
ห้ามดืม่ ในโรงงาน) (มาตรา ๒๗ (๘), ๓๑ (๗))
๑.๓ ร่างประกาศ และระเบียบทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๒ ฉบับ คือ
• ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำาหนดสถานที่หรือบริเวณ
ห้ามขายและห้ามบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในสถานกีฬา พ.ศ. ....
(มาตรา ๒๗/๓๑)
• ร่างประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ งแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พือ่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ..... )
๑.๔ ร่างประกาศและระเบียบทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ร่างกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำานวน ๒ ฉบับ คือ
• ร่างระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอรับการ
สนับสนุนเพือ่ บำาบัดรักษาหรือฟืน้ ฟูสภาพของผูต้ ดิ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
(มาตรา ๓๓)

๑๐๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
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• ร่างระเบียบกรมควบคุมโรค ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จา่ ยในการดำาเนินงาน พ.ศ. ....
(มาตรา ๔)
(๒) มีการจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
กับ ๒๐ กระทรวง ๘ สำานักงาน กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๕ จังหวัด และกับกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล
และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร
(๓) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น โครงการรณรงค์ปีใหม่ปลอดเหล้า... กระเช้าใส่ใจสุขภาพ,
โครงการรณรงค์สวัสดีปีใหม่.... ไร้แอลกอฮอล์, โครงการรณรงค์สงกรานต์สนุกได้... ไร้
แอลกอฮอล์, โครงการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ, กิจกรรมแถลงข่าวความร่วมมือจัด
ระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

๑๐๔

ปัญหาและอุปสรรค
กระบวนการออกอนุบัญญัติมีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ประกอบ
กับอนุบัญญัติบางเรื่องอาจมีผลกระทบต่อบางภาคส่วนของสังคม
การประสานงานในการจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกระบวนการ
หลายขั้นตอน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินงานแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ
จัดกระบวนการออกอนุบัญญัติแบบมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และใช้การสร้าง
ความรู้กับสังคมถึงผลกระทบต่อสุขภาพให้มากขึ้น รวมทั้งใช้พลังจากภาคีเครือข่ายหรือ
ภาคประชาชนเข้ามาช่วยขับเคลื่อนสังคม
จัดทำาเป็นคู่มือกระบวนการทำางานมาตรฐาน (SOP) เพื่อที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ นการจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ตามพระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งต่อไป
๓.๒ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาสังคมพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือการจัดสรรงบประมาณจาก
ภาษีสรรพสามิตสุรา เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ สนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และสนับสนุนการรณรงค์เพื่อขจัดความรุนแรงใน
ครอบครัวและใช้ในมาตรการเยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัว อันเป็นผลมาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำาเนินงานเมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือการจัดสรรงบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรา

๑๐๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
นำาเสนอประเด็นดังกล่าว เข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เพื่อพิจารณาดำาเนินการ โดยควรมีการแต่งตั้งคณะทำางานทำาหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือการจัดสรรงบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรา
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ข้อ

๔

๑๐๖

ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
ร่วมกับหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ กรมสรรพสามิต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ บังคับใช้พระราชบัญญัตคิ วบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คสช. ได้นำาเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ต่อ ครม. ซึ่ง ครม. ได้มีการประชุม
เมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาดำาเนินการ
สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้รายงาน
ว่า ได้ดำาเนินการที่สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ที่สาำ คัญ ได้แก่
(๑) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี ศาสตราจารย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เป็น
ประธาน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำาความผิดตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีท่านพลตำารวจเอก
ปานศิริ ประภาวัต รองผูบ้ ญ
ั ชาการตำารวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ๑)
เป็นประธาน
(๒) มีการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการเฝ้าระวังและรับเรือ่ งร้องเรียน
การละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
๒.๑ ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สังกัดกรุงเทพมหานคร
๒.๒ พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตำารวจนครบาล
กองบัญชาการตำารวจภูธร ๙ ภาค และศูนย์ปฏิบัติการตำารวจชายแดน
ภาคใต้ ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๓ พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนการละเมิด
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๓) ดำาเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยทำางานแบบมีส่วนร่วมกับสำานักงานป้องกันควบคุมโรค สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เจ้าหน้าทีต่ าำ รวจ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเครือข่ายภาคประชา
สังคม ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่
๓.๑ การดำาเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และกล่าวโทษ ดำาเนินคดี กับ
ผู้กระทำาผิดตามที่ได้รับการร้องเรียน ผ่านศูนย์ร้องเรียนฯ ทาง Call center
หมายเลข ๐-๒๕๙๐-๓๓๔๒ และทางเว็บไซต์ www.thaiantialcohol.com
๓.๒ การดำาเนินการเชิงรุกโดยทีมเฉพาะกิจในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
(๔) สร้างเครือข่าย “สถานประกอบการเข้าใจ ร่วมใจ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยให้ผปู้ ระกอบการเข้ามาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

๑๐๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ปัญหาและอุปสรรค
(๑) พนักงานเจ้าหน้าที่มีการสับเปลี่ยนมาก ทำาให้ต้องมีการจัดอบรมทุกปี
(๒) ยังมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชนอยู่ใน
ระดับต่าำ
(๓) เครือข่ายในระดับพื้นที่ ขาดข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำาเนิน
การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๔) มีการแทรกแซงของธุรกิจสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรูปแบบการทำางาน
ที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ
การให้ทุนสนับสนุนการดำาเนินงาน

๑๐๘

ข้อเสนอแนะ
(๑) ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาศักยภาพ เช่น การจัดทำาเอกสารแนวทางการ
ดำาเนินงานให้ Download เพิ่มเติม
(๒) กระตุ้น ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัดให้มบี ทบาทชัดเจนมากขึน้ โดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
(๓) ประสานงานการขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมาย นโยบายการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
(๔) ควรมีการจัดทำาข้อมูลที่ง่ายต่อการความเข้าใจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วย
ให้พื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๕) ผลักดันและส่งเสริมให้มกี ารจัดโครงการหรือกิจกรรมกับสถานประกอบการ
และภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง

ข้อ

๕

ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มี ก ารรายงานผลการดำ า เนิ น การแล้ ว ในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๐๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มติ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
ข้อ

๑

๑๑๐

ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ร ะดั บ ชาติ โดยให้ มี
องค์ประกอบครบถ้วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุข สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ รวมทั้งภาครัฐอื่นๆ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ โดยให้กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทยทำาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ จัดทำาแผน
ยุทธศาสตร์เพือ่ การบริหารจัดการโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แบบบูรณาการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

ซึง่ แผนยุทธศาสตร์ตอ้ งประกอบด้วยเนือ้ หาทีค่ รอบคลุมยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ได้แก่
• การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคประชาชน
• การเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ในสัตว์และในคน ในระดับประเทศ
จังหวัดและท้องถิ่น
• การสื่อสารสาธารณะต้องเสนอข้อเท็จจริง ไม่ปิดบังและให้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง ทั้งระดับชาติและระดับชุมชน ในการรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
• การสร้างจิตสำานึกในการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
• การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพือ่ รองรับวิกฤตทีเ่ กิดการระบาดใหญ่ของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
• การวิจัย การจัดการความรู้ การจัดทำาฐานข้อมูล และประสานการเข้าถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับวิชาการและปฏิบัติการ
• การค้นหาและการตรวจพบ เพื่อการรับมือกับอาวุธชีวภาพ
• การทบทวนปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
• การจัดการสัตว์เลีย้ ง สัตว์ปา่ และการควบคุมสัตว์จรจัด เช่น สุนขั แมว เป็นต้น
• พัฒนาการจัดการด้านสุขาภิบาล การเฝ้าระวังและควบคุมโรคให้มปี ระสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดประชุมร่วมของคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่
ระดับชาติ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ ซึง่ เห็นชอบร่วมกันว่า ควรใช้ “คณะกรรมการ
อำานวยการเตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัด
ใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ายแรงในมนุษย์” ซึง่ นายกรัฐมนตรีได้มกี ารแต่งตัง้ ไว้แล้ว
เป็นกลไกดำาเนินการโดยไม่ต้องมีการคณะกรรมการขึ้นมาใหม่

๑๑๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑๑๒

ต่อมา คสช. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ “คณะกรรมการอำานวยการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุม
และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ายแรงใน
มนุษย์” ซึ่งตั้งขึ้นตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๕๓ เป็นกลไกดำาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยขอให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวนำามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ไปประกอบการพิจารณาดำาเนินการ ทั้งเรื่ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการ บทบาทการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การบริหารจัดการโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
แบบบูรณาการภายในระยะเวลา ๑ ปี และการจัดทำาข้อเสนอจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อ
จัดการ
ซึ่งต่อมา ครม. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบตามที่
คสช. เสนอ
คณะกรรมการอำ า นวยการเตรี ย มความพร้ อ ม ป้ อ งกั น ควบคุ ม และแก้ ไข
สถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่และโรคระบาดร้ายแรงในมนุษย์ มี
รองนายกรัฐมนตรี (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นประธานกรรมการ มีรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ที่ได้รับมอบหมาย) อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม กรรมการมีจาำ นวน ๖๘
คน ประกอบด้วยรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง ๓ คน ผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐ ๔๔ คน ผูท้ รงคุณวุฒิ
และผู้บริหารสถาบันวิชาการ ๑๖ คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม.) ๑ คน
ผู้แทนหน่วยงานอิสระ (สสส.) ๒ คน ผู้แทนสมาคมธุรกิจเอกชน ๒ คน คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีอำานาจหน้าที่ (๑) กำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในการเตรียม
ความพร้อม ป้องกันควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่
และโรคระบาดร้ายแรงในมนุษย์ (๒) อำานวยการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ในการเตรียมความพร้อม ตลอดจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และภาคส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กำากับและติดตาม

ผลการดำาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (๓) อำานวยการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์
ระบาดในภาวะวิกฤต กำาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
(๔) กำาหนดกรอบนโยบายในการประสานสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เช่น
องค์การอนามัยโลก องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ และการให้ความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศตาม
พันธะสัญญา (๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำางาน หรือบุคคล ตามความจำาเป็น
เพื่อมอบหมายให้ดำาเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการกำาหนด และ (๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ในกระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ มีลำาดับการดำาเนินงานที่สาำ คัญ ดังนี้
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ได้มปี ระชุมคณะกรรมการอำานวยการป้องกัน ควบคุม
แก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก และการเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
มีมติแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการประเมินและจัดทำาแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรค
ไข้หวัดนก และการเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ ๓” โดยมี
อธิบดีกรมควบคุมโรคและอธิบดีกรมปศุสตั ว์เป็นประธาน โดยมีผแู้ ทนผูอ้ าำ นวยการสำานัก
งบประมาณเป็นรองประธาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำากรอบแนวคิด
แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก การระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ฉบับที่ ๓ มีข้อสรุปให้ขยายกรอบระยะเวลา
การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ออกไปอีก ๓ เดือน เนื่องจากได้เพิ่มเนื้อหาของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ร้ายแรงอื่น ๆ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงมีข้อสรุปให้ปรับ
ชื่อแผนยุทธศาสตร์ เป็น “แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙” ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑๑๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑๑๔

ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและการรักษาพยาบาลในคน (๓) ยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ วิจัย และพัฒนา (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเชิง
บูรณาการ และ (๕) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำาแผน
ยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ขึน้ ตามคำาสัง่ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๓๐๑/๒๕๕๔ ประกอบด้วยผูแ้ ทนภาครัฐ ๓๓ คน ผูแ้ ทนจากองค์การอนามัยโลกประจำา
ประเทศไทย ผู้แทนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้แทน
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผูแ้ ทนสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
และผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และมีอำานาจหน้าที่ (๑) อำานวยการ
จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณในการเตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุม และ
แก้ไขสถานการณ์โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่เสนอต่อคณะกรรมการอำานวยการเตรียมความพร้อม
ป้องกันควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาด
ร้ายแรงในมนุษย์ (๒) แต่งตั้งคณะทำางานหรือบุคคล ในการดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดทำา
แผนยุทธศาสตร์ฯ ตามความจำาเป็น (๓) ประสานงาน ติดตาม กำากับ และสนับสนุนการ
ดำาเนินงานของคณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ เพือ่ ให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำานวยการเตรียม
ความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อม
รับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ เห็นชอบเรื่องกลไกจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ และกรอบ
ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการกำาหนดองค์กรเจ้าภาพในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ในสัตว์ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและการรักษาพยาบาลในคน (๓) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ วิจัย และ
พัฒนา (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ (๕) ยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ (๖) ยุทธศาสตร์การ
สื่อสารประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข ได้มคี าำ สัง่ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๗๓๕/๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมีหน้าที่ (๑) จัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคอุ บั ติ ใ หม่ (๒) ประสาน สนั บ สนุ น
ให้การดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (๓) ติดตาม กำากับ
การดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (๔) ประสานงาน จัดหางบประมาณ และทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน (๕) แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อปฏิบัติงานตามความจำาเป็น
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะทำางานมาจาก
หลายภาคส่วน ซึง่ มีทม่ี าจากคณะกรรมการอำานวยการฯ ทีม่ รี องนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ปัญหาอุปสรรค
คณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) นั้น มีลักษณะของการบูรณาการการทำางานของหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ
เป็นสำาคัญ แต่ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและสื่อสารมวลชนน้อย ซึ่งเป็น
ภาคีสำาคัญในการร่วมจัดการปัญหา
ข้อเสนอแนะ
ควรสร้างกระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมในกว้างขวางยิ่งขึ้น

๑๑๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ

๒

ขอให้คณะกรรมการในข้อ ๑ จัดทำาข้อเสนอในการจัดตั้งกลไก
ระดับชาติเพือ่ จัดการปัญหาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทมี่ คี วามต่อเนือ่ ง
มีประสิทธิภาพ และมีสว่ นร่วม รวมทัง้ ดูแลรับผิดชอบการดำาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่
แบบบูรณาการ โดยเป็นกลไกที่มีอำานาจสั่งการในภาวะฉุกเฉิน
เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ในร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ กำาหนดให้ “คณะกรรมการอำานวยการเตรียมความพร้อม
ป้องกันควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาด
ร้ายแรงในมนุษย์” ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งเป็นกลไกในการจัดการปัญหาโรคติดต่อ
อุบัติใหม่
ข้อ

๓

๑๑๖

ขอให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การบริหารจัดการ
โรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการและข้อเสนอกลไกฯ ต่อคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณานำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และให้เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
เนือ่ งจากเกิดเหตุอทุ กภัยใหญ่ตงั้ แต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
ทำาให้การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถจัดประชุมคณะทำางาน จัด
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการอำานวยการฯ
รวมทั้งเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕

ปัญหาอุปสรรค
ปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ส่งผลทำาให้การ
ทำางานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ข้อเสนอแนะ
ควรดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ปรับใหม่ และควรนำาเสนอแผนต่อ คสช.
นอกเหนือจากการนำาเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาตินี้

๑๑๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มติ

๕
ก�รพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และ
ก�รแพทย์ท�งเลือกให้เป็นระบบบริก�รสุขภ�พหลัก
ของประเทศคู่ขน�นกับก�รแพทย์แผนปัจจุบัน
ข้อ

๑

ขอให้คณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพแห่งชาติ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และกองการประกอบโรคศิลปะ
เป็นกลไกหลักร่วมกับหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคประชาสังคม ในการดำาเนินงานให้สอดคล้อง
กับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๗
ดังต่อไปนี้

๑.๑ กำาหนดให้กลไกระดับจังหวัดทีป่ ระกอบด้วย หมอพืน้ บ้าน แพทย์แผนไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม
ทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้าน
ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ
๑๑๘

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
อยูร่ ะหว่างการศึกษากลไกทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนาให้เป็นกลไกระดับจังหวัดใน
การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของหมอพืน้ บ้านตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
นี้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้พบว่า มีกลไกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

(๑) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีกลไกในการ
คัดเลือกตัวแทนมาเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์พนื้ บ้านในคณะกรรมการคุม้ ครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) สปสช. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ ทั้งนี้มี
การบูรณาการกับกองทุนฟื้นฟูระดับ อบต./เทศบาล แต่ยังไม่ใช่เรื่องหมอพื้นบ้าน
(๓) กลไกภาคประชาสังคม เกิดเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ๘ จังหวัดภาคเหนือ

ปัญหาและอุปสรรค
หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยังไม่มีกลไกการ
ประสานงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทและศักยภาพของหมอพื้นบ้าน
ข้อเสนอแนะ
(๑) เร่งรัดให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกองการประกอบโรคศิลปะ จัดให้มีการ
ศึกษากลไกจังหวัด โดยควรเลือกพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนาเป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบในการทำางานลักษณะ
Action Research
(๒) เสนอให้สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาร่วมเป็นองค์กรหลัก
ในการขับเคลื่อนและบูรณาการบทบาทและกลไกระดับจังหวัดของแพทย์พื้นบ้านใน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
๑๑๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ดำาเนินการ
๑.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม เครือข่ายของหมอพื้นบ้านเป็น
สภาการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมสถานภาพของหมอพื้นบ้าน รวมทั้ง
เพื่อเป็นเวทีและกลไกในการเสาะหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหมอพื้นบ้านและพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับและสานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนให้ดำารงอยู่ใน
ชุมชน ในลักษณะสร้างเสริมสุขภาพวิถีไท ส่งเสริมการดำาเนินชีวิตของคนไทยอย่างมี
ฐานรากหลากหลาย ให้นำาไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเองและระบบการ
คุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค
๑.๒.๒ ส่งเสริมให้จดั ทำาแผนพัฒนาและส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก และจัดสรรงบประมาณ
ประจำาปี โดยการมีส่วนร่วมและริเริ่มของชุมชน

๑๒๐

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) มูลนิธสิ ขุ ภาพไทยและเครือข่ายหมอพืน้ บ้านได้ทาำ การศึกษานิยาม ความหมาย
และความมุง่ หวังของ “สภาการแพทย์พน้ื บ้าน” ให้เข้าใจในทิศทางทีต่ รงกัน เนือ่ งจากคำาว่า
“สภา” มีความหมายและความเข้าใจในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย โดยมีผลสรุป
โดยย่อดังนี้
๑.๑ การจัดตั้งสภาการแพทย์พื้นบ้าน ต้องมีกฎหมายรองรับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายใดเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาการแพทย์พื้นบ้านโดยตรง
๑.๒ เจตนารมณ์หลักของการจัดตั้ง “สภาการแพทย์พื้นบ้าน” เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเครือข่ายของหมอพื้นบ้าน เพื่อสร้างเสริม
สถานภาพของหมอพื้นบ้านตอบสนองต่อความต้องการของหมอพื้นบ้าน

ทีจ่ ะสานต่อองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาของบรรพชนให้ดาำ รงอยูใ่ นชุมชนในลักษณะ
สร้างเสริมสุขภาพวิถีไทและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
การมีระบบสุขภาพแบบพึง่ ตนเองและระบบการคุม้ ครองผูป้ ว่ ยและผูบ้ ริโภค
๑.๓ ควรทดลองจัดตั้งกลุ่ม ชมรม ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มคนด้านการแพทย์พื้นบ้านในระดับพื้นที่ได้
๑.๔ สนับสนุนให้มีการรับรองสถานภาพของหมอพื้นบ้านโดยท้องถิ่น/ชุมชน
(๒) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสถาบัน
สุขภาพวิถีไทยทำาโครงการ “การศึกษาและพัฒนาสถานภาพทางสังคมและทางกฎหมาย
ของหมอพื้นบ้าน” โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการรับรองสถานภาพทางสังคมและ
ทางกฎหมายของหมอพื้นบ้าน คือ
๒.๑ การพัฒนากระบวนการรับรองสถานภาพทั้งทางสังคมและกฎหมาย
๒.๒ พัฒนาหมอพื้นบ้านให้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๓) กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก ได้ นำ า เสนอ
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยเพื่อเพิ่มประเภทการแพทย์พื้นบ้านเป็น
อีกประเภทหนึ่งในสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดย
คณะกรรมการวิชาชีพ
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชา
สังคมได้มกี ารจัดทำาแผนและปฏิบตั กิ ารพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพในบางพืน้ ที่
เช่น ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรค
(๑) ยังมีการตีความของสภาการแพทย์พื้นบ้านแตกต่างกัน
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังไม่รับประเด็นนี้เป็นนโยบายหลัก

๑๒๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
(๑) ควรใช้คาำ ว่า “กลุ่ม/ชมรม/สมัชชาการแพทย์พื้นบ้าน” แทนคำาว่า “สภาการ
แพทย์พื้นบ้าน”
(๒) ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มของหมอพื้นบ้านในระดับหมู่บ้าน ระดับตำาบล
และระดับจังหวัด
(๓) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มหมอ
พืน้ บ้าน โดยให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม และสนับสนุนการดำาเนินพืน้ ทีน่ าำ ร่องในการศึกษา
๑.๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายของแพทย์แผนไทย ได้แก่
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ เพื่อดำาเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งเป็น
สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยทำาหน้าที่ในการส่งเสริม ควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและคุ้มครองผู้บริโภค
ทั้งนี้ให้มีกรอบเวลาในการศึกษาภายใน ๒ ปี อนึ่งสภาวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยควรมีองค์ประกอบจากผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้แทนจากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในสัดส่วนที่เหมาะสม

๑๒๒

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการ
วิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยได้จัดทำารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง
เป็น “สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ขึ้นโดยนำาเสนอหลักการว่าหากมีการก่อตั้งสภา
วิชาชีพนี้ขึ้นมาจะต้องมีความพร้อมอย่างไรจึงจะทำาให้การก่อตั้งสภาวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยสำาเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล และมีผลการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

(๒) ได้มีการนำาเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...ฉบับ
ประชาชน และการเสนอร่างพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ...ฉบับกระทรวง
สาธารณสุข เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

ปัญหาอุปสรรค
ขาดการนำาผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการร่างพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ... ทั้งสองฉบับ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเสนอผ่านช่องทาง คสช. เพือ่ เสนอให้รฐั บาลนำาผลการศึกษาวิจยั ความ
เป็นไปได้ในการก่อตั้งเป็นสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขึ้น ไปประกอบการพิจารณา
แปรญัตติในการประชุมกรรมาธิการวาระ ๒
๑.๔ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำาเนินการดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ เร่งรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเป็นไปได้ในการตรากฎหมายว่าด้วย
ยาไทยและยาจากสมุนไพรไทย เพื่อการส่งเสริมการใช้ยาไทยและสมุนไพรของประเทศ
โดยเป็นการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มีการจัดตัง้ กลไกศึกษาความเป็นไปได้ในการตรากฎหมายเพือ่ การส่งเสริมการใช้
ยาไทยและสมุนไพรของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบยาไทยและสมุนไพร
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพแห่งชาติแล้ว และจากการศึกษา

๑๒๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มกี ารแยก พ.ร.บ.ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบนั
เพราะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเป็นหน่วยงานเดียวกันอยู่แล้ว

ปัญหาอุปสรรค
ได้มีการนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติยาสมุนไพร แยกออกมาจาก พ.ร.บ.ยา โดย
ไม่ได้ใช้ผลการศึกษามาประกอบการเสนอร่างฯ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเสนอผ่านช่องทาง คสช. เพื่อเสนอให้รัฐบาลนำาผลการศึกษาวิจัยมาใช้
ประกอบการเสนอร่างฯ
๑.๔.๒ จัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารพร้อมจัดสรรงบประมาณเพือ่ การพัฒนาตำารับยา
ผลิตภัณฑ์ยาไทยและสมุนไพรไทย โดยพัฒนาตำารับยาระดับชาติ จำานวนอย่างน้อย
๑๐๐ ตำารับภายใน ๓ ปี

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาไท สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ และได้ผา่ นความเห็นชอบ
ของ คสช. ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของการเสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว จะนำาไปสู่การจัดทำาแผนปฏิบัติการต่อไป
๑๒๔

ปัญหาอุปสรรค
อยู่ในช่วงการเปลี่ยนรัฐบาล ทำาให้มติดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการนำาเสนอของ
คณะรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะ
ครม. ควรเร่งรัดการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาไท สุขภาพ
วิถีไท ฉบับที่ ๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการทำางานต่อไป
๑.๔.๓ ประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการและกระบวนการพิจารณาบรรจุยาไทย
และยาจากสมุ น ไพรเข้ า ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ต ามบริ บ ทของการแพทย์ แ ผนไทย
อย่างน้อย ๒๐ รายการใน ๓ ปี

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะทำางาน ผู้เชี่ยวชาญ
แห่งชาติด้านยาจากสมุนไพร ซึ่งมีองค์ประกอบของแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทย
ประยุกต์เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ประกาศรายการยา
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วจำานวน ๗๑ รายการ ในปี ๒๕๕๔ ซึง่ เดิมมีเพียง
๑๙ รายการ
๑.๔.๔ เร่งรัดให้มีการจัดระบบบริการด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผน
ไทย ควบคู่การแพทย์แผนปัจจุบัน ในหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อทีเ่ หมาะสม และ
ให้สามารถเข้าสู่หลักประกันสุขภาพ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนอื่นๆ เพื่อจะเป็นการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ

๑๒๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มีการเสนอให้มี
การกำาหนดอัตรากำาลัง (ตำาแหน่ง) แพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุข
(๒) สปสช. ได้สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงการบริการการแพทย์แผนไทยที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
ในปี ๒๕๕๕ เพิ่มเป็น ๗.๗๕ บาทต่อหัวประชากร
ปัญหาอุปสรรค
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศส่วนใหญ่ ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการร่วมพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
รัฐควรสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการบริการทีม่ สี ว่ นร่วมทุกภาคส่วน โดยคำานึง
ถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก
๑.๔.๕ ประสานกับคณะกรรมการเร่งรัดการดำาเนินการตามนโยบายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล จัดการให้เกิดระบบสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ าบล
ให้มกี ารจัดระบบบริการด้านการแพทย์พนื้ บ้าน การแพทย์แผนไทย ควบคูก่ ารแพทย์แผน
ปัจจุบัน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบการส่งต่อที่เหมาะสม

๑๒๖

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก ร่ ว มกั บ สำ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. ได้จดั ทำาโครงการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) และให้มนี กั การแพทย์แผนไทยให้
บริการใน รพ.สต. โดยมีแผนสนับสนุนให้มีนักการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ทั่วประเทศ
ภายใน ๕ ปี

ปัญหาอุปสรรค
การทำางานของแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ยังขาดระบบการสนับสนุนการทำางาน
เช่น พี่เลี้ยง สถานที่ปฏิบัติการ เครื่องมือ ระบบข้อมูล และยา
ข้อเสนอแนะ
(๑) ทิศทางในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยควรเน้นให้หน่วยบริการประจำา
(CUP) เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน รพ.สต. และชุมชน
(๒) สนับสนุนให้เกิดระบบการทำางานที่มีการเชื่อมโยง บูรณาการการทำางาน
ร่วมกันระหว่าง รพช. รพ.สต. และระบบสุขภาพชุมชน
๑.๔.๖ ขอให้รฐั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นแกนหลักในการดำาเนินการ
จัดทำาแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบใน ๔ ภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ
๑ แห่ง เพื่อเป็นรากฐานหลักในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ให้
เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูข่ นานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั โดยเปิดโอกาส
ให้ภาคีหลัก เช่น เครือข่ายแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน พระสงฆ์และเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนที่ทำางานด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมวางแผนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดย
คำานึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชน

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
เพือ่ ขับเคลือ่ นและจัดทำาร่างกรอบการจัดตัง้ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ เพือ่ การ
สนับสนุนการจัดตัง้ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยในส่วนภูมภิ าค ในปัจจุบนั มีการดำาเนินการ
ในภูมิภาคแล้ว ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง

๑๒๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

การดำาเนินงาน จะเปิดบริการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย (๓) คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จังหวัดสงขลา และ (๔) สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ปัญหาอุปสรรค
การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย จำาเป็น
ต้องอาศัยบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชาชีพมาช่วยพัฒนาระบบบริการ
ข้อเสนอแนะ
ให้กระทรวงสาธารณสุขประสาน สนับสนุนในระยะเริม่ ต้น ทัง้ ในส่วนของบุคลากร
และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒๘

๑.๔.๗ ขอให้กองการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ
แพทย์แผนไทย
๑) เร่งเผยแพร่กฎหมาย เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการเรียนการสอนแบบรับมอบตัวศิษย์
รวมทั้งการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยทุกประเภทให้รทู้ วั่ กัน เพือ่ สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนและ
นักเรียน ผู้สนใจเข้าศึกษา และร่วมกันพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย
๒) ปรับเกณฑ์การสอบขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยทุกประเภท ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาและความหลากหลาย
ของความเชี่ยวชาญ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กองประกอบโรคศิลปะได้ดาำ เนินการตามภารกิจที่เป็นงานประจำาอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะ
ควรตัดมติ ข้อ ๑.๔.๗ เนื่องจากมตินี้เป็นภารกิจประจำาของสำานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ (กองการประกอบโรคศิลปะ)
ข้อ

๒

ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงาน
ความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มี ก ารรายงานผลการดำ า เนิ น การแล้ ว ในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๒๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มติ
ก�รจัดก�รปัญห�ภ�วะน้ำ�หนักเกินและโรคอ้วน
ข้อ

รับรองยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะนำา้ หนักเกินและโรคอ้วน
ตามภาคผนวกท้ายมตินี้

ข้อ

ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินาำ เสนอยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วนต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ มอบหมายให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติจดั ทำาแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

๑

๒

๑๓๐

ผลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับรอง
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะนำ้าหนักเกินและโรคอ้วน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๒ แล้วคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มกี ารประชุมเมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๓ และมีมติเห็นชอบให้นำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำาเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่สำานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ

ข้อ

๓

ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติโดยการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
สนับสนุนให้ดาำ เนินการ

๓.๑ ยกร่างแผนปฏิบัติการที่ระบุหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนภายใน ๑ ปี
ผลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการขับเคลือ่ น
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน” เมื่อ
วันที่ ๒๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือ่ กำาหนดแนวทางการขับเคลือ่ น ติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต่อมา
คณะกรรมการขับเคลือ่ นฯ ได้มคี าำ สัง่ แต่งตัง้ “คณะทำางานจัดทำาร่างแผนปฏิบตั กิ ารจัดการ
ปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน” เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้กำาหนด
กรอบการจัดทำาร่างแผนปฏิบัติการ ๖ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) ประเด็นการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การผลิตและจำาหน่าย อาหารชูสุขภาพ ขนมชูสุขภาพ เครื่องดื่ม
น้ำาตาลต่ำา และผักผลไม้ เพื่อเป็นทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง (๒) แผนปฏิบัติการ
ประเด็นการควบคุมการตลาด อาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก และสินค้าอาหารประเภท
ไขมัน หรือน้ำาตาล หรือโซเดียมสูง (๓) ประเด็นการรณรงค์สาธารณะ การให้ข้อมูล
สร้างความรู้ และความตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากปัญหาโรคอ้วน อย่างต่อเนื่อง
(๔) ประเด็นส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเหมาะสม ต่อเนื่องสม่ำาเสมอ
(๕) ประเด็นพัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบการจัดบริการดูแลรักษาภาวะ
น้าำ หนักเกินและโรคอ้วน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ และ (๖) ประเด็นพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกระบวนการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน

๑๓๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในกระบวนการจัดทำาแผนปฏิบัติการได้ดำาเนินการใน ๔ กิจกรรมหลัก คือ
(๑) ประชุมคณะทำางานแต่ละประเด็นเพือ่ จัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารฯ รวมทัง้ การประชุมระดม
สมองคณะทำางานกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทบทวนเอกสาร และศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ เติม
(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความคืบหน้าการจัดทำ าแผนปฏิบัติการฯ โดยคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำาร่างแผนปฏิบัติการฯ
เพือ่ ทบทวนความถูกต้องเหมาะสมของร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ และให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดเห็น
เพือ่ ปรับปรุงร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ (๓) ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารฯ
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นเพือ่ ปรับปรุงร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ และ (๔) จัดเวทีสาธารณะขอความคิดเห็นต่อ
ร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ ๔ ภูมภิ าค เพือ่ ขอข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบตั กิ าร
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนจาก ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย
แผนปฏิบัติการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วนได้รับการยกร่างและ
ส่งมอบให้ สช. แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วนมีสาเหตุมาจากปัจจัย
บุคคลและสิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลาย ส่งผลให้การพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารฯ ทีส่ ามารถจัดการ
ปัญหาภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วนได้อย่างมีประสิทธิผล ยังต้องอาศัยการประสานงาน
ความร่วมมือ และทำางานร่วมกับหลายหน่วยงาน/องค์กรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลต่อการดำาเนินการยกร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ ทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลานานมากขึน้ เพือ่ ใช้เวลา
ในการประสานความร่วมมือ
๑๓๒

ข้อเสนอแนะ
สช. ควรมีการสร้างกลไกการขับเคลื่อนหรือประชาสัมพันธ์ให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือจากภายนอกหน่วยงาน/องค์กรด้านสุขภาพ รวมถึงการให้เห็นความสำาคัญ
ต่อความร่วมมือในการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารทีจ่ ดั ทำาขึน้ และมีการติดตามประเมินผล
การนำาแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติด้วย
๓.๒ ใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคำาเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือ
น้ำาตาล หรือโซเดียม
๓.๓ ใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาภาวะ
น้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
๓.๔ จัดทำาระเบียบว่าด้วยการตลาดเกีย่ วกับอาหารทีม่ งุ่ เป้าหมายไปยังเด็ก และ
มีผลต่อความรุนแรงของภาวะนา้ำ หนักเกิน โรคอ้วน และโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ผลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติวา่ ด้วยการจัดการปัญหาภาวะ
น้ำาหนักเกินและโรคอ้วนได้มีคาำ สั่งแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วน
เพือ่ การจัดการปัญหาภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วน” เมือ่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วน ๓ มาตรการ ตามมติสมัชชาสุขภาพข้อ ๓.๒ ข้อ ๓.๓
และข้อ ๓.๔ ซึ่งมีผลการดำาเนินงานโดยสรุป ดังนี้
(๑) การขับเคลื่อนมาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้อมคำาเตือนในอาหารที่มี
ไขมัน หรือน้าำ ตาลหรือโซเดียมสูง มีการ (๑) กำาหนดนิยามและหลักเกณฑ์ปริมาณไขมัน
น้าำ ตาล โซเดียม เพือ่ จัดทำาลักษณะสีสญ
ั ญาณ โดยประสานกับคณะทำางานจัดทำาร่างแผน
ปฏิบัติการประเด็นการควบคุมการตลาดอาหารฯ และภาคีวิชาการต่างๆ (๒) จัดทำาร่าง

๑๓๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑๓๔

ตัวอย่างฉลากสีสัญญาณและแนวทางการใช้สีสัญญาณ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมนักวิชาการด้านโภชนาการ และยื่นต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และประธาน คสช. พร้อมการจัดทำาหนังสือของเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อขอแรงสนับสนุนการใช้มาตรการลักษณะสีสัญญาณ (๓) จัดทำาข้อเสนอในการออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบังคับใช้สีสัญญาณในผลิตภัณฑ์อาหารเป้าหมาย (๔)
รณรงค์และสือ่ สารสังคม เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนถึงความหมายของลักษณะสีสญ
ั ญาณ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริโภคอาหาร และ (๕) ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้
ผูป้ ระกอบการร่วมมือในการดำาเนินการ เช่น ลดการจัดเก็บภาษีในอาหารทีม่ พี ลังงาน หรือ
น้ำาตาล หรือไขมัน หรือโซเดียมต่าำ ในกลุ่มฉลากสีเขียว และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกและเป็นส่วนหนึ่งของ CSR
(๒) การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพื่อจัดการปัญหา
ภาวะน้าำ หนักเกินและโรคอ้วน มีการ (๑) ศึกษารูปแบบทีค่ วรจะดำาเนินการในประเทศไทย
ควรเป็นในรูปแบบใด (ประเภทการจัดเก็บภาษี ระดับภาษี รายได้ที่รัฐจะได้รับ ประเภท
อาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อการใช้มาตรการภาษีในอาหารที่มีน้ำาตาล เกลือ และไขมันสูง โดยเชื่อมโยง
กับการใช้มาตรการสีสัญญาณ (๓) ดำาเนินมาตรการทางภาษีและราคาในเครื่องดื่ม
ที่มีรสหวานก่อนขยายไปอาหารประเภทอื่นๆ เช่น ปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตใน
เครื่องดื่มประเภทน้ำาผลไม้ และเครื่องดื่มอื่นๆ ให้เหมาะสม
(๓) การขับเคลือ่ นมาตรการการจัดทำาระเบียบว่าด้วยการตลาดเกีย่ วกับอาหาร
ที่มุ่งเป้าหมายไปยังเด็กและมีผลต่อความรุนแรงของภาวะน้ำาหนักเกิน โรคอ้วน และ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการ (๑) ศึกษาประสบการณ์การดำาเนินงานทั้งในและต่างประเทศ
เป็นแนวทางในการจัดทำามาตรการ และใช้หลักการในการดำาเนินการเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) จัดทำาเกณฑ์การควบคุมการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการแสดง
ฉลาก ที่ส่งผลให้มีการบริโภคมากขึ้นหรือทำาให้บริโภคด้วยเข้าใจผิด เช่น แจกของแถม

นำาเสนอโดยการ์ตูน แจกรางวัล และอื่นๆ (๓) จัดทำาร่างระเบียบการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายอาหารเด็ก เพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนำาไปดำาเนินการต่อ (๔) สนับสนุน
และร่วมผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ… ที่
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนา โดยกำาหนดให้
แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

ปัญหาอุปสรรค
(๑) การดำาเนินการขับเคลื่อนมาตรการลักษณะสีสัญญาณฯ ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากยังมีความเห็นที่หลากหลายต่อการดำาเนินการใช้มาตรการ
ลักษณะสีสัญญาณพร้อมคำาเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือน้ำาตาล หรือโซเดียมสูง และ
การดำาเนินการขับเคลื่อนไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างอิสระ เนื่องจากภาคีเครือข่าย
ที่ร่วมดำาเนินการซึ่งมีอยู่ภายใต้ระบบราชการ หรือเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ อาจได้รับ
ผลกระทบต่อสถานภาพขององค์กรที่สังกัดอยู่
(๒) การใช้มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการ
ปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน ยังเป็นเรื่องใหม่สำาหรับบางหน่วยงาน และยังไม่มี
การจัดเก็บภาษีเพื่อใช้จัดการปัญหาทางด้านสุขภาพ
(๓) ยังไม่สามารถผลักดันให้มีการบังคับใช้เกณฑ์การควบคุมการโฆษณาได้
เนือ่ งจากกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เพิ่งเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งกระบวนการจัดทำา (ร่าง) พระราชบัญญัติการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กยังคงอยู่ระหว่างการดำาเนินการ
๑๓๕
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ข้อเสนอแนะ
(๑) จัดให้มีการศึกษาวิจัยผลการดำาเนินงานที่รัฐดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ เพื่อ
นำามาใช้เป็นข้อมูลในการปรึกษาหารือในการดำาเนินงานต่อไป
(๒) เพือ่ เตรียมความพร้อมและหาแนวทางทีท่ กุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะเกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกันจากการใช้มาตรการภาษีและราคาในอาหารและเครือ่ งดืม่ จึงควรจัดให้มกี าร
ศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การศึกษาผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องในด้านต่างๆ ได้แก่ พฤติกรรม
การบริโภคของประชาชน การแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนบางกลุ่ม และการ
ดำาเนินมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารของต่างประเทศ
(๓) ประสานและหนุนเสริมการทำางานกับ กสทช. และกรมอนามัย เพือ่ ผลักดัน
มาตรการควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก
๓.๕ ติดตามความคืบหน้าในการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
โดยเฉพาะการดำ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ฯ รวมถึ ง ความเหมาะสม
ระยะเวลา และกลไกในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีสว่ นร่วม

ข้อ

๔

๑๓๖

ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้า
ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔

ผลการปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
สช. ได้มีการประสานงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดการปัญหาภาวะ
น้ำาหนักเกินและโรคอ้วน ผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการประสานงานภายในจนได้
รายงาน

มติ
ก�รป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคม
จ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ
ข้อ

ขอให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้สัตยาบันว่าจะให้
ความสำาคัญกับผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม ไม่น้อยไปกว่า
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลไก
การค้าระหว่างประเทศ และแสดงจุดยืนในการป้องกันผลกระทบ
ดังกล่าวต่อคู่เจรจาต่างประเทศ

ข้อ

ขอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายและสนั บ สนุ น กรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศดำาเนินการทันทีเพือ่ จัดให้มกี ารประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) จากการเปิดเสรี
การค้าระหว่างประเทศด้านสินค้า การบริการ การลงทุนทรัพย์สิน
ทางปัญญาและอืน่ ๆ รวมถึงภาระผูกพันในปัจจุบนั และอนาคตจาก
การเข้าร่วมเป็นภาคีหรืออยู่ในสาระของการเจรจาเปิดเสรีการค้า
ระหว่างประเทศ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมให้แล้วเสร็จ

๑

๒

๑๓๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
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เพื่อเป็นแนวทางใน
๑) การกำาหนดกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ
๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือหน่วยงานทีม่ อี าำ นาจลงนาม
ความผูกพันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้การประเมินนี้เป็นไปตาม
“หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ”
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และคณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและนโยบายสุขภาพ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำากับ
ทิศทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพด้วย

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. ยังไม่ได้นำาเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ต่อรัฐบาล เนื่องจากมีมติ
ของ คสช. เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ให้มีการศึกษาออกแบบกระบวนการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นในประเด็นดังกล่าวก่อน
ข้อ

๓

ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดำาเนินการ

๓.๑ นำามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินเ้ี สนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ให้ความเห็นชอบ
และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการต่อไป
๑๓๘

๓.๒ ประสานและสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ดาำ เนินงานตาม
มติขอ้ 2 และส่งเสริมการดำาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอน่ื ที่
เกีย่ วข้อง

๓.๓ ประสานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
ร่วมกันกำาหนดรายการสินค้า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา
และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมให้เป็นรายงานยกเว้นจาก
การเจรจาอย่างถาวร (Permanent exclusive list) และรายการพึงเจรจา
อย่างระมัดระวังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดกรอบเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศและทบทวนความตกลงเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการกำาหนด
กรอบเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และทบทวนความตกลงการค้าที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว โดยอาศัยผลการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพตาม
มติข้อ ๒ หรือข้อมูลทางวิชาการอื่นที่เป็นที่ยอมรับและผ่านการปรึกษา
หารือโดยสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๓.๔ ให้เผยแพร่จากเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสุขภาพโดยสาธารณะและรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ฉบับสมบูรณ์ตามมติข้อ ๒ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำาหนดใน
ข้อ ๑๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ
๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และสถาบัน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำาเนินการตามมตินี้

๑๓๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๓.๖ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดให้มกี ารศึกษาแนวทางการปฏิรปู กองทุนเยียวยาต่างๆ ทีม่ อี ยู่
โดยเฉพาะที่มาของกองทุนจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเจรจาการค้า
เสรีที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม และการบริหารกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

๑๔๐

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
คสช. ได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ รับทราบมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาตินแ้ี ละมอบหมาย สช. รับข้อสังเกตของทีป่ ระชุมไปพิจารณาและดำาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ประสานการทำางานร่วมกับ “คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ” และ “คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ” เพือ่ ศึกษาออกแบบ
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ และ
เมื่อแล้วเสร็จให้จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อพิจารณา กำาหนดกระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพือ่ ประกอบการพิจารณาประเด็นเกีย่ วข้องในกระบวนการ
เจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ พร้อมกับประสานเตรียมความพร้อมการดำาเนินงานตาม
มติกับหน่วยงานและภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) รายงานต่อ คสช. เพื่อพิจารณานำามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการในโอกาส
ต่อไป เมื่อ สช.ประสานงานและดำาเนินการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึง่ สช. ได้ดาำ เนินการตามมติ คสช. ข้างต้น โดยได้ประสานงานกับ “คณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” เพื่อขอทราบแนวทางการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกรณีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการฯ
ชุดนี้ได้จัดให้มีการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
(๑) วิเคราะห์กระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศของไทยทีไ่ ด้ดาำ เนิน
การเสร็จสิน้ แล้วและกำาลังดำาเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั หรือจะมีการดำาเนินการ
ในอนาคต
(๒) เปรี ย บเที ย บกรอบการเจรจาของประเทศไทยกั บ ประเทศต่ า งๆ ที่ มี
ความสำาคัญเชิงเศรษฐกิจการค้ากับประเทศไทย
(๓) เสนอแนะกรอบการเจรจาและกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ
ของไทยทีเ่ หมาะสม ซึง่ วิธกี ารศึกษา คือ การทบทวนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กลไกและกระบวนการเจรจาการค้าเสรีของประเทศไทยทีม่ คี วามสำาคัญเชิง
เศรษฐกิจการค้ากับประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป
และสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) และ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียทั้งในภาครัฐ ผู้กาำ หนดนโยบาย ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ซึ่งขณะนี้ได้ทำาการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ได้ขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะสำาหรับกรอบกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศทีเ่ หมาะสมของประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอแนะขัน้ ตอนกระบวนการ
ที่จะนำาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เข้าไปไว้ในกระบวนการเจรจา
การค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยผลการศึกษาและข้อเสนอแนะได้นำาเสนอ
ต่อ “คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ” เพือ่ พิจารณาประกอบ
การดำาเนินงานในขั้นต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ ป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน จำาเป็น
ต้องมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้าน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำาเนินงาน
พอสมควร

๑๔๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
สช. ควรเร่งรัดการดำาเนินงาน โดยเฉพาะการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ว่าด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ และการนำาเสนอผลการดำาเนินงานเสนอต่อ คสช. ต่อไป
ข้อ

๔

ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๔.๑ จัดทำากรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ขัดแย้งกับมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ประสานกับหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและ
สังคมเพือ่ รวบรวมรายการสินค้า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และอืน่ ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมเพื่อการประเมินตามมติข้อ ๒
๔.๓ ใช้หลักการระมัดระวังไว้ก่อน (Precautionary principle) ในการเจรจา
การค้าเสรีระหว่างประเทศ เมือ่ ข้อมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในด้าน
ลบต่อสุขภาวะและสังคมยังมีจาำ กัด และไม่สร้างข้อผูกพัน (Commitment)
กับประเทศคู่เจรจาจนกว่าจะมีข้อมูลวิชาการจากการศึกษาตามข้อ ๒
ยืนยันว่าการเจรจาในประเด็นนั้นๆ ไม่ก่อผลกระทบ
๑๔๒

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาที่ดำาเนินการโดย
“คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” อยู่

ข้อ

๕

ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๕.๑ จัดให้มสี มัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทันที เพือ่ พิจารณา กำาหนดหลักเกณฑ์
และวิธกี ารของการใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact
Assessment : HIA) ประกอบการพิจารณาเพื่อกำาหนดประเภทสินค้า การ
บริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆ ในกระบวนการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ
๕.๒ ติดตามผลการดำาเนินการตามมติน้ี และรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และต่อไปทุก ๒ ปี
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สช. จะได้จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นภายหลังการศึกษากระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศแล้วเสร็จ
นำาเสนอผลการดำาเนินงานตามมตินี้และรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒–๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้ว

๑๔๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มติ
ก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลระยะย�ว
สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในภ�วะพึ่งพิง
ข้อ

๑

๑๔๔

เห็นชอบในหลักการว่า รัฐมีหน้าที่จัดการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง และให้การรับรองหลักการการดูแลระยะยาวสำาหรับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นการดูแลโดยใช้ครอบครัวและชุมชน
เป็นหลัก โดยมีการดูแลโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานหลัก
โดยการดูแลในสถานบริการดูแลผูส้ งู อายุทงั้ ภาครัฐและเอกชนจะ
เป็นส่วนสนับสนุนให้มีบทบาทที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่าง
ใกล้ชิด ไม่แยกส่วนจากกัน และขอให้รัฐบาลกำาหนดนโยบายการ
ดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงเป็นวาระแห่งชาติ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มีการประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๒ มีฉันทามติต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
สำาหรับผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง” ซึง่ ต่อมา คสช. ได้มกี ารประชุมเมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๒ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ รวม ๑๑ มติ และให้นำาเสนอเรื่อง
ต่อ ครม. ซึ่ง ครม. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ รับทราบมติของ คสช.
ดังกล่าว ตามหนังสือสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๔๘๗๒ ลงวันที่

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง สช. ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของ คสช. ได้ทำาหนังสือแจ้ง
มติ ครม. ดังกล่าวให้กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะแล้ว
ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้สู่การปฏิบัติ มีการดำาเนินงาน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมีมติให้มกี ารดำาเนินการ (๑) เห็นชอบให้มกี ารจัดทำา “แผนปฏิบตั ิ
การผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๕๖) ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลระยะ
ยาวในระดับท้องถิ่น ๒) การดูแลระยะยาวที่ดาำ เนินการโดยหน่วยงานรัฐส่วนกลาง และ
๓) การดำาเนินการเพื่อสนับสนุนทางการเงินและการคลัง (๒) มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องพิจารณาจัดทำาแผนปฏิบตั กิ ารในภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๕๔
เป็นต้นไป (๓) อนุมัติหลักการให้ใช้งบประมาณจาก “กองทุนผู้สูงอายุ” สนับสนุนการ
ดำาเนินการตามแผนฯ ในกรณีเร่งด่วน เฉพาะมาตรการทีม่ คี วามจำาเป็นต้องผลักดันให้เกิด
ผลตามเป้าหมายที่กำาหนดในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ และ (๔) มอบหมายให้ “คณะ
อนุกรรมการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” ซึ่งเป็นกลไก
ภายใต้ กผส. พิจารณากำาหนดมาตรการเร่งด่วน และให้เสนอต่อ กผส. เห็นชอบก่อน
สนับสนุนงบเร่งด่วนในการดำาเนินงาน และทำาหน้าที่ติดตามผลการดำาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ กผส. ทราบ
(๒) กระทรวงสาธารณสุข ได้มคี าำ สัง่ กระทรวงสาธารณสุขที่ ๙๖/๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานตามแผนปฏิบัติการผลักดันและขับเคลื่อน
ประเด็นการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ผูอ้ าำ นวยการ
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ และผู้อำานวยการสำานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น
เลขานุการร่วม โดยคณะทำางานได้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการใน ๓ ประเด็นหลักตามที่
กผส. กำาหนด และได้มีการจัดตั้งคณะทำางานย่อย ๑๐ ชุด เพื่อดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการนั้น

๑๔๕
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(๓) สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำาสั่งที่ ๔๕/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ผลักดันและขับเคลือ่ นประเด็นการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว โดยมีผอู้ าำ นวยการสำานักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นประธานคณะทำางานฯ มีตัวแทนกองทุนผู้สูงอายุ กระทรวง
สาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำานักกิจการ
สตรีและครอบครัว สำานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ สำานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นคณะทำางาน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามความ
ก้าวหน้าและรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่เป็นภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

ปัญหาและอุปสรรค
กลไกการทำางานที่แต่ละหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมีการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ที่มีการบูรณาการในระดับน้อย
ข้อเสนอแนะ
คณะอนุกรรมการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ กผส. ควรเป็นกลไกหลักในการประสานงานกับกลไกชุดต่างๆ ในการ
ทำางานตามแผนปฏิบัติการที่จัดทำ าขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประสาน
ดำาเนินงาน และประเมินผลการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ
ทำางานทั้งความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ
๑๔๖

ข้อ

๒

ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ เป็นเจ้าภาพประสานหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงในชุมชน
โดยให้มีผู้สูงอายุเป็นกรรมการอยู่ด้วยในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของ
จำานวนกรรมการ และให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง พร้อมทั้งระบุภารกิจการ
ดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง ในการจัดทำาเทศบัญญัติ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ แผนพัฒนาท้องถิน่ ๓ ปี และแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจำาปี
รวมทัง้ ให้จดั ทำาแผนพัฒนาบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ทำาให้ทราบว่า มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำาเนินการเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ดังนี้
(๑) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำาหนดหลักเกณฑ์แนวทาง “การ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู้ งู อายุและคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ” ประกอบ
ด้วย ๔ แผนงานหลัก คือ (๑) แผนงานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย (๒) แผนงานส่งเสริม
การอยูร่ ว่ มกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผูส้ งู อายุ และคนพิการ (๓) แผนงาน
ส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุและคนพิการ (๔) แผนงานด้านการบริหารจัดการ
ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนินการ ๒ ประการ คือ
(๑) ศึกษาและนำาหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู้ งู อายุและคนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๔ แผนงาน ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดย

๑๔๗
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ให้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และ (๒) จัดทำาแผนงานและ
ดำาเนินการจัดสรรงบประมาณโดยกำาหนดรายละเอียดและบุคคลที่รับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการตามแนวทางที่กาำ หนด
(๒) กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประกาศให้ “การประกอบกิจการให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน” ซึ่งหมายถึง การประกอบกิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแล
ผูส้ งู อายุ (ทีม่ อี ายุเกิน ๖๐ ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป) ทีบ่ า้ นของผูร้ บั บริการ ทัง้ นี้ ไม่วา่ การประกอบ
กิจการนัน้ จะมีสถานทีร่ บั ดูแลผูส้ งู อายุหรือสถานทีฝ่ กึ อบรมพนักงานอยูด่ ว้ ยหรือไม่กต็ าม
เป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตราย ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รายละเอียด
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับ
ที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๑๔๘

(๓) กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำาเนินการตำาบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งในปี ๒๕๕๔ มีจำานวน ๑๑๘ ตำาบล และมีเป้าหมายที่จะขยาย
ครอบคลุมทุกจังหวัดในปี ๒๕๕๕ และในปี ๒๕๕๘ จะต้องมีตำาบลต้นแบบ ร้อยละ ๓๐
ทั้งนี้ องค์ประกอบการดำาเนินงานตำาบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
ประกอบด้วย (๑) มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจำาวัน (๒) มีชมรมผูส้ งู อายุผา่ นเกณฑ์ชมรมผูส้ งู อายุคณ
ุ ภาพ (๓) มีอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน (๔) มีบริการการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุทบี่ า้ นทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยบุคลากร
สาธารณสุข (๕) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุขในระดับตำาบล และ (๖) มีระบบ
การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน) และกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง) ได้แก่ (๑) ตำาบลบางสีทอง
อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (๒) ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
(๓) ตำาบลประศุก อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (๔) ตำาบลเนินพระ อำาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง (๕) ตำาบลสมอลือ อำาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (๖) ตำาบลธงชัยเหนือ อำาเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (๗) ตำาบลนาแสง อำาเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ (๘) ตำาบล

สะอาด อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น (๙) ตำาบลนาหว้า อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อำานาจเจริญ (๑๐) ตำาบลสุขสำาราญ อำาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๑๑) ตำาบลนางั่ว
อำาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (๑๒) ตำาบลทาปลาดุก อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน (๑๓)
ตำาบลทะเลทรัพย์ อำาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (๑๔) ตำาบลแว้ง อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
(๔) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๔๙ เห็นชอบให้จดั ตัง้ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพืน้ ทีข่ นึ้ เพือ่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดำาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพทีเ่ กีย่ วกับงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในระดับท้องถิน่ ทัง้ นีใ้ นการดำาเนินงาน สปสช. จะโอนงบประมาณ
จำานวน ๓๗.๕ บาทต่อหัวประชากร ต่อมาเพิ่มเป็น ๔๐ บาทต่อหัวประชากรในปี ๒๕๕๓
และให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยต้องร่วมจ่ายสมทบใน
อัตราร้อยละ ๑๐, ๒๐, ๕๐ สำาหรับ อปท.ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามลำาดับ
โดยการบริหารจัดการกองทุนจะมีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ คือ ท้องถิน่ สาธารณสุข
และชุมชน จากข้อมูล ในปี ๒๕๕๕ มี อปท. ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ
รวม ๗,๗๐๐ แห่ง หรือร้อยละ ๙๙.๐๒ ของพื้นที่ทั้งหมด (๗,๗๗๖ แห่ง) เป้าหมายและ
งานเน้นหนักของทุกกองทุนต้องมีขอ้ มูลสุขภาพกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่ มีแผนสุขภาพชุมชน
มีการตรวจคัดกรอง สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเรื้อรัง มีกิจกรรมและอาสาสมัครดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาสร่วมกับหน่วยบริการและท้องถิ่น โดย
มีกิจกรรมสำาคัญ ๔ กิจกรรม คือ (๑) การจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์แก่เป้าหมาย
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง (๒) สนับสนุนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิในพื้นที่เพื่อดำาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน (๓) สนับสนุน
ประชาชน ชุมชน ดำาเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน (๔) การบริหาร
จัดการและพัฒนากองทุน ตัวอย่างของพื้นที่ที่มีการดำาเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจน
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ในปี ๒๕๕๒ เช่น เทศบาลตำาบลทัพทัน
อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โครงการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยหัวใจชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชน

๑๔๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มีสว่ นร่วมดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นให้กบั ประชาชนทีม่ ขี อ้ จำากัดในการเข้าถึงบริการ เช่น ผูส้ งู อายุ
ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ได้รบั การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง สร้างสัมพันธ์กบั คนในชุมชน
มีขวัญ กำาลังใจในการดำารงชีวิต เทศบาลตำาบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท โครงการ
พยาบาลน้อย ฝึกเด็กให้เป็นพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
(๕) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จัดอบรมให้ความรูก้ าร
ดูแลผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑,๕๓๙ แห่ง รวม ๑,๕๓๙ คน

๑๕๐

ปัญหาและอุปสรรค
(๑) หลักเกณฑ์แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู้ งู อายุ และคนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหลักเกณฑ์ทใี่ ช้สำาหรับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นผูส้ ูงอายุและ
ผูพ้ กิ าร ไม่เฉพาะเจาะจงการดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง รวมทัง้ เป็น
หลักเกณฑ์ทไี่ ม่มกี ารบังคับให้ดาำ เนินการ ทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาจไม่ให้ความ
สำาคัญเท่าที่ควร
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
กำาหนดให้ การประกอบกิจการเพือ่ ให้บริการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น เป็นกิจการทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นส่วนน้อย ทำาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
(๓) ยังไม่มขี อ้ มูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารดำาเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในข้อนี้ที่ชัดเจน
(๔) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ยังไม่
เข้าใจระเบียบการใช้งบประมาณและขั้นตอนการดำาเนินงาน
(๕) ยังขาดการประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเชิงคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ
(๑) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กำ า หนดเป็ น นโยบายให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่งให้ความสำาคัญกับการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุ
ในภาวะพึ่งพิงเป็นอันดับต้น ๆ
(๒) กรมอนามัยควรร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำาความ
เข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มกี ารดำาเนินงานทีส่ อดคล้องกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ “การประกอบกิจการเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน”
(๓) กรมอนามั ย ควรเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ทำ า ฐานข้ อ มู ล ตำ า บลที่ มี
การดำาเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุม และ
ถอดบทเรียนการดำาเนินงานตำาบลต้นแบบเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับตำาบลอื่นๆ
ต่อไป
(๔) ควรมี ก ารค้ น หา พั ฒ นาและถอดบทเรี ย นตำ า บลต้ น แบบด้ า นการดู แ ล
ผู้สูงอายุระยะยาวในภาวะพึ่งพิง
(๕) ควรมีการทำาแผนพัฒนาชุมชนแบบง่าย สอดคล้องกับบริบทและปัญหาของ
พื้นที่ โดยประสานความร่วมมือกับประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่
(๖) การอนุมตั โิ ครงการต้องสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของพืน้ ที่ การจัด
บริการไม่ซ้ำาซ้อนกับงานปกติของหน่วยบริการ
(๗) ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือ
พื้นที่ ให้ชัดเจนเอื้อต่อการดำาเนินงานและจัดทำาเป็นคู่มือแนวปฏิบัติ
(๘) ส่งเสริมให้ระดับจังหวัดมีบทบาทในการประเมินผล โดยการประเมินผล
ควรสะท้อนคุณภาพการดำาเนินงานมากกว่าการประเมินเชิงปริมาณ

๑๕๑
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๒.๒ จัดทำาฐานข้อมูลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมโดยแบ่งประเภทตามกลุ่ม
ภาวะพึ่งพิงในทุกตำาบล/ท้องที่

๑๕๒

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศญีป่ นุ่ (JICA) ดำาเนินการโครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
เชิงบูรณาการโดยชุมชนสำาหรับผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแบบจำาลอง
พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำ าหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย มีการจัดทำาโครงการย่อยเรือ่ ง การจัดทำาระบบฐานข้อมูลพืน้ ฐานสถานการณ์
ด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในพืน้ ทีต่ าำ บลยางฮอม อำาเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย รวมอยูด่ ว้ ย นอกจากนีย้ งั มีในส่วนของกรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
และสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี ๔ ตำาบล ได้แก่ ต.บางสีทอง จ.นนทบุรี
ต.ยางฮอม จ.เชียงราย ต.สะอาด จ.ขอนแก่น ต.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
(๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำาโครงการ
ศึกษาข้อกำาหนดในการประเมินความจำาเป็นของผูส้ งู อายุเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินจำาแนก
กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง และแนวทางการจัด
บริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกในครอบครัว
เป็นต้น ให้แก่ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม
(๓) คณะอนุกรรมการเพือ่ ผลักดันและขับเคลือ่ นประเด็นการดูแลผูส้ งู อายุระยะ
ยาว ร่วมกับอปท.ได้พัฒนาเครื่องมือ “แบบประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะ
ยาว” และนำาแบบคัดกรองดังกล่าวไปใช้ในปี ๒๕๕๕
(๔) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ร่วมกับ อปท. และ รพ.สต.
จัดทำาแบบคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการนำาไปใช้ในพื้นที่ ใน ๒๐ ตำาบล และมี
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรค
การดำาเนินงานยังเป็นไปในลักษณะการศึกษาวิจัย ในบางพื้นที่เท่านั้น ยังไม่เป็น
ระดับชาติ และขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่ดาำ เนินงานในประเด็นดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
(๑) เร่งรัดการขยายผลการศึกษาวิจัยไปยังตำาบลอื่น ๆ
(๒) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำา
ฐานข้อมูลตำาบลที่มีการดำาเนินการฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมและแบ่งประเภทตาม
กลุ่มภาวะพึ่งพิง
๒.๓ สนับสนุนค่าอุปโภคบริโภค ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้ง
ส่งเสริมอาชีพหรือพิจารณาจัดสวัสดิการสังคมให้กับครอบครัวที่ดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้มกี ารสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในกรณีของครอบครัวที่ยากจนโดย
สนับสนุนได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ในส่วนภูมิภาค และรายละ
๑๒,๐๐๐ บาท ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ได้ตั้งงบประมาณช่วยเหลือ จำานวน
๒,๕๙๑ ราย และการปรับปรุงสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ จำานวน ๖๗๗ แห่ง ทั้งนี้
งบประมาณทีจ่ ดั เตรียมไว้ทกุ ปีสามารถจัดสรรมาสนับสนุนแก่ผสู้ งู อายุทตี่ อ้ งได้รบั การดูแล
ระยะยาวได้

๑๕๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ปัญหาและอุปสรรค
ขาดความชัดเจนของหน่วยงานหลักเรื่องการสนับสนุนค่าอุปโภคบริโภค
ข้อเสนอแนะ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ โครงการ
ซ่อมแซมบ้านหรือกรณีสาำ รวจและช่วยเหลือช่วงประสบภัยธรรมชาติ และการจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
๒.๔ จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน ศูนย์ดูแลพักพิงและฟื้นฟูสาำ หรับ
ผู้สูงอายุในชุมชนตามความต้องการของพื้นที่

๑๕๔

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ได้กำาหนดให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๒ แห่งมีบทบาทหน้าที่
เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน และดูแลชั่วคราว โดยให้บริการผู้สูงอายุทั่วไปด้วย ส่วน
สถานสงเคราะห์คนชราทัง้ ๑๕ แห่งทีโ่ อนให้ อปท. ยังให้บริการเป็นศูนย์พงึ่ พิงอยูเ่ ช่นเดิม
(๒) ในส่วนของศูนย์ฟื้นฟูสาำ หรับผู้สูงอายุในชุมชน เช่น วัดเทพมงคล จังหวัด
อำานาจเจริญ โดยร่วมมือกับ อบจ. รพ. สปสช.เขต ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ
วัดบ้านสร้างเรือง จังหวัดศรีสะเกษ มีศนู ย์พฒ
ั นาฟืน้ ฟูสขุ ภาพผูส้ งู อายุ หลวงปูธ่ รรมาพิทกั ษา
(๓) มีหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถานบริบาลทีน่ อกจากให้บริการดูแลระยะยาว
แล้วยังให้บริการดูแลกลางวันและการดูแลชัว่ คราว เช่น โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โรงพยาบาล
กล้วยน้ำาไท ๒ โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ โรงพยาบาลนวศรี เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค
ศูนย์ดแู ลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เป็นการดำาเนินงานโดยภาครัฐ ยังไม่มคี วามร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเท่าที่ควร รวมทั้งยังขาดระบบการขึ้นทะเบียนประเภทของสถานบริการและ
การให้บริการชนิดต่างๆ ทัง้ สถานบริบาล สถานดูแลกลางวัน หรือสถานฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทั้งของภาครัฐและเอกชน
ข้อเสนอแนะ
(๑) จัดให้มรี ะบบการขึน้ ทะเบียนทัง้ ของภาครัฐและเอกชน เพือ่ เป็นฐานข้อมูล
และการกำากับดูแลด้านมาตรฐานการให้บริการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(๒) ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดบริการดูแลกลางวัน การฟืน้ ฟู
และสถานดูแลระยะยาว โดยภาครัฐมีบทบาทในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริการที่
เป็นธรรม
(๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ควรมีนโยบายให้การ
สนับสนุนการจัดตั้งสถานบริบาลโดยภาคเอกชนได้ และควรกำาหนดเป็นนโยบายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกจังหวัด
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครชุมชนดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ในปี ๒๕๕๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำาเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแก่
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑,๕๓๙ แห่ง รวม ๗,๙๖๑ คน และการสร้างกลไก
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ๑,๕๓๙ เขต โดยเน้นให้มีบทบาทดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่มี
ภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุที่มีปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

๑๕๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ปัญหาและอุปสรรค
มีข้อจำากัดด้านงบประมาณสนับสนุนการทำางานของอาสาสมัครชุมชน และขาด
ความต่อเนื่องของผู้บริหารระดับท้องถิ่น รวมทั้งอาสาสมัครชุมชนขาดทักษะด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง
และร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๒.๖ ต้องจัดให้ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมผู้สูงอายุ สาขาสภา
ผู้สูงอายุ ภาคีสมัชชาสุขภาพ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายท้องถิ่น
ด้านการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัดทำาเป็นเทศบัญญัติ
และข้อบัญญัติท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องนี้
ปัญหาและอุปสรรค
ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางยังไม่ครอบคลุมข้อมูลในเรื่องนี้
๑๕๖

ข้อเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุข ควรเป็นเจ้าภาพค้นหา อปท. ที่มีการดำาเนินการในเรื่องนี้
และทำาการถอดบทเรียนเพื่อการขยายผลต่อไป

ข้อ

๓

ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์รว่ มกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ องค์กรวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจาก
อัตราของผู้สูงอายุทั่วไป ทั้งนี้ไม่ต่ำากว่าเส้นความยากจน (๑๕๘๖)
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
รัฐบาลชุดปัจจุบัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้กำาหนด
นโยบายเร่งด่วนข้อ ๑.๘.๓ จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำาหรับผู้สูงอายุ
โดยผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ
๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ และจะมีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ปัญหาและอุปสรรค
ความไม่ชดั เจนเรือ่ งทีม่ าและฐานคิดการจ่ายเบีย้ ยังชีพทีก่ าำ หนดเป็นแบบขัน้ บันได
ข้อเสนอแนะ
มส.ผส. ควรทำาการศึกษาแนวทางการกำาหนดเบีย้ ยังชีพสำาหรับผูส้ งู อายุทเ่ี หมาะสม
เพื่อเสนอต่อรัฐบาล

๑๕๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๓.๒ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ความรู้ต่างๆ
เช่น เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการดูแล การพัฒนาบุคลากร
งบประมาณให้สามารถจัดบริการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มอบหมายให้
ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ ๑๒ ศูนย์ ดำาเนินการโครงการให้การอบรมแก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกีย่ วกับการจัดสวัสดิการสังคมและการดูแลผูส้ งู อายุ
เฉพาะปี ๒๕๕๕ ได้อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำานวน
๑,๕๓๙ แห่ง

๑๕๘

(๒) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๔ เห็นชอบประกาศคณะกรรมการเรื่อง การกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ าำ เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
ให้ อบจ. ร่วมกับ สปสช. จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ อปท.
มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้คนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงด้วย ได้รับ
บริการฟื้นฟูที่จำาเป็น เช่น เครื่องช่วยกายอุปกรณ์ มีการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือ
ฟื้นฟูคนพิการและผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยเงินที่ใช้ในการ
ดำาเนินการมาจาก สปสช. อปท. อบจ.และเงินบริจาค ซึง่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ได้ให้จงั หวัดแจ้ง อบจ. ดำาเนินการตามประกาศแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ มท. ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๑๔ ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๔ โดยในปี ๒๕๕๕ มีการ
ดำาเนินการนำาร่องใน ๑๒ จังหวัด

(๓) กสธ. จัดอบรมผู้แทนจาก อปท. เกี่ยวกับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ปัญหาและอุปสรรค
ยังไม่มหี น่วยงานหลักในการดำาเนินการเรือ่ งการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยให้ความรู้ต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์ ควรร่วมกันจัดทำาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยให้ความรู้ต่างๆ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในภาวะพึ่งพิง
๓.๓ ให้สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ให้บริการทางการแพทย์/การพยาบาล
ขึ้นทะเบียนกับกองประกอบโรคศิลปะ เพื่อการกำากับการดูแลให้ได้ตาม
มาตรฐาน
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
สภาการพยาบาลได้แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการกำาหนดระบบและหลักเกณฑ์
มาตรฐานกิจการการให้บริการการดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุและพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาและอบรมด้านการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น” องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประกอบ
ด้วยผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และสภาการ
พยาบาล ได้ร่วมประชุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ
ร่วมกันกำาหนดร่างกรอบการจัดบริการการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ

๑๕๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑๖๐

พึ่งพิง (ที่มีความเจ็บป่วย) สำาหรับภาครัฐและเอกชน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดให้มีการรับฟัง
ความเห็นจากสาธารณะและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้โครงสร้างระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ที่มี
ความเจ็บป่วย) เป็นการจัดบริการการดูแลระยะยาวเน้นการเชือ่ มโยงการบริการการรักษา
พยาบาลจากโรงพยาบาลทั่วไปสู่การบริการการพยาบาลในสถานบริบาลการพยาบาล
(Nursing home) คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery Clinics)
จนไปถึงการบริการการพยาบาลที่บ้าน (Home nursing care services) สำาหรับผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือพิการ ทั้งนี้ระบบจะกำาหนดให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถ
ใช้เป็นทางเลือกที่จะรับการบริการการดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งที่บ้าน คลินิก
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนถึงสถานบริบาล
ระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ออกแบบขึ้นมานี้
จะเน้นให้การดูแลด้านการพยาบาล เป็นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมด้าน
สุขภาพ ความเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล ด้านจิตสังคม และสภาพแวดล้อม สำาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีความพิการ ทุพพลภาพ
ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน หรือไม่สามารถช่วยตนเองได้ในชีวิตประจำาวัน โดยผู้ให้การ
ดูแลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้ช่วยพยาบาล ระบบ
การดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุฯ ประกอบด้วย
สถานประกอบการพยาบาลทีบ่ า้ น (Home nursing agency) เป็นสถานประกอบการ
ส่งพยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาล ไปดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม ๑/กลุ่ม ๒ ผู้เจ็บป่วยทั่วไป และ
ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ณ ที่พำานักของผู้ป่วย ทั้งนี้สภาการพยาบาลเป็นผู้ควบคุมมาตรฐาน
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมาย มีลักษณะการดำาเนินงาน
และการควบคุมกำากับ โดยกระทรวงพาณิชย์/พาณิชย์จังหวัด เป็นผู้รับขึ้นทะเบียน/ออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการ และต่อใบอนุญาตฯ ดูแล ควบคุมกำากับการประกอบการ
ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลบริการการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่บริการนั้น

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (Nursing and Midwifery clinics) เป็น
สถานพยาบาลที่จัดให้บริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งดูแลผู้สูงอายุ
ผูเ้ จ็บป่วยทัว่ ไป และผูเ้ จ็บป่วยเรือ้ รังในช่วงกลางวัน (Day care) ดำาเนินการโดยผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
สถานบริบาล (Nursing home) เป็นสถานพยาบาลที่จัดให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่
ป่วยเรือ้ รัง โดยวิธที างการพยาบาล สามารถรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนเป็นประเภทสถานพยาบาล
ผู้ป่วยเรื้อรัง ดำาเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้รับขึ้นทะเบียน/ออกใบ
อนุญาตประกอบกิจการ และต่อใบอนุญาตฯ ดูแลควบคุมกำากับและประกันคุณภาพการ
บริการ ทัง้ ในคลินกิ และในสถานบริบาลตลอดจนเป็นศูนย์ขอ้ มูลบริการการดูแลระยะยาว
สำาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บริการนั้น

ปัญหาและอุปสรรค
ยังขาดระบบมาตรฐานในการกำากับควบคุมคุณภาพการบริการการดูแลผู้สูงอายุ
ที่เจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาพยาบาลโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่บ้าน
ข้อเสนอแนะ
เสนอให้สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริการการพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการ
บริการพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน คลินิก และสถานบริบาล (Nursing home)
(๑) กฎกระทรวงว่าด้วย การให้บริการพยาบาลที่บ้าน โดยสถานประกอบการ
พยาบาลที่บ้าน (Home nursing agency)
(๒) เพิ่มขอบเขตการบริการการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในช่วงกลางวันที่คลินิก
การพยาบาลและการผดุงครรภ์
(๓) กฎกระทรวงว่าด้วย สถานบริบาล (Nursing home)

๑๖๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมความรู้และทักษะ และสร้างจิตสำานึก
ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ญาติและ
บุคลากรกลุ่มที่ไม่ใช่วิชาชีพ เช่น อาสาสมัคร สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เป็นต้น ส่วนผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้างได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงาน
ภายใต้การกำากับดูแลขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งคณะทำางานฯ มีการกำาหนดประเด็นเนื้อหา
ในหนังสือคูม่ อื การดูแลผูส้ งู อายุสาำ หรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีการวางแผนการ
จัดทำาหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น และอยูร่ ะหว่างการเตรียมจัดประชุมเพือ่ จัดทำาร่าง
หลักสูตร การฝึกอบรมสำาหรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น และ
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการประชุมเพือ่ กำาหนดบทบาทภารกิจ อสม. เชิงรุกดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน
และทำาหลักสูตร อสม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ
(๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จัดโครงการเสริมสร้าง
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) มีบทบาทดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองได้ไม่ได้
และมีปญ
ั หาความเดือดร้อนทางสังคม ในปี ๒๕๕๔ ได้อบรมให้ความรูแ้ ก่อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำานวน ๑,๕๓๙ แห่ง รวม
๗,๙๖๑ คน

๑๖๒

ปัญหาและอุปสรรค
(๑) บุคลากรขาดการสนับสนุนจาก อปท.ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ
(๒) ผูด้ แู ลทีไ่ ด้รบั การว่าจ้างยังไม่ได้รบั การพัฒนาให้ปฏิบตั งิ านภายใต้การกำากับ
ดูแลขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. สภาการพยาบาล พิจารณาเรื่องงบประมาณ
อัตรากำาลัง การจัดทำาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรดังกล่าว
๓.๕ จัดให้มบี คุ ลากรทีจ่ ะทำาหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การการบริการดูแลระยะยาว (Care
manager) โดยคำานึงถึงความแตกต่าง และความต้องการที่หลากหลาย
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข
มีการพัฒนากำาลังคนด้านการดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ระบุหน้าที่
ว่าเป็นผู้จัดการการบริการดูแลระยะยาว
ปัญหาและอุปสรรค
ยังขาดหลักสูตรการเป็นผู้จัดการการบริการดูแลระยะยาว
ข้อเสนอแนะ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข
ควรร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำาหลักสูตรดังกล่าวไปใช้

๑๖๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๓.๖ สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิดาำ เนินการดูแลสุขภาพ
ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุที่บ้าน สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำาเป็น
รวมทั้งบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อจำาเป็น
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) กระทรวงสาธารณสุขมีโครงการมัสยิดต้นแบบ มีศนู ย์ฟนื้ ฟูผสู้ งู อายุในชุมชน
รวมทั้งการยกระดับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิให้เป็น รพ.สต. และการพัฒนา รพ.สต.
ทุกแห่งให้มีศักยภาพในการฟื้นฟู
(๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สปสช. มีการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ที่มีความต้องการใช้บริการเด่นชัด โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการประจำาและเครือข่าย
จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัวตามสิทธิประโยชน์
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเหมาจ่ายตามชุดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ จำานวน ๕๘.๘๖ บาท ต่อประชากรไทยทุกคน สำาหรับดำาเนินการตามชุดกิจกรรม
ของกลุม่ เป้าหมายต่างๆ โดยในกลุม่ ผูส้ งู อายุ ๖๐ ปี ขึน้ ไป มีชดุ กิจกรรม ได้แก่ บริการตรวจ
คัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค Metabolic (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี

๑๖๔

ข้อเสนอแนะ
ควรมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

๓.๗ พัฒนาศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุให้จดั บริการการดูแลระยะยาว
ทัง้ บริการด้านสุขภาพ และสังคม ให้มมี าตรฐาน โดยคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศ เพือ่ เป็นศูนย์สาธิตให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้เรียนรู้
และขยายผล
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้มเี ป้าหมายปี ๒๕๕๔
ทีจ่ ะดำาเนินการสร้างศูนย์สวัสดิการและอบรมการดูแลผูส้ งู อายุ ณ อำาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี และจะสร้างเพิ่มอีก ๓ ศูนย์ที่ จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และภูเก็ต (ระหว่างปี
๒๕๕๕-๒๕๕๖) เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการดูแลและจัด
สวัสดิการสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ
(๒) สปสช. ได้จดั ให้มกี องทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ ำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด
(๓) กระทรวงสาธารณสุข กำาลังดำาเนินการพัฒนาศูนย์สาธิตการดูแลสุขภาพ
และดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา
ปัญหาและอุปสรรค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการในการดำาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และกระทรวงสาธารณสุขควรมีการบูรณาการการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวร่วมกันในอนาคต
๑๖๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๓.๘ ศึกษาผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง
ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มส.พส. อยู่ในระหว่างการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม
ปัญหาและอุปสรรค
มีการศึกษาวิจยั ผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุทอี่ ยู่
ในภาวะพึ่งพิงจำานวนน้อย
ข้อเสนอแนะ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการศึกษาวิจัยประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

๑๖๖

ข้อ

๔

ขอให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิตและธำารงรักษาบุคลากรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักกายภาพบำาบัด นักอาชีวบำาบัด พยาบาล
ด้านเวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลด้านผู้สูงอายุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผูส้ งู อายุ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรระดับ
ผู้ช่วยวิชาชีพ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) ด้านการผลิตบุคลากร ประกอบด้วย
๑.๑ บุคลากรทางการพยาบาล
ก) ผูช้ ว่ ยดูแลหรือผูช้ ว่ ยการพยาบาล เป็นบุคลากรระดับผูช้ ว่ ยวิชาชีพ มีโรงเรียน
การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นของภาคเอกชนเป็นผู้ผลิต โดยใช้
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตร ๓ เดือน
(๔๒๐ ชั่วโมง)
ข) พยาบาลทัว่ ไป หน่วยงานทีเ่ ปิดสอนคือวิทยาลัยพยาบาลและคณะพยาบาล
ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้บรรจุรายวิชาการพยาบาลผูส้ งู อายุจาำ นวน
๒ หน่วยกิต
ค) พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เปิดสอน เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์ ศิ ริ ร าช มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาลั ย พยาบาล
สภากาชาดไทย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ง) พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (๒ ปี) หน่วยงานที่
เปิดสอน เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๖๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑.๒ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ หน่วยงานที่เปิดสอนคือ หน่วย
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากนี้
สาขาแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุไทย ร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้ร่างหลักสูตรฝึกอบรม
แพทย์ประจำาบ้านและแพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
อยูร่ ะหว่างการพิจารณารับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
๑.๓ นักกิจกรรมบำาบัด มีเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุร่วมด้วย หน่วยงาน
ที่เปิดสอน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๒) ด้านการธำารงรักษา กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างการศึกษากำาลังคนด้าน
การดูแลระยะยาวและส่งเสริมการพยาบาลที่บ้าน

๑๖๘

ปัญหาและอุปสรรค
(๑) ขาดบุคลากรที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากโรงเรียนการดูแลเด็กเล็กและ
ผู้สูงอายุได้ปิดตัวลงจำานวนมากเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้าน
ทุนการศึกษาจากภาครัฐ อีกครั้งไม่สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยได้ จึงมี
ข้อจำากัดในการประกอบอาชีพ ทำาให้ความนิยมในการเรียนลดลง และส่งผลทำาให้โรงเรียน
ต่างๆ ทยอยปิดตัวลง ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดดำาเนินการเรียนการสอนอยู่จริงประมาณ
๓๐ แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ ๑๐ แห่ง และต่างจังหวัด ๒๐ แห่ง ผลิตได้บุคลากรได้
ประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ คนต่อปี ซึง่ ลดลงจากทีร่ ายงานไว้ในปี ๒๕๔๙ ทีเ่ ปิดดำาเนินการ
เรียนการสอนทั่วประเทศ ประมาณ ๗๖ แห่ง แบ่งเป็นกรุงเทพฯ ๒๔ แห่ง ต่างจังหวัด
๕๒ แห่ง ผลิตได้ประมาณ ๔,๐๐๐ คนต่อปี
(๒) ขาดแคลนบุคลากรทางด้านกิจกรรมบำาบัด เนือ่ งจากมีหน่วยงานทีเ่ ปิดสอน
น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุและสถานบริการต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
(๑) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้คนหนุ่มสาว
เข้ามาเรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผูส้ งู อายุมากขึน้ เพือ่ รองรับความต้องการการดูแล
ของสังคม
(๒) กระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาลควรร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรการ
ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น
(๓) สภาการพยาบาล ควรผลักดันให้มกี ารดำาเนินการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง) แก่ผู้ที่จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมบันไดอาชีพและธำารงรักษาบุคลากรระดับผู้ช่วยวิชาชีพให้คงอยู่ในอาชีพ
ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(๔) ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตนักกิจกรรมบำาบัดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้กระทรวงศึกษาธิการผลิตบุคลากรวิชาชีพในสถาบันการศึกษา
(๕) สนับสนุนให้ทอ้ งถิน่ สามารถส่งบุคลากรไปศึกษา (รวมถึงการให้โควตาด้วย)
และกลับมาทำางานในท้องถิ่น
ข้อ

๕

ขอให้สถานศึกษาทุกระดับจัดให้มีหลักสูตรด้านการดูแลผู้สูงอายุ

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และ
การสนับสนุนผูส้ งู อายุในด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา
และข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำาเนินชีวติ ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกทักษะ
ทีเ่ หมาะสม โดยในลำาดับที่ ๔ ได้ระบุวา่ “จัดให้มกี ารพัฒนาความรูด้ า้ นผูส้ งู อายุในหลักสูตร

๑๖๙

รายงานผลการดำาเนินงาน
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ต่างๆ ตามความเหมาะสม” โดยมีแนวปฏิบตั คิ อื จัดทำาและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ในส่วน
ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง ให้มีเนื้อหาด้านผู้สูงอายุ เช่น
กระบวนการชรา ความรูด้ า้ นการเตรียมตัวเพือ่ วัยสูงอายุ การสร้างวินยั การออมในทุกช่วง
วัย ฯลฯ โดยที่
๑.๑ จัดให้มีรายวิชาหรือกิจกรรมดูแลสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพื่อการ
เป็นผูส้ งู อายุในอนาคตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๒)
๑.๒ จัดให้มรี ายวิชาหรือกิจกรรมดูแลสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพือ่ การเป็น
ผู้สูงอายุในอนาคต ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกระบบโรงเรียน
๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผูส้ งู อายุในระดับ
วิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารผลิตหรือฝึกอบรมผูด้ แู ลผูส้ งู อายุอย่างเพียงพอ
และมีมาตรฐาน
๑.๕ ฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้สูงอายุ

๑๗๐

(๒) หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุในสถาบันทางการพยาบาล เช่น
๒.๑ หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ในทุ ก สถาบั น ที่ เ ปิ ด สอน ๗๙ แห่ ง
ทั่วประเทศได้บรรจุรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุจำานวน ๒ หน่วยกิต
๒.๒ หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (๔ เดือน) เป็นหลักสูตร
หลังปริญญาหน่วยงานที่เปิดสอน เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
๒.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (๒ ปี)
หน่วยงานที่เปิดสอน เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(๓) หลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
๓.๑ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
สถานศึกษาและหลักสูตรทางไกล เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๔๒๐ ชั่วโมง
๓.๒ สำานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน (Home care) เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๖๐ ชั่วโมง เพื่อสามารถให้การ
ดูแลผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๓.๓ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พฒ
ั นาหลักสูตรวุฒบิ ตั รพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ระยะเวลา ๖ เดือน (๘๔๐ ชั่วโมง)
เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถประกอบอาชีพหรือมีความสามารถในการดูแล
เด็กและผู้สูงอายุได้
๓.๔ กรมอนามัย ได้จัดทำาหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำานวน ๔๒๐ ชั่วโมง
เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาทางด้านสุขภาพผู้สูงอายุมากขึ้น และมีหลักสูตร
อบรมผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ จำานวน ๗๐ ชัว่ โมง สำาหรับพนักงานทีท่ าำ หน้าทีบ่ ริการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการต้นกล้าอาชีพ หรือสำาหรับผู้ที่มีประสบการณ์
ดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓.๕ หน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เช่น
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยชุมชน มูลนิธพิ ระดาบส
และมูลนิธิเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค
(๑) ยังขาดข้อมูลการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่นอกเหลือจากวิชาชีพพยาบาล
(๒) ขาดฐานข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

๑๗๑

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการกำาหนดเนื้อหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ควรรู้ในการศึกษาแต่ละระดับเพื่อให้
เกิดชัดเจนและต่อเนื่องของเนื้อหา
ข้อ

๖

๑๗๒

ขอให้กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกัน
จัดทำามาตรฐานและกลไกระดับชาติในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง แบบมีส่วนร่วมจากชุมชน ท้องถิ่นและผู้สูงอายุ ตลอด
จนการกำากับมาตรฐานดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
(๑) สภาการพยาบาลเป็นแกนในการร่างระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผูส้ งู อายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ประกอบไปด้วย โครงสร้างระบบ บทบาทหน้าที่และการควบคุม
กำากับการจัดบริการ มาตรฐานการดูแลระยะยาว ระบบการศึกษาของบุคลากร ระบบ
การเงินการคลัง เพื่อเสนอต่อเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและจัดทำาประชาพิจารณ์
ต่อไป
(๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำา (ร่าง)
มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากสาธารณะและดำาเนินการเพื่อให้มีผลเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
(๓) คณะอนุกรรมการเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้ดำาเนินการจัดทำา (ร่าง) มาตรฐาน
สถานบริบาล และอยูใ่ นขัน้ ตอนของกองการประกอบโรคศิลปะ และมีแนวโน้มการส่งเสริม

การทำาศูนย์ดูแลพักพิงรายวัน (Day Care) ในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล
(๔) กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๖) เพิ่มเติมรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน คือ ข้อ ๙(๑๗) การประกอบกิจการ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รวมทั้ง ออกคำาแนะนำาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง
แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ปัญหาและอุปสรรค
อปท. ยังไม่ได้นาำ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขไปใช้ ถึงแม้จะมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านว่าเป็นกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นำาไปประกาศใช้ แต่ทผี่ า่ นมา
พบว่ายังไม่มกี ารนำาไปประกาศใช้ ทำาให้ไม่สามารถควบคุมกำากับดูแลกลไกการดูแลทีบ่ า้ น
ได้
ข้อเสนอแนะ
(๑) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำาประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพไปบังคับให้เป็นรูปธรรม
(๒) เสนอให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะร่วมกันเกี่ยวกับ
มาตรฐานการดูแลระยะยาวที่ทุกฝ่ายได้รับผิดชอบ
(๓) จัดให้มีการอบรมบุคลากรในท้องถิ่น

๑๗๓

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ

๗

ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔

ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
มี ก ารรายงานผลการดำ า เนิ น การแล้ ว ในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑๗๔

ภาคผนวก
ระเบียบวาระการรายงานผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. การจัดการปัญหาภาวะน้ำาหนักเกินและโรคอ้วน
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม:
เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. โรคติดต่ออุบัติใหม่
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. มาตรการทำาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ

๑๗๕

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(สำาเนา)
คำาสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ๒ / ๒๕๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เพือ่ ให้การติดตามผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบและ
มีความต่อเนือ่ ง เกิดเป็นรูปธรรมความสำาเร็จตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕ (๘) และมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒ เมื่อ
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำานาจ ดังนี้

๑๗๖

๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ที่ปรึกษา
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๓) นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
(๔) นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
(๕) นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
(๖) นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
๑.๒ กรรมการ
(๑) นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
(๒) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

(๓) นายศราวุธ สันตินันตรักษ์
(๔) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ หรือผู้แทน
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
(๖) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน
(๗) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
(๘) ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการกระจาย
อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน
(๙) ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
(๑๐) ผู้จัดการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
(๑๑) รองศาสตราจารย์ วิทยา กุลสมบูรณ์
(๑๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรวยพร ศรีศศลักษณ์
(๑๓) นายกาสัก เต๊ะขันหมาก
(๑๔) นายชัยพร จันทร์หอม
(๑๕) นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
(๑๖) นายไพศาล เจียนศิริจินดา
(๑๗) นายภูวนนท์ เอี่ยมจันทร์
(๑๘) นางมาริษา เนตรใจบุญ
(๑๙) นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
(๒๐) นายวีระพงษ์ เกรียงสินยศ
(๒๑) นายสุชาติ สูงเรือง
(๒๒) นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๗๗

รายงานผลการดำาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)

นางสุภาวดี หาญเมธี
นายสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
นายอุบล อยู่หว้า
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(๒๘) นายชาตรี เจริญศิริ
(๒๙) นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
(๓๐) นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
(๓๑) นางสาวทิพิชา โปษยานนท์

๑๗๘

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่และอำานาจ
๒.๑ วางกลยุทธ์การขับเคลือ่ นและติดตามการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
๒.๒ แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายในการขับ
เคลื่อนและสนับสนุนการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒.๓ ติดตามผลการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และรายงานต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นระยะๆ
ตามความเหมาะสม
๒.๔ ให้ขอ้ เสนอแนะและคำาปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒.๕ ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติตามที่เห็นสมควร

๒.๖ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทำางานเพือ่ ดำาเนินงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามความจำาเป็น
๒.๗ หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงชื่อ) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รับรองสำาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
(นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๗๙

