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คำนำ 

 

 “สมัชชาสุขภาพ” ไดรับการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ โดย

ใหความหมายของคำวา “สมัชชาสุขภาพ” ไว วาหมายถึง “กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนำไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ

เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม” และ

ในมาตรา ๔๑ บัญญัติใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง โดยให คสช. แตงตัง้คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ (คจ.สช.) ขึน้มา ทำหนาทีก่ำหนดหลักเกณฑ

และวิธีการจัดการประชุม และดำเนินการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติดังกลาว 

 “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ” ไดจัดขึ้นอยางเปนระบบและมีสวนรวมตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาแลวจำนวน ๗ ครั้ง คือ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗ ซึ่งสมาชิกสมัชชา

สุขภาพแหงชาติไดมีฉันทมติรวมกันไปแลว ๖๔ มติ มีหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายไดนำมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติดังกลาวไปปฏิบัติจนเกิดเปนรูปธรรมในระดับหนึ่งแลวนั้น 

เอกสารรวมมติสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่๑ - ครัง้ที ่๗ ฉบับนี ้สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ 

(สช.) ไดรวบรวมมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาตทิกุมต ิ รวมทัง้ภาคผนวก เพือ่ใหทกุหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขาย

สามารถนำไปใชเพื่อเปนประโยชนในการอางอิง และขับเคลื่อนมติฯ อยางเปนรูปธรรมตอไป 
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มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕       ๔๖๖ 
มติ ๑   การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  ๔๖๘ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑       ๔๗๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑ / ผนวก ๑       ๔๗๘ 
มติ ๒  การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล   ๔๘๓ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๖       ๔๘๖ 
มติ ๓   การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ ๔๙๓ 
  ในบริบทสังคมไทย   
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๔       ๔๙๕ 
มติ ๔   การจัดการปญหาหมอกควันท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ     ๔๙๙ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๗       ๕๐๒  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๗ / ผนวก ๑       ๕๑๐ 
มติ ๕   ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช   ๕๑๑ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๘       ๕๑๓ 
มติ ๖   การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) ๕๒๐   
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / มติ ๖ / ผนวก ๑       ๕๒๒ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๕        ๕๒๖ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๕ / ผนวก ๑      ๕๓๒ 
มติ ๗   พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ       ๕๓๓ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๓       ๕๓๖   
มติ ๘   การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ  ๕๔๔ 
  จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙       ๕๔๗  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙ / ผนวก ๑       ๕๕๓ 
มติ ๙  การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที  ๕๕๖  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๒       ๕๕๙ 
มติ ๑๐   เรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ  ๕๖๗  
มติ ๑๑  กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ      ๕๖๙ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑๐       ๕๗๐ 
 
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖        ๕๘๙ 
มติ ๑   นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน    ๕๙๑ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๔       ๕๙๓  
มติ ๒    เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย    ๖๐๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๒. ผนวก ๑       ๖๐๓ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๖       ๖๐๖ 
มติ ๓   แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน     ๖๑๒  
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๓. ผนวก ๑       ๖๑๔ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑       ๖๓๙ 



มติ ๔  แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ  ๖๔๕ 
  ผลิตภัณฑสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑     
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔. ผนวก ๑       ๖๔๗ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๒       ๖๕๑ 
มติ ๕   ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน       ๖๕๕ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓       ๖๕๘ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ / ผนวก ๑      ๖๖๗ 
มติ ๖  การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและ   ๖๖๘ 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๕       ๖๗๑ 
มติ ๗  การสรางความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหน่ึงเดียว”    ๖๗๙ 
  ของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม  
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๗       ๖๘๑ 
มติ ๘  การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย     ๖๘๗ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๘. ผนวก ๑       ๖๘๘ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐       ๖๙๗ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๑      ๗๐๔ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๒      ๗๐๗ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๓      ๗๑๐ 
  สมชัชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๔      ๗๑๒ 
 
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗       ๗๑๕ 
มติ ๑   การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน   ๗๑๗ 
  และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง     
  สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑. ผนวก ๑       ๗๒๐ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑       ๗๓๒ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑ / ผนวก ๑      ๗๓๘ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑ / ผนวก ๒      ๗๓๙ 
มติ ๒   การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ  ๗๔๐  
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๓       ๗๔๓ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๓ / ผนวก ๑       ๗๕๑ 
มติ ๓   การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน    ๗๕๒ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔       ๗๕๕             
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔ / ผนวก ๑      ๗๖๓ 
มติ ๔   การจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย     ๗๗๑ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๒       ๗๗๕ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๒ / ผนวก ๑      ๗๘๒ 



มติ ๕   การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย     ๗๙๐ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๕. ผนวก ๑       ๗๙๒ 
  ภาคผนวก ๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ     ๘๑๒ 
  ภาคผนวก ๒ ตัวยอและช่ือหนวยงาน      ๘๑๓ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๕       ๘๑๔ 
 
  
 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑ - คร้ังที่ ๗ 

  

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

มติ ๑.๑  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
  หลัก ๑ / ๑ 
มติ ๑.๒  การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย 
  ภาคผนวก แนบมติ ๑.๒ 
  หลัก ๑ / ๒ 
  หลัก ๑ / ๒ / ๑ 
มติ ๑.๓  นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  ภาคผนวก แนบมติ ๑.๓ 
  หลัก ๑ / ๓ 
  หลัก ๑ / ๓ / ๑ 
มติ ๑.๔  การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี 
  หลัก ๑ / ๔ 
มติ ๑.๕  เกษตรและอาหารในยุควิกฤต 
  หลัก ๑ / ๕ 
มติ ๑.๖      ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
  หลัก ๑ / ๖ 
มติ ๑.๗      บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 
  และทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 
  หลัก ๑ / ๗ 
มติ ๑.๘      ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน 
  หลัก ๑ / ๘ 
มติ ๑.๙     ผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
  หลัก ๑ / ๙ 
มติ ๑.๑๐      สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม 
  และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
  หลัก ๑ / ๑๐ 
มติ ๑.๑๑      ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคมไทย 
  หลัก ๑ / ๑๑ 
มติ ๑.๑๒      นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ 
  หลัก ๑ / ๑๒ 
มติ ๑.๑๓     การสงเสรมิความสัมพนัธระหวางผูปวยและญาตกิบับคุลากรทางการแพทย  
  หลัก ๑ / ๑๓ 
มติ ๑.๑๔     วิกฤตเศรษฐกิจและการปกปองสุขภาวะคนไทย 
  หลัก ๑ / ๑๔ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 รับทราบ ถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๑) มาตรา ๔๖, ๔๗ 

และ ๔๘ ที่กำหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติโดย

นำความเห็นของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย เพื่อสำหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหรายงานตอ

รัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตอง

ดำเนินการตอไปตามอำนาจหนาที่ของตน  

 ตระหนัก ถึงความสำคัญของธรรมนูญฯ ที่เปนเจตนารมณรวมและพันธะรวมกันของสังคม (Social 

commitment) อันถือเปนเอกสารหลัก สำหรับกำหนดทิศทางและเปาหมายของระบบสุขภาพในอนาคต       

 รับทราบและช่ืนชม กระบวนการมีสวนรวมอยางกวางขวางในการจัดทำสาระสำคัญของธรรมนูญฯ และ

กระบวนการแปลงธรรมนูญฯ สูการปฏิบัติ ซึ่งนับเปนกระบวนการและนวัตกรรมทางสังคมท่ีสำคัญที่สุดในการ

เชื่อมโยงองคกรภาคีเครือขายตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพบนหลักการมีสวนรวมอยางสมานฉันท  

 รับทราบ วาภาคีเครือขายระดับพื้นที่สามารถจัดทำ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่” สำหรับ

เปนกรอบแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพในระดับพื้นที่ชุมชนและทองถิ่นของ

ตนซึ่งใกลตัวและเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยตองไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เห็นชอบกับสาระในรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑ ตามที่ปรากฏในภาคผนวก 

โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังแนบ 

 ๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

     ๒.๑  นำความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ เสนอคณะกรรมการจัดทำ

ธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิ เพือ่ประกอบการปรับปรงุรางธรรมนญูฯ กอนนำเสนอคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ เพื่อพิจารณารับรองตอไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

     ๒.๒ เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายตาง ๆ ท่ัวประเทศ

มีการดำเนินงานตามธรรมนูญฯ อยางกวางขวาง  

     ๒.๓ ติดตามผลการนำธรรมนูญฯ ไปใชประโยชนในทางปฏิบัติเพื่อรายงานความคืบหนาตอสมัชชา

สุขภาพแหงชาติทุกสองป 

มติ ๑.๑  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิ
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 ๓. ขอใหหนวยงานของรฐั องคกรวิชาการ องคกรวชิาชพี ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในทกุภาคสวน 

ทุกระดับ พิจารณาดำเนินการ 

     ๓.๑ นำธรรมนูญฯ ไปใชเปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงาน

ดานสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ของตน 

     ๓.๒ สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอยางมีสวนรวมในทุกระดับ และรวม

ผลักดันใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวย 
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ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 
๑. ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๑) กำหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(คสช.) มีหนาที่และอำนาจจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ สำหรับใชเปนกรอบ และแนวทาง ในการ

กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ โดยมีองคประกอบตามหมวด ๕ มาตรา 

๔๖ - ๔๘ โดยใหนำความเห็นของสมัชชาสุขภาพ มาประกอบในการจัดทำธรรมนูญฯ และ ใหนำธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ใหความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ให

รายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภาเพือ่ทราบและประกาศในราชกิจจานเุบกษา นอกจากน้ียังกำหนดใหทบทวน

ธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาตใิหเหมาะสมกบั สถานการณระบบสขุภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางนอยทุกหาป   

 

๒. สถานะของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิ

 ๒.๑ ในทางกฏหมาย ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอ่ืน

ที่เกี่ยวของที่ตองดำเนินการตอไปตามอำนาจหนาที่ของตน ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ มาตรา ๔๘   

 ๒.๒ ในทางสังคม ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนเจตนารมณรวมและพันธะรวมกันของสังคม 

(Social commitment) ใหสามารถใชอางอิง (reference) สำหรับกำหนดทิศทางและเปาหมาย ของระบบสุขภาพ

ในอนาคต กระบวนการจัดทำ สาระสำคัญและกระบวนการแปลงธรรมนูญฯสูการปฏิบัติ จึงมีสถานะเปนกลไกและ

กระบวนการทางสังคมที่เช่ือมโยงและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบสุขภาพ บนหลักการมีสวนรวม โดยคำนึงถึงความ

จำเปนและผลประโยชน ของทุกภาคสวน ตามยุทธศาสตรสามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา ไดแก การสานพลังนโยบาย 

พลังความรู และพลังทางสังคม  

 

๓. ระบบและกลไกในการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิ

 คสช. ไดมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และการประชุมครั้งที่ 

๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบขอเสนอ ระบบและกลไกการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติ ตามที่คณะทำงานยกรางระบบและกลไกการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเสนอ 

ซึ่งเปนขอเสนอที่ผานการพิจารณาของท่ีประชุม ”ขับเคลื่อนและรวมเรียนรูกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ” 

เมื่อวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 

หลัก ๑ / ๑ 

 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
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 ๓.๑ หลักการสำคัญในการจัดทำธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ  มี ๒ ประการคือ 

       ๑) ตองทำใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติมีความสำคัญ มีคุณคา ดังนั้นระบบ และกลไกใน

การจัดทำจึงตองไดรับการยอมรับจากหนวยงาน องคกรภาคีตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน โดยอาศัยหลักการมีสวนรวม เปด

ชองทางรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน และมีการจัดทำอยางเปนระบบ โดยใชขอมูลทางวิชาการและการจัดการ

ความรูเปนฐานสำคัญ 

       ๒)  ภาคีเครือขายระดับพื้นที่สามารถจัดทำ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่” เพื่อใหพื้นที่

ไดมีกรอบแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานสุขภาพที่ใกลตัวและเปนรูปธรรมมากขึ้น 

โดยตองไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 ๓.๒ กลไกการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ประธานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (รอง

นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม) ไดมีคำส่ังคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ ๑/๒๕๕๑ แตงตั้งคณะ

กรรมการจดัทำธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาต ิ มนีายแพทยบรรล ุ ศริพิานชิ เปนประธาน มีหนาที่รับผิดชอบ

ภาพรวมของการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทั้งเนื้อหาสาระและกระบวนการ 

 ตอมา ประธานกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ไดมีคำส่ังที่ ๑/๒๕๕๑ และ 

๒/๒๕๕๑ แตงตั้งอนุกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ รวม ๖ คณะ ดังนี้ 

      ๑) คณะอนุกรรมการยกรางกรอบและสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) มี ศ.นพ.วิจารณ 

พานิช เปนประธาน มีหนาที่จัดทำกรอบการจัดทำ และสาระสำคัญที่เปนแนวคิด ทิศทางรวมของธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติทั้งฉบับ  

      ๒) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๔) (๕) (๖) (๑๒) มี นพ.ณรงคศักดิ์ 

อังคะสุวพลา เปนประธาน มีหนาที่จัดทำสาระสำคัญสวนที่สัมพันธกับระบบการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน 

ควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ และการเงินการคลังดาน

สุขภาพ 

      ๓) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๙) (๑๐) (๑๑) มีนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 

เปนประธาน มีหนาที่จัดทำสาระสำคัญที่เปนสวนสนับสนุนระบบสุขภาพ ไดแก การสรางและเผยแพรองคความรู

ดานสุขภาพ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข 

      ๔) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๗) มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน 

มีหนาที่จัดทำสาระสำคัญเรื่องการสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การ

แพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ  

      ๕) คณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๘) มี นพ.ชูชยั ศุภวงศ เปนประธาน มีหนา

ที่จัดทำสาระสำคัญเรื่องการคุมครองผูบริโภค 

      ๖) คณะอนุกรรมการสื่อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟงความเห็น มี นายสมชาย แสวงการ 

เปนประธาน ทำหนาที่สื่อสารทางสังคมเพื่อใหทุกภาคสวนเขามีสวนรวมในการยกราง ตลอดจนจัดกระบวนการรับ

ฟงและประมวลความเห็นจากทุกภาคสวน  

 การทำงานของอนุกรรมการทุกชุดเช่ือมโยงกันและอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ โดยประธานอนุกรรมการทกุคณะเปนกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติดวย 
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๔. รูปแบบการเขียนเอกสารธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ   

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบ สุขภาพแหง

ชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เม่ือ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมไดเห็นชอบรูปแบบการเขียนธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติ โดยใหประกอบดวย เอกสาร ๒ ชุดคือ 

 ๔.๑ เอกสารฉบับหลัก: ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 วัตถุประสงค เปนเลมสาระหลัก ใชในการนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

 ลักษณะการเขียน  

      ๑) ไมเขียนเปนกฎหมาย แตตองรักษาความเปน “ธรรมนูญ” ซึ่งเปนกรอบและแนวทางการกำหนด

นโยบายและแผน ที่มีฐานะเปนมติคณะรัฐมนตรีไว 

      ๒) ขอความกระชับ จับใจ ส่ือความหมายชัดเจน 

      ๓) องคประกอบของเอกสารหลัก ประกอบดวย 

       ๓.๑) คำปรารภที่อธิบาย ความเปนมา ความหมายและสถานะของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ 

       ๓.๒) นิยามศัพทที่ปรากฎในเอกสารหลัก 

       ๓.๓) ขอความในหมวด ๑ ถึง ๑๒ โดยใหเปนไปตามมาตรา ๔๗ (๑) ถึง (๑๒) ทั้งนี้ ตั้งแตหมวด 

๔ ถึงหมวด ๑๒ ใหประกอบดวย หลักการ เปาหมายเชิงระบบ และมาตรการสำคัญ  

 ๔.๒ เอกสารประกอบ หรือภาคผนวก หรือบันทึกเจตนารมณ 

      ๑) วัตถุประสงค เปนเอกสารประกอบ เพื่ออธิบาย สถานการณ ขอมูล และเหตุผลประกอบการสรุป

รางสาระสำคัญในธรรมนูญฯ ตลอดจนขอถกแถลงสำคัญที่อาจมีความเห็นไมตรงกันในระหวางยกราง 

      ๒) ลักษณะการเขียน  

       ๒.๑) เขียนแยกเปนบท ตามรายหมวด 

       ๒.๒) เขียนเปนคำชี้แจงหรือเหตุผล โดยมีรายละเอียดขอมูลประกอบ เทาที่จำเปน สำคัญและมี

ประโยชน 

      ๓) การเขียนสาระแตละบท ประกอบดวยคำปรารภนำ หรือเจตนารมณของแตละบท นิยามศัพท

ทั้งหมดในหมวดนั้น สถานการณโดยสรุปอันเปนที่มาของสาระ หลักการ เปาหมายและรายละเอียดของขอความใน

หมวดนั้น ๆ เชน มาตรการและการบริหารจัดารสูการปฏิบัติโดยละเอียด รวมถึงภาคผนวก เชน ตาราง หรือ

ประเด็นถกแถลงที่สำคัญ 

 ทั้งน้ี ใหรวบรวมเอกสาร ขอมูล ทั้งหมดที่ทุกคณะอนุกรรมการฯ ไดศึกษารวบรวมไวบันทึกลงใน CD เพื่อ

การคนควาขอมูลเพิ่มเติมดวย 

 

๕. กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่..พ.ศ. .... 

 ๕.๑ กำหนดขอบเขต กระบวนการ สาระสำคัญ และกรอบเวลาของธรรมนูญ  

 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ประชุมรวมกัน เพ่ือ

ระดมความเหน็และขอเสนอแนะตอการจัดทำธรรมนญูวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิทัง้ในดานสาระสำคัญ กระบวนการ

และขอบเขตการเขียน โดยกำหนดใหกรอบเวลาเปาหมายของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับแรก  เปน

ภาพรวมของระบบสุขภาพในระยะยาวถึงป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๕.๒ การทำงานของคณะอนุกรรมการ ขั้นแรก-ทบทวนความรูและรับฟงความเห็น ในชวงเดือนกุมภาพันธ

ถึงเมษายน 2551 คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญ วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทุกชุดไดกำหนดแผนการทำงาน 

และเริ่มกระบวนการยกราง โดยทบทวนสถานการณ และองคความรูที่สำคัญในแตละประเด็น ในขณะที่คณะ

อนุกรรมการสื่อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟงความเห็นประชุมเพื่อออกแบบกระบวนการและแผนการ

ทำงานในภาพรวม 

 ๕.๓ การพิจารณากรอบการจัดทำธรรมนูญฯ คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

พิจารณาและใหความเห็นชอบราง กรอบการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 ๕.๔ การยกรางสาระสำคญัและการรบัฟงความเหน็โดยคณะอนุกรรมการ ดำเนนิการในชวงเดอืนพฤษภาคม

ถึงมิถุนายน ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทุกชุด เริ่มประมวลสรุปประเด็น

เพื่อยกรางสาระสำคัญรายประเด็น ขณะท่ีคณะอนุกรรมการส่ือสารทางสังคมจัดกระบวนการรับฟงความเห็นและ

เริ่มการเผยแพรในสื่อสาธารณะเพื่อใหประชาชนรูจักธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ  

 ๕.๕ การพิจารณาปรัชญาแนวคิดหลัก คุณลักษณะพึงประสงคและเปาหมาย คณะกรรมการและคณะ

อนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติประชุมรวมกันเพื่อระดมความเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอรางขอความสำคัญในมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) ซึ่งเปนปรัชญา แนวคิดหลักของระบบสุขภาพ รวมถึงคุณลักษณะ

พึงประสงค เปาหมายของระบบสุขภาพและการจัดใหมีหลักประกัน และความคุมครองใหเกิดสุขภาพ พรอมทั้งรับ

ฟงความกาวหนาในการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ  

 ๕.๖ การจัดทำรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพรายประเด็นและรับฟงความเห็นทั่วประเทศ ในชวงเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ทุกชุดเริ่มยกราง

ขอความในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติรายประเด็น ขณะที่คณะอนุกรรมการส่ือสารทางสังคมและ

จัดกระบวนการรับฟงความเห็นไดจัดเวทีประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติตออนาคตระบบสุขภาพ ๘ เวที เวทีนี้

เปนการจัดประชาเสวนาอยางเขมขนมีผูเขารวมประมาณ ๔๐๐ คน  

 ๕.๗ สรุปประมวลความคิดเห็น คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ ประชุมรวม เพื่อรับทราบขอมูลจากกระบวนการรับฟงความเห็น และระดมความเห็นตอรางสาระสำคัญ

ของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติรายประเด็น 

 ๕.๘ การจัดทำรางธรรมนญูทัง้ฉบบัรางทีห่นึง่และรับฟงความคดิเห็นอยางกวางขวาง ในชวงเดอืนสิงหาคม

ถึงตุลาคม ๒๕๕๑ คณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทุกชุดสรุปรางธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติแตละประเด็น และรวบรวมเปนรางฉบับที่หนึ่ง ขณะที่คณะอนุกรรมการสื่อสารทางสังคม

และจัดกระบวนการรับฟงความเห็นไดจัดเวทีรับฟงความเห็นระดับจังหวัด ๗๕ เวที ประมาณ ๗,๕๐๐ คน และเวที

รับฟงความเห็นจากกลุมเปาหมายเฉพาะ ประมาณ ๓,๐๐๐ คน รวมผูเขารวมในกระบวนการรับฟงความเห็นตลอด

กระบวนการยกรางกวา ๑๐,๐๐๐ คนจากท่ัวประเทศ 

 ๕.๙ การจัดทำธรรมนูญฯรางที่สอง คณะอนุกรรมการยกรางกรอบและสาระสำคัญตามมาตรา ๔๗ (๑) 

(๒) (๓) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปขอความในรางและประสานความสอดคลองของเนื้อหาสาระธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติทั้งฉบับ และเรียบเรียงเปน รางที่สองของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

ฉบับที่..พ.ศ.....เพ่ือสงใหสมาชิกภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

แลวนำเขาเสนอในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหไดมติเปนรางธรรมนูญฯฉบับหลัก 
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 คสช. โดยคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญฯจะนำความเห็นและขอเสนอแนะตามมติของ สมัชชาสุขภาพ

แหงชาติไปพิจารณา หากมีความจำเปนก็สามารถปรับปรุง รางธรรมนูญฯฉบับหลัก ที่สมัชชาสุขภาพไดใหมีมติ

เอาไว จากนั้น คสช.เสนอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ กอนเสนอใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

 

๖. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ วรรคสอง ที่กำหนดใหใน

การจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช. นำความเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมา

ประกอบดวย จึงขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดพิจารณา ราง ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่.. 

พ.ศ. .... ตามเอกสารผนวก ๑/๑/๑ ประกอบรายงานนี้ พรอมทั้งพิจารณารางมติตามเอกสารรางมติ ๑/๑  
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 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย 

 ตระหนัก วายาเปนสินคาคุณธรรม ประเทศจึงตองมียาจำเปนสำหรับใชเพื่อประโยชนสาธารณะอยาง

เพียงพอ ท่ัวถึง และทันการณ โดยสามารถพึ่งตนเองไดและใหคนไทยเขาถึงยาถวนหนา 

 รับทราบ วายังมีประชาชนหรือผูปวยจำนวนมากท่ีเขาไมถึงยา เนื่องจากรัฐบาลมีขีดความสามารถจำกัด

ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดหายาใหเพียงพอกับความตองการ ประกอบกับยาที่มีสิทธิบัตรนั้นมีราคาสูง

เกินกวาความสามารถท่ีประชาชนผูบรโิภคสวนใหญจะจายได เนือ่งจากระบบสิทธบิตัรในเรือ่งยา แมเปนเจตนารมณ

ที่ดีของกฎหมายเพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยี แตจากบทเรียนที่ผานมามิไดสนอง

เจตนารมณของกฎหมายโดยเฉพาะการถายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้การใหสิทธิผูกขาดในระยะยาวนำไปสูปญหา

การเขาถึงยา   

 มีความกังวล วาคาใชจายดานยาในประเทศไทยมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะหลายปที่ผานมา โดยมี

อัตราการเพิ่มของคาใชจายประมาณรอยละ ๑๓ - ๒๐ ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ ในขณะที่

เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศเตบิโตเพยีงรอยละ ๒.๒ - ๗.๑ ในชวงเวลาเดียวกนั นบัวาคาใชจายดานยาของประเทศไทย

สูงกวาการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ อกีทัง้อตัราการเพิม่ขึน้ของการใชยาในประเทศไทยเปนไป

ในทิศทางที่ขัดแยงกับขนาดของตลาดยาโดยรวมในระดับนานาชาติ ซึ่งเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลงจากรอยละ ๑๑.๗ 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๖.๘ ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ในขณะที่ประเทศไทยไมมีนโยบายดานราคายาท่ีชัดเจน ขาด

ระบบควบคมุราคายาท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมีหนวยงานที่กำกับดูแลการกำหนดราคายาใหเหมาะสม เปนธรรม 

และสะทอนตนทุนที่แทจรงิ ทำใหการกำหนดราคายาเกดิจากบริษัทยาแตเพยีงฝายเดียว ซึ่งโดยทั่วไปแลวมักกำหนด

ราคาขายที่เกินจริง  

 ตระหนัก ถึงนโยบายและขอกฎหมายตาง ๆ ทีเ่กีย่วของท่ีเอือ้ใหประชาชนทกุคนแมอยูหางไกลและยากจนก็

จะมีโอกาสไดใชยาที่จำเปนในราคาท่ียอมเยา เชน นโยบายแหงชาติทางดานยา พ.ศ. ๒๕๒๔ และ พ.ศ. ๒๕๓๖  

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดซื้อยาดวยเงินงบประมาณของหนวยราชการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ ขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับ

การคา ๑๙๙๔ (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, TRIPs 

Agreement) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบบสิทธิบัตร และคำประกาศกรุงโดฮา วรรค ๖ (Doha 

Declaration Paragraph 6) 

 

มติ ๑.๒   การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย 
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 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ใหการรับรองยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ตามภาคผนวกทายมตินี้ 

 ๒. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

     ๒.๑ นำเสนอยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทยตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็น

ชอบและสั่งการใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรฯ  

     ๒.๒ จัดใหมีกลไกเพื่อยกรางแผนปฏิบัติการโดยการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

     ๒.๓  ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

     ๒.๔  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดำเนินการในยุทธศาสตรที่มีความเรงดวนหรือจำเปนตอง

ดำเนินการทันที  

     ๒.๕ ใหรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทยตอการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ 
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ภาคผนวก แนบมติ ๑.๒ 

ยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย  
 

 

• เปาหมาย 

 ๑. ประเทศมียาจำเปนสำหรับใชอยางทั่วถึง ใชทันการณ และสามารถพ่ึงตนเองได และเพื่อประโยชน

สาธารณะ  

 ๒. ประชาชนมีสุขภาวะ สามารถพึ่งพาตนเองในการรักษาพยาบาล เนนการสรางเสริมสุขภาพ การใช

ภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

 

• ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๗ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา  

 ๒. ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหเขาถึงยาและมีสวนรวมดูแล สรางเสริมสุขภาพ 

  ๓. ยุทธศาสตรสงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน 

  ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ  

  ๕. ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย 

  ๖. ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม 

  ๗. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม 

 

๑. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา        

 ภาคีเครือขาย (บุคลากรดานสุขภาพ นักวิชาการ และผูปวย/ผูใชยา) รวมกันพัฒนาระบบ กลไกและ

กระบวนการ  ดังนี้ 

 ๑.๑ เพื่อใหมีการใชยาอยางเหมาะสม 

 ๑.๒ เพื่อใหมีการบริหารระบบยาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๓ เพื่อใหมีการผลักดันและปรับปรุงนโยบาย และ/หรือ กฎหมาย เพื่อใหเขาถึงยาอยางถวนหนา 

 ๑.๔ เพื่อใหมีการผลักดันเชื่อมประสานหนวยบริการยาที่ไดมาตรฐานลงสูระดับชุมชน 

 ๑.๕ เพื่อใหมีการเขาถึงยาที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนในระยะยาว 

 

๒. ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหเขาถึงยาและมีสวนรวมดูแล สรางเสริมสุขภาพ 

 ๒.๑ ภาครัฐตองสนับสนุนการรวมตัวของกลุมผูปวย โดยเฉพาะโรคที่ตองเสียคาใชจายสูง โรคที่เปนปญหา

สาธารณสุขของประเทศ และโรคที่มีความชุกนอย เพ่ือใหมีพลังผลักดันขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในดานการเขาถึงบริการและการเขาถึงยา 

 ๒.๒ ภาครฐัตองสนับสนนุการรวมกลุมในการดูแลและสรางเสรมิสขุภาพ รวมถึงการฟนฟทูางดานรางกาย

และจิตใจ และลดการกีดกันทางสังคม  
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๓. ยุทธศาสตรสงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน 

 ๓.๑ ใหมีการควบคุมราคายาอยางสมเหตุสมผลและโปรงใส และมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ โดย

เฉพาะยาที่ติดสิทธิบัตร และยาท่ีผูกขาดตลาดโดยเจาของรายเดียวหรือนอยราย 

 ๓.๒ ใชขอยืดหยุนของขอตกลงทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาที่มีอยูในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 

เพื่อแกปญหาการเขาถึงยาอยางมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล  

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ  

 ๔.๑ สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปน วัตถุดิบทางยาและสมุนไพร ในการแกปญหาสุขภาพ เพ่ือทดแทน

การนำเขาและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาที่จำเปน 

 ๔.๒ กรณีที่มีปญหาดานสิทธิบัตร รัฐตองมีมาตรการชวยเหลือตาง ๆ เชน ประสานใหเกิดการใหใชสิทธิ

โดยสมัครใจ ดวยการกำหนดคาตอบแทนการใชสทิธทิีเ่หมาะสม และใหการสนบัสนุนดวยมาตรการภาษีและมาตรการ

การตลาด เปนตน 

 ๔.๓ สงเสริมใหอุตสาหกรรมยาช่ือสามัญทำการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับของยาที่กำลังจะหมดสิทธิบัตร 

และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการขึ้นทะเบียนตำรับยา  

 ๔.๔ สงเสริมการจัดตั้งศูนยวิจัยทางคลินิก และศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาที่ไดมาตรฐาน 

 ๔.๕ รัฐสนับสนุนใหเกิดกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ โดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมยาแหงชาติเพื่อเปนกลไกในการบริหารกองทุน บริหารจัดการเชื่อมโยง หนวยงานดานวิจัยและพัฒนา

ยา สถาบันวิชาการ และอุตสาหกรรมยา 

 ๔.๖ สงเสริมความรวมมือระหวางองคการเภสัชกรรมและผูผลิตยาภายในประเทศ และขยายผลของความ

รวมมือสูประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค เพื่อทำใหตลาดยามขีนาดใหญคุมคากบัการลงทนุ โดยเฉพาะยากำพรา ควบคูไป

กับการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมและการคุมครองผูบริโภค 

 ๔.๗ รัฐบาลสงเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมการผลิตยาในประเทศทัง้แผนปจจบุนัและแผนไทยในระดบัชาติ 

 

๕. ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการ

เขาถึงยา 

 ๕.๑ ขอตกลงเขตการคาเสรตีองไมผกูพนัประเทศเกินไปกวาความตกลงวาดวยสทิธใินทรพัยสินทางปญญา

ที่เกี่ยวของกับการคา ค.ศ. ๑๙๙๔ (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, 

TRIPs Agreement)  

 ๕.๒ ใชเกณฑการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑยาขององคการอนามัยโลกเปนแนวทางพิจารณาเทคโนโลยีที่

สมควรไดรับสิทธิบัตร 

 ๕.๓ จัดทำฐานขอมูลสิทธิบัตรยาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว และ

ครบถวน 

 ๕.๔ เสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ในประเด็นสำคัญ คือ 

       ๑)  กำหนดรายละเอยีดของขัน้ตอนการประดษิฐทีส่งูข้ึน เพือ่ปองกนัการยืน่คำขอสิทธิบัตรที่ไมสามารถ

นับเปนข้ันการประดิษฐที่สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงขอถือสิทธิไปเพียงเล็กนอย  
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       ๒)  ตั้ง “คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ” ซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะทำหนาที่พิจารณา วินิจฉัย

และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ  

 ๕.๕ ใหยกเลิกภาษีการนำเขายาเฉพาะยาชวยชวีติ (Life Saving Drug) ในบญัชยีาหลกัแหงชาต ิและตัวยา

สำคัญออกฤทธิ์ (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ที่นำมาผลิตยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ 

 

๖. ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม 

 ๖.๑ ปรับปรุงบัญชยีาหลกัแหงชาติใหทนัสมยั โดยใชขอมลูตนทนุและความคุมคาในเชงิเศรษฐศาสตรสุขภาพ 

 ๖.๒ กำหนดใหสถานพยาบาลใชบัญชียาหลักแหงชาติอยางจริงจังและมีการสั่งใชยาอยางเหมาะสม 

 ๖.๓ สงเสริมการใชชื่อสามัญทางยาในทุกระดับ 

       ๑)  กำหนดขนาดของตัวอักษรชื่อสามัญทางยาใหเทากับชื่อการคาบนฉลากและเอกสารกำกับยา  

       ๒)  การเรียนการสอนบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาเนนการใชยาตามชื่อสามัญทางยา 

       ๓)  ใหระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการขาราชการ ใช

บัญชีรายการยาเดียวกันในสถานบริการเดียวกัน และยาท่ีมีสารออกฤทธิ์ตัวเดียวกันใหเลือกใชรายการเดียวตาม

การประเมินตนทุนและความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรสุขภาพ (cost-effectiveness) และอาการไมพึงประสงค

จากยา โดยจัดใหมีกลไกการติดตามประเมินคุณภาพอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

       ๔)  กำหนดใหบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับใชชื่อสามัญทางยาและแจงใหผูบริโภคทราบช่ือสามัญ

ทางยา   

 ๖.๔ มีกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของประชาชนและชุมชนในการรักษาพยาบาล 

เนนการสรางเสริมสุขภาพ การใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก 

 ๖.๕ สงเสริมและพฒันาใหมรีะบบเฝาระวงัความปลอดภยัและคุณภาพยาอยางมปีระสทิธภิาพและทนัการณ 

 ๖.๖ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาและทบทวนทะเบียนตำรับยาใหมีประสิทธิภาพ  

 ๖.๗ กรณีการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหมตองมีขอมูลประกอบเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

       ๑) สถานะสิทธิบัตรของยาใหมในการข้ึนทะเบียน 

       ๒) ขอมูลตนทนุและความคุมคาในเชงิเศรษฐศาสตรสขุภาพ โดยมกีระบวนการพฒันาอยางเปนขั้นตอน 

       ๓) ขอมูลโครงสรางราคายา๑ 

 ๖.๘ จัดใหมีขอมูลการใชยาดวยอักษรเบรลลแกผูปวยที่พิการทางสายตา 

 

๗. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม 

 ๗.๑ มีสวนรวมเชงิรกุกบัคณะทำงานรวมระหวางรัฐบาลเกีย่วกบัการสาธารณสขุ นวัตกรรม และทรัพยสิน

ทางปญญาในการวางแผนเพือ่ผลักดนัใหมกีารวิจยัยาใหมสำหรบัโรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศดอยพัฒนา

และประเทศกำลังพัฒนา 

 ๗.๒ สงเสริมทางเลือกใหมในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาใหมและสูตรตำรบัยาใหมนอกเหนือจาก

ระบบสิทธิบัตร เชน การจัดการรวมของสิทธิบัตรตอเนื่อง กองทุนรางวัลงานวิจัย สัญญาลวงหนาทางการตลาดเพื่อ

การวิจัยและพัฒนา 

 

   

 

๑ หมายถึง สัดสวนตนทุนการวิจัยพัฒนาตนทุนการผลิต ตนทุนบริหาร ตนทุนการตลาด ตนทุนการกระจาย และกำไร 
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การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย 

 
๑. สถานการณ 

 ๑.๑ ยาเปนสินคาคุณธรรม ที่แตละประเทศตองมียาจำเปนเพื่อใชอยางเพียงพอ ทั่วถึง ทันการณ และตอง

สามารถพึ่งตนเองไดระดับหน่ึง โดยเฉพาะในยามเกิดสงครามหรือวิกฤตการณตางๆ การเขาถึงยาจำเปนจึงมีความ

สำคัญตอความมั่นคงดานสุขภาพของคนในชาติ การเขาถึงยามีองคประกอบสำคัญคือ การเลือกและการใชยาอยาง

สมเหตุผล การมียาที่มีประสิทธิภาพ  การมีระบบการกระจายยาที่ดีทำใหหาไดงาย และ การมีกำลังซื้อ  

 ๑.๒ ในหลายปที่ผานมาคาใชจายดานยาของประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ขนาด

ของตลาดยามีมูลคาประมาณ ๓๒,๐๐๐ ลานบาท เพิ่มเปน ประมาณ ๖๓,๐๐๐ ลานบาทในราคาผูผลิตในป พ.ศ. 

๒๕๔๘ หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ ๑๓-๒๐ ตอปซึ่งสูงกวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่ง

เติบโตเพียงรอยละ ๒.๒-๗.๑ ในชวงเวลาเดียวกัน ถึง ๓ เทา  อีกทั้งอัตราการเพิ่มขึ้นยังสวนทางกับขนาดของตลาด

ยาในระดับนานาชาติโดยรวมที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากรอยละ ๑๑.๗ ในป พ.ศ.๒๕๔๓ เหลือเพียงรอยละ ๖.๘ 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘   

 ๑.๓ รัฐบาลไดดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (universal coverage) เพื่อใหคนไทยทุกคนมี

หลักประกันดานสุขภาพ การศึกษาคาใชจายในโรงพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา พบวา 

สัดสวนของมูลคายาเทากับรอยละ ๒๐.๔ ของคาใชจายผูปวยในทั้งหมด และรอยละ ๖๕ ของคาใชจายผูปวยนอก

ทั้งหมด และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นมากในอนาคต สำหรับคาใชจายในการรักษาพยาบาลของขาราชการ พบวา 

คารักษาพยาบาลผูปวยนอกเพิ่มขึ้นจาก ๗,๐๐๗ ลานบาทในป ๒๕๔๓ เปน ๒๑,๘๙๖ ลานบาทในป ๒๕๔๙ ซึ่งมี

สาเหตุจากการบริโภคยาที่เพิ่มขึ้นประกอบกับราคาของยาใหม ๆ ที่สูงขึ้นดวยสรางภาระการคลังแกประเทศและ

ทำใหเงินคงคลังลดลง  

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการพิเศษตาง ๆ เชน โครงการยาตานไวรัสฯสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 

เพื่อใหคนไทยเขาถงึยาทีจ่ำเปน ทวารฐับาลมงีบประมาณจำกดัทำใหไมสามารถจดัหายาไดเพยีงพอกับความตองการ 

จึงยังมีประชาชนหรือผูปวยจำนวนมากท่ีเขาไมถึงยา เนื่องจากยาเหลานี้เปนยาที่มีสิทธิบัตรจึงมีราคาแพงเกินกำลัง

ซื้อของประชาชนสวนใหญ ระบบสิทธิบัตรในเรื่องยาจึงบิดเบือนเจตนารมณที่ดีของกฎหมายในการสงเสริมการวิจัย

และพัฒนา กอใหเกิดปญหาการผูกขาด ทำใหยามีราคาสูงเกินความสามารถในการจายของผูบริโภค  

 

๒. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ๒.๑ นโยบายแหงชาติทางดานยา พ.ศ. ๒๕๒๔ มีสาระสำคัญ ๕ ประการ คือ ๑) การกระจายยาจำเปน ๒) 

การสงเสริมการใชยาท่ีเหมาะสม ๓) การประกันคุณภาพยา ๔) การผลิตยาจากวัตถุดิบในประเทศ และ ๕) การ

สงเสริมใหนำสมุนไพรมาใชในทางการแพทยแผนไทย โดยประกาศใชบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ตอมาไดม ี

นโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเพิ่มเติมสาระสำคัญ ๒ ประการ คือ ๑) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ 

หลัก ๑ / ๒ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๘

ใชยาตามบัญชียาหลักแหงชาติทั้งภาครัฐและเอกชน และ ๒) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานดานยาและ

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบงัคบัตาง ๆ ใหเอือ้ตอการคุมครองผูบรโิภคดานยา สงผลใหมกีารปรับปรุง

บัญชียาหลักแหงชาติ และจัดทำบัญชียาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น เพื่อใหระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกัน

สังคมและระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ใชอางอิงเปนสิทธิประโยชนไดอยางยั่งยืนและเสมอภาค  

 ๒.๒ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจัดซื้อยาดวยเงินงบประมาณของหนวยราชการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ กำหนดใหใชบัญชียาหลักแหงชาติเปนหลักอางอิงใน

การคัดเลือกยาเขาสูสถานบริการสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนทุกคนแมอยูหางไกลและยากจนก็จะมีโอกาสไดใชยา

ที่จำเปนในราคาที่ยอมเยา 

 ๒.๓ ขอตกลงวาดวยสทิธิในทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กีย่วของกับการคา ๑๙๙๔ (Trade Related Aspects 

of Intellectual Property Rights Agreement, TRIPs) เปนขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่

เกี่ยวของกับการคาที่ไดกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำที่ประเทศสมาชิกองคการการคาโลกทุกประเทศจะตองปฏิบัติตาม 

โดยจะตองแกกฎหมายภายในประเทศใหเปนไปตามความตกลง TRIPS ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด๑  

 ๒.๔ ปฏิญญาความตกลงโดฮา (Doha Declaration)๒ มีสาระสำคัญคือ การเนนย้ำวาแตละประเทศ

สามารถผลิตยาหรือนำเขายาโดยใชมาตรการบังคับใชสิทธิ (Compulsory Licensing) และ/หรือการนำเขาซอน 

(Parallel Import) สำหรับแกไขปญหาสาธารณสุขในแตละประเทศ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการปกปอง

ทรัพยสินทางปญญาเพื่อกระตุนการประดิษฐคิดคน กับการปกปองและแกไขปญหาสาธารณสุขของแตละประเทศ  

 ๒.๕ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และระบบสิทธิบัตร ใหอายุสิทธิบัตร ๑๕ ป และให

ความคุมครองเฉพาะกรรมวิธีการผลิตยา๓ ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการปรับแก พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ตามแรงกดดันของประเทศสหรัฐอเมริกา ใหความคุมครองครอบคลุมถึงตัวยาและผลิตภัณฑยาดวย และขยายอายุ

สิทธิบัตรเปน ๒๐ ป โดยไดตั้งคณะกรรมการสิทธิบัตรยาขึ้นมาดูแลราคายาและมีมาตรการบังคับใชสิทธิ 

(Compulsory Licensing และ Government Use) ซ่ึงเปนมาตรการที่จำเปนในการปกปองสาธารณสุขจากการ

ใชสิทธิของเจาของสิทธิบัตร ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดมีการปรับแก พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ครั้งที่ ๓ โดย

ไดตัดคณะกรรมการสิทธิบัตรยาออก นอกจากนี้  ยังไดมีการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม TRIPS และมี

บทบัญญัติที่เปนการคุมกัน (safeguards) ใหเกิดความสมดุลระหวางผลประโยชนของเจาของสิทธิบัตรและผล

๑ ภายใน พ.ศ. ๒๕๓๘ สำหรับประเทศพัฒนาแลว พ.ศ. ๒๕๔๓ สำหรับประเทศกำลังพัฒนา และภายใน พ.ศ. ๒๕๔๘ สำหรับ

ประเทศพัฒนานอยที่สุด 
๒ การประชุมรัฐมนตรีการคาโลกครั้งท่ี ๑๔ ป พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ Doha ประเทศการตา 
๓ การที่ พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดอายุสิทธิบัตร ๑๕ ปและใหความคุมครองเฉพาะกระบวนการผลิตยานั้น มีความ

สอดคลองกับระดับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของประเทศไทย เนื่องดวยอุตสาหกรรมยาภายในประเทศลวนเปนอุตสาหกรรม

ในข้ันปลาย คือ เปนการพัฒนาสูตรตำรับยา ไมใชการวิจัยคิดคนเพื่อใหไดตัวยาใหม ดังนั้นการคุมครองเฉพาะกระบวนการผลิตยา 

ทำใหโรงงานผลิตยาภายในประเทศสามารถพัฒนาหากรรมวิธีในการผลิตยาที่แตกตางจากกรรมวิธีที่จดสิทธิบัตรได แตเมื่อมีการ

แกไขเปน พ.ร.บ.สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงใหการคุมครองในตัวยาและผลิตภัณฑยา ทำใหโรงงานผลิตยาในประเทศไม

สามารถพัฒนากรรมวิธีการผลิตยาโดยใชตัวยาน้ันไดเลยจนกวาสิทธิบัตรจะหมดอายุลง โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ พบวามี ever-

greening patents มากขึ้น ทำใหมีการตอขยายอายุสิทธิบัตรของตัวยานั้น ไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ พบวามีการจดสิทธิบัตรใน

รูปแบบที่มีการพัฒนาเพียงเล็กนอย เชน รูปแบบผลึก รูปแบบเกลือใหม รูปแบบสูตรใหม เปนตน ดังนั้น อุตสาหกรรมยาในประเทศ

จึงไมมีโอกาสในการพัฒนา ทำใหอุตสาหกรรมยาออนแอลง 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๙

ประโยชนของประชาชนในประเทศ อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังไมมีการใชมาตรการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

และยังไมไดแกพ.ร.บ. สิทธิบัตรใหรองรับปฏิญญาโดฮา วรรค ๖ (Doha Declaration Paragraph ๖) และ

ขอตัดสินขององคการการคาโลกเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ (WTO Decision on ๓๐ August ๒๐๐๓) 

 ๒.๖ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม  มุงเนนการควบคุมสถานที่ผลิต นำเขา 

สงออก และขายยา มีขอกำหนดดานความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของยา แตขาดสาระตาง ๆ ที่สงผล

ตอการเขาถึงยาของประชาชน เชน นโยบายแหงชาติดานยา การควบคุมราคายาโดยกำหนดใหแสดงโครงสราง

ราคายาเพื่อสะทอนตนทุนจริงเมื่อขึ้นทะเบียนยา การควบคุมการสงเสริมการขายยาเพ่ือลดตนทุนยาของบริษัท 

การสงเสริมการใชชื่อสามัญทางยาและบัญชียาหลักแหงชาติ ตลอดจนการสงเสริมอุตสาหกรรมยาในประเทศและ

การพัฒนายาไทย 

 ๒.๗ พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยารักษาโรคเปนสินคาที่ถูกควบคุมราคา

นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาด ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งปจจุบันยกเลิกใชแลว ตอ

มาคณะกรรมการกลางวาดวยสินคาและบริการ ตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยัง

คงกำหนดใหยารักษาโรคเปนสินคาควบคุมที่ตองแสดงราคาขายปลีกหรือขายสง มีการแสดงราคาท่ีฉลาก แตไมได

มีประกาศควบคุมราคายาแตอยางใด การตั้งราคาจึงไมสมเหตุผล สงผลใหเกิดปรากฏการณราคาขายยาเดียวกันใน

ประเทศไทยมีความแตกตางกนั โดยราคาทีฉ่ลากมใิชราคากลางแตกลับเปนราคาสงูสุดและแพงท่ีสุดสำหรับผูบริโภค 

 ๒.๘ พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการแขงขัน

ทางการคาไดกำหนดหลักเกณฑการเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดสำหรับทุกสินคาในประเทศไทย

ไดแก ทุกธุรกิจที่มีผูประกอบการรายใดรายหนึ่งมีสวนแบงตลาดในปที่ผานมา ๕๐% ขึ้นไป และมียอดการขายกวา 

๑,๐๐๐ ลานบาทขึ้นไป หรือผูประกอบธุรกิจ ๓ รายแรกในตลาดสินคาใดมีสวนแบงรวมกัน ๗๕% ขึ้นไป และยอด

ขายรายใดรายหน่ึงตั้งแต ๑,๐๐๐ ลานบาทข้ึนไป เขาขายหลักเกณฑผูมีอำนาจเหนือตลาด ยกเวน ไดยกเวนผู

ประกอบธุรกิจรายใดรายหน่ึงที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมาต่ำกวา ๑๐% หรือยอดขายต่ำกวา ๑,๐๐๐ ลานบาท 

ซึ่งเทากับวาไมไดคำนึงถึงยาซึ่งเปนสินคาที่มีความจำเปนและมีความเฉพาะเจาะจง ท่ีภาวะการผูกขาดยาข้ึนอยูกับ

วายาดังกลาวมีทางเลือกอื่นหรือไม ถาผูประกอบธุรกิจดังกลาวเปนทั้งผูผลิตและผูจัดจำหนายแตเพียงผูเดียว

ในผลิตภัณฑ แมมียอดจำหนายนอย แตอำนาจที่ผูกขาดตลาดเพียงเจาเดียวจะทำใหมีอำนาจในการควบคุมตลาด

อยางมาก การกระทำการใด ๆ ของผูประกอบธุรกิจ จึงสงผลกระทบโดยตรงอยางรุนแรงกับผูบริโภคโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเขาถึงยานั้น 

 

๓. ปญหาการเขาถึงยา 

 ปญหาการเขาถึงยาโดยทั่วไปประกอบดวย ๑) ปญหาดานราคายาท่ีแพงเกินกำลังซื้อ ๒) ปญหายากำพรา

ซึ่งเปนยาจำเปนแตไมมีผูผลิตและนำเขามาจำหนายในประเทศ หรือยังไมสามารถกระจายไดอยางทั่วถึง ๓) ปญหา

การใชยาอยางไมสมเหตุผลและไมปลอดภัย และ ๔) ปญหาคุณภาพยาโดยมียาดอยคุณภาพหรือยาปลอมอยูใน

ตลาด ในกรณีของประเทศไทยปญหาในการเขาถึงยาที่กำลังเผชิญอยูคือ ปญหาดานราคายา ซ่ึงเปนผลกระทบจาก

ขอตกลงทางการคาขององคการการคาโลกวาดวยทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาซึ่งจะตองคุมครองสิทธิบัตร

ยาทั้งผลิตภัณฑและกระบวนการ เปนระยะเวลา ๒๐ ป ซึ่งทำใหยามีราคาสูงขึ้นจากการผูกขาด และเปนอุปสรรค

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศ  
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 การท่ีประเทศไทยตองพึ่งพายาใหมจากตางประเทศจึงแบกรับภาระคาใชจายดานยาเพ่ิมข้ึนอยางมากใน

ทศวรรษที่ผานมา ท้ังนี้เนื่องจากกติกาการคุมครองทรัพยสินทางปญญา หรือสิทธิบัตรยานั่นเอง จากป พ.ศ. 

๒๕๓๔ ถึงป ๒๕๔๒ มียาตนตำรับที่ไดรับอนุมัติทะเบียนยาเปนจำนวนถึง ๗๔๒ ทะเบียน ผลของการผูกขาดตลาด 

ทำใหไทยตองซื้อยาแพงหลายรายการ นอกจากนี้ บริษัทยาตนตำรับยังมีวิธีการยืดอายุสิทธิบัตรของตนใหยาวออก

ไปอีก ดวยการดัดแปลงโครงสรางโมเลกุลของยาใกลหมดอายุสิทธิบัตรเพียงเล็กนอย และยื่นขอจดสิทธิบัตรใหม 

ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวายาใหมจำนวนไมนอยที่มีสรรพคุณไมดีไปกวายาเกา แตราคาแพงข้ึนมาก จากนั้นบริษัทยาก็

จะลงทุนรณรงคสงเสริมการขายยาอยางหนัก จนทำใหแพทยสวนใหญสั่งยาแพงดวยชื่อการคานั้น ๆ สงผลใหมูลคา

การนำเขายาแผนปจจุบันสำหรับมนุษยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา กระทั่งแซงหนาข้ึนมาในป 

๒๕๔๘ จากการศกึษาตาง ๆ แสดงใหเห็นชัดเจนวา ราคายาจะลดลงอยางชัดเจนเมื่อมีการผลิตยาชื่อสามัญ 

 นอกจากนี้ ประเทศยังไมมีนโยบายดานราคายาท่ีชัดเจน ขาดระบบควบคุมราคายาท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมี

หนวยงานที่กำกับดูแลการตั้งราคายาใหเหมาะสม เปนธรรม และสะทอนตนทุนที่แทจริง ทำใหการกำหนดราคายา 

เกิดจากบริษัทยาแตเพียงฝายเดียว  

 

๔. การจัดทำยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยา 

 การจัดทำยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงยาของคนไทยเพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ เปนการริเริ่ม

ดำเนินงานโดยสภาเภสัชกรรม และภาคเีครอืขาย๔ รวมกนัเปนคณะทำงานวิชาการโดยเปนการสานตอและปรับปรุง 

“ยุทธศาสตรการเขาถึงยาของภาคประชาสังคม” ที่มีฐานจากการทบทวนเอกสารวิชาการการเขาถึงยาท้ังในและ

ตางประเทศ และมีการประชุมยกรางรวมกับผูแทนองคการอนามัยโลก ผูแทนหนวยงานภาคราชการ (เชน 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ (ไดแกสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติ และสำนักงานประกันสังคม) เครือขายนักวิชาการจากคณะแพทยศาสตรและเภสัชศาสตร 

เครือขายผูประกอบธุรกิจดานยา และเครือขายผูปวย เปน “ราง” ยุทธศาสตรการเขาถึงยา พรอมทั้งเปดรับฟง

ความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรดังกลาว ทั้งยังไดนำรางฯ ๒ ที่ปรับปรุงสงใหกับภาคีเครือขายและหนวยงานที่

เกี่ยวของกับเรื่องยา พิจารณาใหความเห็นโดยจัดทำเปนแบบสอบถาม และรวบรวมความเห็น เพื่อปรับปรุงแกไข

เปน รางฯ ที่ ๓ สำหรับนำมาใชพิจารณาในเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงความเห็นในรางฯ ๓ โดยมีผูเขารวมประชุม

ประกอบดวยภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับยา เขารวมประชุมพิจารณาใหความเห็น ซึ่งมีทั้ง

เห็นดวยและโตแยง คณะทำงานวิชาการได ประมวลสรุปความเห็นจากเวทีสาธารณะ เปนยุทธศาสตรเพื่อการเขา

ถึงยาของคนไทยโดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรตามเอกสารผนวก ๑/๒/๑ 

 

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติ ๑ / ๒ 

 

 

 ๔ สภาเภสัชกรรม กลุมศึกษาปญหายา (กศย.) มูลนิธิเขาถึงเอดส (แอคเซส) มูลนิธิเภสัชชนบท (มภช.) เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส ประเทศไทย (คอท.) แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (คคส.) หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัช

ศาสตรสังคม คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วจภส.) 
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ยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย 

 
เปาหมาย 

 ๑. ประเทศมียาจำเปนสำหรับใชอยางทั่วถึง ใชทันการณ และสามารถพ่ึงตนเองไดในระดับหนึ่ง เมื่อเกิด

สงครามหรือวิกฤตการณตาง ๆ และเพื่อประโยชนสาธารณะ  

 ๒. ประชาชนมีสุขภาวะ สามารถพ่ึงพาตนเองในการรักษาพยาบาล เนนการสรางเสริมสุขภาพ การใช

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

 

ยุทธศาสตร   

 ๑.  ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงการรักษา  

 ๒.  ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหมีสวนรวมดูแลและสรางเสริมสุขภาพ 

 ๓.  ยุทธศาสตรสงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน 

 ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ  

 ๕.  ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย 

 ๖.  ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม 

 ๗.  ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม 

 

๑.  ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงการรักษา        

 ภาคีเครือขาย (บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ และผูปวย/ผูใชยา) รวมกันพัฒนาระบบและกลไกและ

กระบวนการ ดังนี้ 

 ๑.๑ ภาคีเครือขายรวมกันพัฒนาระบบและกลไกในการใชยาที่เหมาะสม 

 ๑.๒ ภาคีเครือขายรวมกันพัฒนาระบบและกลไกการบริหารระบบยาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๓ ภาคีเครือขายรวมกันผลักดันนโยบายและปรับปรุงกฎหมายที่สงผลตอการเขาถึงยา 

 ๑.๔ ภาคเีครอืขายรวมกนัพฒันาระบบและกลไกในการผลกัดันเชื่อมประสานหนวยบรกิารยาที่ไดมาตรฐาน

ลงสูระดับชุมชน 

 ๑.๕ ภาคีเครือขายรวมกันพัฒนาระบบและกลไกในการเขาถึงยาที่มีคุณภาพอยางยั่งยืนในระยะยาว 

 

๒.  ยุทธศาสตรสนับสนุนกลุมผูปวยใหมีสวนรวมดูแลและสรางเสริมสุขภาพ 

 ๒.๑ ภาครัฐตองสนับสนุนการรวมตัวของกลุมผูปวย โดยเฉพาะโรคที่ตองเสียคาใชจายสูงและเปนปญหา

สาธารณสุขของประเทศ เพื่อใหมีพลังผลักดันขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในดานการเขาถึงบริการและ

การเขาถึงยา 

 ๒.๒ ภาครัฐตองสนับสนุนการรวมกลุมในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพของกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ 

หลัก ๑ / ๒ / ๑ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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๓. ยุทธศาสตรสงเสริมราคายาในประเทศที่สอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน 

 ๓.๑ ใหมีการควบคมุราคายาอยางสมเหตุสมผล และมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยาที่

ติดสิทธิบัตร และยาที่ผูกขาดตลาดโดยเจาของรายเดียวหรือนอยราย 

 ๓.๒ ใชขอยืดหยุนของขอตกลงทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคาที่มีอยูใน พ.ร.บ. สิทธิบัตร เพื่อแก

ปญหาการเขาถึงยาอยางมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล เชน มาตรการการใชสิทธิโดยรัฐเปนตน 

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ใหสามารถพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่งเม่ือเกิดสงคราม

หรือวิกฤตการณตาง ๆ โดย 

 ๔.๑ สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปนในการแกปญหาสุขภาพ เพื่อทดแทนการนำเขาและสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาสูตรตำรับยาที่จำเปน 

 ๔.๒ กรณีที่มีปญหาดานสิทธิบัตรรัฐตองมีมาตรการชวยเหลือตาง ๆ เชน ประสานใหเกิดการใหใชสิทธิโดย

สมัครใจ ดวยการกำหนดคาตอบแทนการใชสิทธิที่เหมาะสม และใหการสนับสนุนดวยมาตรการภาษีและมาตรการ

การตลาด เปนตน 

 ๔.๓ สงเสริมใหอุตสาหกรรมยาช่ือสามัญ ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับของยาที่กำลังจะหมดสิทธิบัตร 

และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการขึ้นทะเบียนตำรับยา  

 ๔.๔ สงเสริมการจัดตั้งศูนยวิจัยทางคลินิก และศูนยทดสอบชีวสมมูลของยาที่ไดมาตรฐาน 

 ๔.๕ รัฐสนับสนุนใหเกิดกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาและทบทวนทะเบียนตำรับยาใหมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๗ กรณีการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหมตองมีขอมูลประกอบดังตอไปนี้ 

       ๑)  สถานะสิทธิบัตรของยาใหม ในการข้ึนทะเบียน 

       ๒)  ขอมูลตนทุนและความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรสุขภาพ 

       ๓)  ขอมูลโครงสรางราคายา 

 ๔.๘ สงเสริมความรวมมือของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค เพื่อทำใหตลาดยามีขนาดใหญคุมคากับการ

ลงทุน โดยเฉพาะยากำพรา ควบคูไปกับการกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสมและการคุมครองผูบริ 

 ๔.๙ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสูตรยาแหงชาติ เพื่อเปนหนวยงานหลักในการแกปญหา และพัฒนา

อุตสาหกรรมยา 

 ๔.๑๐ รัฐบาลสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศทั้งแผนปจจุบันและแผนไทย

ในระดับชาติ 

 

๕. ยุทธศาสตรการใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคจากขอกำหนดทางกฎหมาย เพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการ

เขาถึงยา 

 ๕.๑ ขอตกลงเขตการคาเสร ีตองไมผกูพนัประเทศเกนิไปกวา ความตกลงวาดวยสทิธใินทรัพยสินทางปญญา

ที่เกี่ยวกับการคา 

 ๕.๒ ใชเกณฑการจดสทิธบิตัรผลติภณัฑยาขององคการอนามยัโลก เปนแนวทางพิจารณาเทคโนโลยีที่สมควร

ไดรับสิทธิบัตร 
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 ๕.๓ จัดทำฐานขอมูลสิทธิบัตรยาที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว และ

ครบถวน 

 ๕.๔ เสนอใหมีการแกไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ตามเจตนารมณของกฎหมาย ใน

ประเด็นสำคัญ คือ 

       ๑) กำหนดรายละเอยีดของขัน้ตอนการประดิษฐทีส่งูขึน้ เพือ่ปองกนัการยื่นคำขอสิทธิบัตรที่ไมสามารถ

นับเปนข้ันการประดิษฐที่สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงขอถือสิทธิไปเพียงเล็กนอย  

       ๒) ตั้ง “คณะกรรมการสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ” ซึ่งมีความเช่ียวชาญเฉพาะทำหนาที่พิจารณา วินิจฉัย

และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรเภสัชภัณฑ 

 ๕.๕ ใหยกเลิกภาษีการนำเขายาเฉพาะยาชวยชีวิต (Life Saving Drug) ในบัญชียาหลักแหงชาติและตัวยา

สำคัญออกฤทธ์ิ (Active Pharmaceutical Ingredient, API) ที่นำมาผลิตยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ 

 

๖.  ยุทธศาสตรการใชยาอยางเหมาะสม 

 ๖.๑ ปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติใหทันสมัย 

 ๖.๒ กำหนดใหสถานพยาบาลใชบัญชียาหลักแหงชาติอยางจริงจังและมีการสั่งใชยาอยางเหมาะสม 

 ๖.๓ สงเสริมการใชชื่อสามัญทางยาในทุกระดับ 

       ๑) กำหนดขนาดของตัวอักษรชื่อสามัญทางยาใหเทากับชื่อการคาบนฉลากและเอกสารกำกับยา 

       ๒) การเรียนการสอนบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาเนนการใชยาตามชื่อสามัญทางยา 

       ๓) ใหระบบหลักประกนัสขุภาพแหงชาต ิ ระบบประกนัสงัคม และระบบสวสัดกิารขาราชการ ใชบัญชี

รายการยาเดียวกนัในสถานบรกิารเดียวกนั และยาทีม่สีารออกฤทธ์ิตวัเดยีวกนัใหเลอืกใชรายการเดียวตามการประเมิน 

cost-effectiveness และ อาการไมพงึประสงคจากยา โดยจัดใหมกีลไกการตดิตามประเมนิคุณภาพอยางสม่ำเสมอ

และตอเนื่อง 

       ๔) กำหนดใหบุคลากรสาธารณสุขใชยาชื่อสามัญและแจงใหผูบริโภคทราบช่ือสามัญทางยา 

 ๖.๔ มีกลไกการสงเสรมิการพ่ึงพาตนเองของประชาชนและชุมชนในการรกัษาพยาบาล เนนการสรางเสริมสุข

ภาพ การใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

 ๖.๕  สงเสริมและพัฒนาใหมรีะบบเฝาระวงัความปลอดภัยและคณุภาพยาอยางมปีระสิทธิภาพและทันการณ 

 

๗. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนายาใหม 

 ๗.๑  มีสวนรวมเชงิรกุกบั คณะทำงานรวมระหวางรัฐบาลเกีย่วกบัการสาธารณสขุ นวตักรรม และ ทรัพยสิน

ทางปญญาในการวางแผนเพ่ือผลักดันใหมีการวิจัยยาใหมสำหรับโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของประเทศ

ดอยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา 

 ๗.๒  สงเสริมทางเลือกใหมในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาใหมและสูตรตำรับยาใหมนอกเหนือจาก

ระบบสิทธิบัตร (เชน การจัดการรวมของสิทธิบัตรตอเนื่อง กองทุนรางวัลงานวิจัย สัญญาลวงหนาทางการตลาด

เพื่อการวิจัยและพัฒนา 
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มติ ๑.๓  นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 

 สมัชชาสุขภาพครั้งที่หน่ึง  

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต  

 หวงใย ในวิกฤตการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต มีผลกระทบตอสุขภาวะของประชาชนใน

พื้นที่และประชาชนท่ัวประเทศ  

 เขาใจ วาสภาพปญหาในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดจากโครงสรางการบริหารจัดการ 

ระบบความยุติธรรม ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีไมสอดคลองกับ

บริบททางวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ 

 รับทราบ กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการทำงานของศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ศอ.บต.) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เห็นชอบกับขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตามภาคผนวกแนบทายมตินี้ 

 ๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

     ๒.๑  นำเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ดำเนินการผลักดันขอเสนอเพิ่มแนวทางการพัฒนา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งดานการบริหารจัดการ 

บุคลากร การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหรัฐบาลกำหนดเปนนโยบายแหงชาติ 

     ๒.๒  เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานของรัฐ องคกรวิชาการ องคกรวิชาชีพ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุกภาคสวน ทุกระดับ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต ปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาว 

     ๒.๓  ติดตามการดำเนินงานและงบประมาณ ตามขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่

พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพทุกป 

 ๓. ขอใหภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  

     ๓.๑  รวมกันผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมแกนนำ และผูนำชุมชน นำขอเสนอแนวทาง

การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติในพื้นที่  

     ๓.๒  เผยแพรและสรางกระบวนการใหประชาชนทุกคน หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดรับรู 

เขาใจ เห็นใจ และมีทัศนคติที่ดีตอประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต เพื่อสรางความเห็นรวมและใหการสนับสนุน

ตอนโยบายดังกลาว 
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ภาคผนวก แนบมติ ๑.๓ 

ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 

 ศูนยอำนวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต สถาบนัวจิยัระบบสุขภาพภาคใต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เครือขายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เครือขายรัฐศาสตรรฐัประศาสนศาสตรภาคใต ไดรวมกนัพฒันานโยบายแหงชาตเิพือ่การพฒันาระบบสขุภาพในพื้นที่

พหุวัฒนธรรม เพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ และมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพใน

พืน้ทีพ่หวุฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต สำหรบัพจิารณารบัไปดำเนนิงานในดานตาง ๆ โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ดังนี้ 

 

๑. ขอเสนอในการจัดรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแบบใหมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๑.๑ ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” (Southern Border 

Provinces Development Administration Bureau - SBPDAB) ในฐานะเทียบเทากระทรวง แตเปนการ

ปกครองสวนภูมิภาคและการบริหารงานสวนทองถิ่นแบบพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีทบวงเปนผูดูแลนโยบาย สวนใน

ระดับขาราชการประจำจะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวง และผูอำนวยการเขต ทำหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะ

ขาราชการสวนภมูภิาคแบบพิเศษควบคูไปกับองคกรปกครองทองถ่ินในทุกระดับ สำหรบัเปนองคกรประสานงาน 

การบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต ในลักษณะคลายกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต (ศอ.บต.) เพือ่เปนองคกรหลกัทีม่อีำนาจหนาทีใ่นการอำนวยการ และการแกปญหานโยบายในการบริหาร

ในจังหวัดภาคใต และขบัเคล่ือนยทุธศาสตรท่ีชดัเจนทีร่วมพลงัภาคประชาสงัคม ภาคทองถ่ิน และภาครฐัเขาดวยกัน  

 ๑.๒ จัดใหม ี“สมชัชาประชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต” (Chamber of Southern Border Provinces - 

CSBP) หรือสภาประชาชนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในลักษณะ

สภาท่ีปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายโดยการคัดเลือกหรือเลือกตั้งจากกลุมหรือตัวแทนภาคประชาชนที่หลากหลาย 

ผูนำทองถ่ิน ผูนำศาสนาทุกศาสนา ผูรูทางการศกึษาและวฒันธรรม กลุมอาชพีสาขาตาง ๆ รวมท้ังฝายปกครองทองถิ่น 

เปนผูประสานนโยบายและแผนท่ีผานกระบวนการจัดทำแผนชุมชน อำนวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบ

บุคลากรและงบประมาณที่นำลงไปสูจังหวัด อำเภอ และหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ 

 ๑.๓ ใหมีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับตำบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม ที่มาจากการเลือกตั้งโดย

ประชาชนในทองถิ่น มีอำนาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถ่ินเต็มที่ มีอำนาจในการ

ออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีใหมากข้ึน เชน 

การกำหนดเขตปลอดอบายมุข ตำรวจศีลธรรม ประกาศหามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาล เวนแตมีผูปกครอง

อยูดวย  

 ๑.๔ ในระดับพื้นที่ ควรมีองคกรสภาผูรูทางศาสนาหรือปราชญชาวบานในระดับตำบล โดยการกำหนด

นโยบายระดับทองถิ่นจะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนาและประชาชน สมาชิกสภาน้ีไดมาจากการ

เสนอชื่อและการเลือกสรรจากคณะกรรมการชมุชนผูนำศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น 
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สภาผูรูทางศาสนาเปนที่ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกที่มา

จากการคัดสรรนี้ควรเปนกรรมการโดยตำแหนงขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจำนวนหนึ่งในสามของสมาชิกสภา

ทองถิ่นเพื่อใหมีอำนาจในการยับยั้งในกรณีที่มีผูนำทองถ่ินกระทำผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติ

มิชอบ   

 ๑.๕ พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม

ชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอำนาจการเมืองการปกครอง (Legitimate 

political authority) เพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจตออำนาจของกฎหมาย  

 ๑.๖ สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและมั่นคงดวย โดย

กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหสามารถ

อำนวยการใหเกิดการใชกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก 

 ๑.๗ มีระบบการจัดการความม่ันคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามโครงสรางใหมของกฎหมายฉบับนี้ ผูใหญบานมีอายุการดำรงตำแหนงจนถึง

เกษียณอายุ ๖๐ ป ควรมีการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความม่ันคงและมีสวนรวมมากขึ้น 

เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับฐานราก  

 ๑.๘ เชื่อมโยงระบบยอยที่ประกอบดวยระบบผูนำ ระบบการปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบ

การศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแยงและความ

มั่นคงในชุมชน รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน     

   

๒. ขอเสนอนโยบายดานการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๒.๑ จัดตั้ง “คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” เปนองคกรที่มีลักษณะสำคัญ คือ 

       ๑)  เปน “องคกรอิสระ” ที่มีความอิสระอยางแทจริง ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ ศอ.บต. 

       ๒)  เปนองคกรที่ประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ 

       ๓) เปนองคกรที่ประชาชนสามารถไววางใจ เขาถึงไดงาย และใชภาษาถ่ินได 

       ๔)  เปนองคกรทีม่เีครอืขายเชื่อมโยงกับองคกรทางศาสนาในชุมชน เชน วัด มัสยิด และคณะกรรมการ 

    อิสลามประจำจังหวัด เปนตน 

 ๒.๒ จัดตั้ง “ศาลแผนกคดีครอบครวัและมรดกมสุลมิ” เปนแผนกหนึง่ในศาลยตุธิรรม โดยมลัีกษณะสำคัญ 

คือ 

       ๑)  มีความเปนอิสระในการดำเนินการตาง ๆ ทางคดีตามที่กฎหมายอิสลามบัญญัติอยางสมบูรณ 

       ๒)  กำหนดให “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” มี ๒ ชั้น คือ ศาลช้ันตน กับศาลช้ันฎีกา 

       ๓)  ใหดาโตะยุติธรรมเปนผูมีอำนาจแตฝายเดียวในการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลแผนกคดีครอบครัวและ 

    มรดกมุสลิม 

       ๔)  ปรับปรุงแกไข “หลักกฎหมายอิสลาม” ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยจัดทำ (รางกฎหมายใหม) เปน    

  “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม” และควรกำหนด 

  กรอบแนวทาง คือ 

  ๔.๑) ใหเปนหลักกฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญัติลักษณะอ่ืน 

         ที่เกี่ยวของดวยเทาทีจ่ะทำใหมสุลมิดำเนนิการในทางศาลไดโดยมติองฝาฝนหลักกฎหมายอิสลาม 
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  ๔.๒) ใหยึดถอืหลกัศาสนบัญญัติตามแนวทาง (มซัฮบั) ชาฟอ ีเปนสำคญัในการจดัทำหลกักฎหมาย  

           “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม” 

       ๕)  ใหคดีที่โจทกและจำเลยเปนมุสลิม และคดีที่จำเลยฝายเดียวเปนมุสลิมอยูภายใตอำนาจของศาล

แผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิมดวย  

 ๒.๓ ใหมีบทบัญญตัเิรือ่งทนายความ ผูเชีย่วชาญ และผูชวยดาโตะยตุธิรรม และการประนปีระนอมไกลเกลี่ย 

บรรจุอยูในหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติดวย 

 ๒.๔ ใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลามในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากข้ึน 

 ๒.๕ ใหมีการจัดตั้งศูนยนติวิทิยาศาสตรอยางนอย ๑ ศูนย ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตหรอืพืน้ทีใ่กลเคียง 

 

๓. ขอเสนอนโยบายดานการศึกษา 

 ๓.๑ ปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ โดยใหมีหนวยงานระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อทำ

หนาที่ดูแลและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และใหบุคคลในพ้ืนที่ที่เขาใจศาสนาอิสลามและ

มีความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่เปนอยางดีเปนหัวหนาหนวยงาน 

 ๓.๒ ใหพิจารณาเพิม่เงนิอดุหนุนแกโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะท่ีขึน้ทะเบียนโดยคำนวณเงิน

อุดหนุนเปนรายหัว 

 ๓.๓ จัดตั้งกองทุนกูยืมที่ปราศจากดอกเบ้ียสำหรับโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ และจัดใหมี

กองทุนเพ่ือการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ๓.๔ ใหโรงเรียนทกุโรงเรียนจัดตารางการเรียนการสอนที่เอื้อใหเด็กไดปฏิบัติศาสนกิจของตนเองอยางเปน

รูปธรรม  

 ๓.๕ เปดโอกาสใหโรงเรียนที่อยูในพื้นที่สามารถกำหนดวันศุกรและวันเสารหรือวันสำคัญทางศาสนาอ่ืน ๆ 

เปนวันหยุดเรียนประจำสัปดาหของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น และเปน

จุดเริ่มตนของการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ๓.๖ ใหบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสันติศึกษา วิถีชีวิตทองถิ่น และศาสนาเปรียบเทียบในหลักสูตรแกนกลาง 

 ๓.๗ สนับสนุนใหมีโรงเรียนพิเศษหรือหองเรียนพิเศษในโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษในพื้นที่ 

 

๔. ขอเสนอนโยบายดานเศรษฐกิจ 

 ๔.๑ ใหมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจชายแดนใต เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายทางดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล

และหนวยงานของรัฐ 

 ๔.๒ บัญญัติกฎหมายใหมีองคกรหรือสถาบันจัดการทรัพยากรที่เปนอิสระ ที่มีสวนรวมจากหลายฝายทั้งใน

ระดับประเทศและในระดับทองถิ่น ตัวแทนองคกรประมงพื้นบาน ตัวแทนองคกรประมงพาณิชย เพื่อทำหนาที่

ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ออกนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรในทะเล   

 ๔.๓ ใหออกกฎระเบียบคุมครองผูบริโภคอาหารฮาลาล และจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลในพ้ืนที่

เพื่อเรียกความเชือ่มัน่และมาตรฐานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย และตองบญัญัตกิฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุมครองผู

บริโภคมุสลิมในประเทศไทยใหไดรับการคุมครองบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการของอิสลาม โดยหากมีการ

ปลอมแปลงและปนเปอนในอาหารฮาลาลจะตองมีการรับผิดชอบโดยผูประกอบการในทางกฎหมาย 
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 ๔.๔ บัญญัติกฎหมายใหสหกรณอิสลามเปนประเภทหน่ึงของรูปแบบสหกรณและใหสามารถทำธุรกรรม

ทางการเงินไดหลายประเภทมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

 ๔.๕ ใหรัฐจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บผลิตผลทางการเกษตรและประมง เชน ยุงฉาง 

หองเย็น และอื่น ๆ ที่จำเปน 

 

๕. ขอเสนอเชิงนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 

 ๕.๑ ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 

จัดระเบียบสังคมใหสอดคลองตามหลักการศาสนา  โดยกำหนดใหเปนพื้นที่ปลอดยาเสพติดและแหลงอบายมุข 

 ๕.๒ กำหนดใหวันรายออีดิลฟตรี (วันตรุษละศีลอด ตรงกับวันที่ ๑ เดือนเชาวาลตามปฏิทินอิสลาม) 

วันรายออีดิลออัฏฮา (วันตรุษเชือดสัตวพลีเนื่องในพิธีฮัจญ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะฮตามปฏิทินอิสลาม) 

และวันข้ึนปใหมของอิสลามเปนวันหยุดราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๕.๓ ใหวันศุกรหรือวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหเปนวันที่งดเวนจากการซื้อขายสุรา และใหสถานบันเทิง

หยุดบริการ  ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้ใหเปนไปโดยความสมัครใจ และสอดคลองกับบริบทของ

แตละพื้นที่ 

 ๕.๔ ใหกระทรวงหรอืหนวยงานตนสงักดัอนญุาตอยางเปนลายลักษณอกัษรใหมุสลิมไดรับการยกเวนในการ

เขารวมพิธีกรรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนาอ่ืน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่นั้น ๆ 

 ๕.๕ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับคณะกรรมการ

อิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดยจัดใหมี

หลักสูตรเพ่ือเตรียมความพรอมในการใชชีวิตคู และเขาใจถึงสิทธิของสามีภรรยา การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามหลักการ

ศาสนา กองทุนครอบครัว รวมถึงการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว 

 ๕.๖ ใหกรมประชาสัมพันธรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีรายการโทรทัศน วิทยุ สำหรับการเสริม

สรางสถาบันครอบครัวเปนการเฉพาะ 

 ๕.๗ ใหรัฐออกกฎหมายอนุญาตใหมีกองทุนประกันภัยที่สอดคลองกับหลักการศาสนา และจัดใหมีกองทุน

ซะกาต (กองทุนที่เปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่ศาสนาอิสลามกำหนดใหมุสลิมรวมจายในอัตราที่กำหนดเม่ือ

ครบรอบป) เปนสวัสดิการสังคมโดยมีกฎหมายรองรับ 

 ๕.๘ ใหกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีสถาบันพัฒนาผูนำศาสนาในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๕.๙ ใหมีศูนยวัฒนธรรมและภาษามลายูปตตานี ซึ่งครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีหนาที่ 

สงเสริม สนับสนุนใหมกีารใชภาษามลายปูตตาน ีตลอดจนมกีารตรวจสอบการใชภาษามลายปูตตานใีหมคีวามถูกตอง 

 ๕.๑๐ ใหมีการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาส่ือมวลชนในทองถิ่น โดยเนนเรื่องเนื้อหา การใชภาษามลายู

ปตตานี และการมีสวนรวมของทองถิ่น รวมทั้งการใชสื่อมวลชนเพื่อใหมีการสื่อสารความจริงที่นาเชื่อถือ 

 

๖. ขอเสนอนโยบายดานสุขภาพ การแพทย สาธารณสุขสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  

 ๖.๑ ใหรัฐมีการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพของทุกศาสนาที่สอดคลองกับพหุวัฒนธรรม

ของประชาชนอยางเปนองครวม ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และ

ฟนฟูสภาพ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๐

 ๖.๒ ใหรัฐมีการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับบริบท

ของชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยใชกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่  

 ๖.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุข เชน การกำหนดนโยบายและการ

วางแผน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการสนับสนุนอื่น ๆ เชน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบขอมูล

สารสนเทศ ที่สอดคลองกับบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ๖.๔ ใหรัฐสรางหลักประกนั สรางกลไกความคุมครองใหเกดิสขุภาวะ เพือ่ใหการบรกิารพืน้ฐานดานสุขภาพ

ที่ตองอาศัยโครงสรางและกลไกของรัฐ เชน การเฝาระวัง การควบคุมโรค การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินทาง

สุขภาพ การนิเทศติดตามประเมินผล การวิจัยและพัฒนา ยังคงดำเนินการไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

สอดคลองกบับรบิททางสงัคม และมกีระบวนการพฒันาศักยภาพ สรางการมีสวนรวมใหพืน้ทีส่ามารถรวมดำเนินการ

ไดในระยะยาว 
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ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 
 

๑. สภาพปญหาในปจจุบัน 

 วิกฤตการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากจะเกิดการทำราย การบาดเจ็บ การตาย 

ความเครียด ความหวาดกลัวแลว ขณะนี้สถานการณกำลังนำไปสูการขาดความเช่ือมั่นในหนวยงานของรัฐ  

ประชาชนขาดความไววางใจซึ่งกันและกันอยางรุนแรง และยังสงผลกระทบตอการพัฒนาทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดลอม และการศึกษา 

 “ความรูสึก” ในเรื่องความแตกตางทางชาตพินัธุและศาสนาในอดีต รวมถึงปจจยัทางวฒันธรรมและอัตลักษณ 

ความเชื่อวามีการเลือกปฏิบัติของรัฐ ไดถูกสรางใหเปนเงื่อนไขความขัดแยงในปจจุบัน ทำใหคนจำนวนมากในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใตยิ่งรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารราชการใน

ระดับทองถ่ิน ความรูสึกดังกลาวกลายเปนบริบทหรือเงื่อนไขที่ทำใหเกิดความรุนแรงในพื้นที่ กลาวคือทำใหเกิดขอ

อางในการใชความรุนแรงเพื่อการเรียกคืนความสูญเสียอำนาจในดานวัฒนธรรม สัญลักษณและความยุติธรรมและมี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

 ๑.๑ โครงสรางการบริหารจัดการเพื่อการแกปญหา 

 เหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนึ่งมาจากความพยายามสรางความหวาดกลัว

และความหวาดระแวง ความรุนแรงขยายวงออกไปมากจนไมสามารถควบคุมได การบริหารตามนโยบายจากสวน

กลางและใชโครงสรางองคกรการจัดการในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหไมสามารถ

บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ จึงจำเปนจะตองมกีารจดัโครงสรางการบริหารจัดการใหมโดยการกระจายอำนาจ 

ซึ่งจะทำใหการแกปญหาในดานตาง ๆ มีความเหมาะสมมากข้ึน 

 ๑.๒ สภาพปญหาระบบความยุติธรรม 

 ตามหลักกฎหมายอิสลามเมื่อมีปญหาคดีความ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัครอบครัวและมรดกท่ีมสุลิมเปนท้ังโจทก

และจำเลย ดาโตะยุติธรรมมีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาพิพากษาคดี แตปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึง

ประชากรสวนใหญนบัถอืศาสนาอสิลามนัน้ ผูพพิากษาศาลชัน้ตน ไดแกศาลจงัหวดัและ ศาลเยาวชนและครอบครัว

จะทำการพิจารณาและพิพากษาปญหาและคดีความตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยมีดาโตะยุติธรรมหนึ่งนายใหคำปรึกษา

และวินิจฉัยชี้ขาดตามขอกฎหมายอิสลามเทานั้น สวนอำนาจพจิารณาขอเทจ็จรงิจากพยานหลกัฐานเปนของผูพิพากษา

ศาลชั้นตน ทำใหไมสามารถใชกฎหมายอิสลามควบคูกับกฎหมายที่มีอยูไดเทาที่ควร ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะ

ตองมีการสถาปนาศาลชะรีอะฮฺเพื่อพัฒนาระบบการพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกของชาวมุสลิมและผลักดันให

จัดตั้งศาลครอบครัวและมรดกในประเทศไทย 

 ๑.๓ สภาพปญหาระบบการศึกษา 

 การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนับเปนกุญแจสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการแกไขปญหาความ

ไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต หากคุณภาพการศึกษาต่ำก็ยอมสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพ การวางงาน  

การถูกเอารัดเอาเปรียบ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และตองตกเปนเหยื่อของผูไมหวังดีในที่สุด 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ 

หลัก ๑ / ๓ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๒

 นอกจากจะมีการเรียนศาสนาในโรงเรียนสามัญตามปกติ ในพื้นที่ก็ยังจัดใหมีศูนยการศึกษาอิสลามประจำ

มัสยิด (ตาดีกา) ที่สอนศาสนาพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนไมจำกัดอายุ  โดยเรียนนอกเวลาเรียนปกติคือเรียนใน

วันเสาร-อาทิตย หรือวันจันทรกับวันพฤหัสตอนเย็น 

 แมวาจะมีระบบการศึกษาหลากหลายแตพบวา ในป ๒๕๔๕ ประชากรอายุ ๒๐-๒๙ ป ไดรับการศึกษา

สามัญโดยเฉลี่ยรวม ๘.๓ ป ซึ่งต่ำกวาเยาวชนในจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใตที่ไดรับ ๙.๕ ป และเยาวชนในภาคอ่ืน ๆ 

ไดรับ ๙ ป นอกจากนี้ เพียงรอยละ ๒ ของประชากรวัยเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเทานั้นที่จบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  

 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการพบวานักเรียน

จากสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดคะแนนตำ่กวานกัเรียนในภาคอืน่ ๆ ในทุกวิชายกเวนภาษาองักฤษ๑ ปญหาในระดับ

ผลการศกึษาสายสามัญทีต่ำ่กวาเกณฑปกตน้ัินอาจเปนปญหาเฉพาะทีเ่กดิข้ึนกบัเยาวชนมสุลมิเทานั้น โดยประมาณ 

๒ ใน ๓ ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะถูกผูปกครองสงไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม ซึ่งมีชั่วโมงเรียนรวมกันสัปดาหละ ๓๕ ช่ัวโมงเทียบกับโรงเรียนของรัฐที่มีชั่วโมงเรียน ๒๕ ชั่วโมงในหนึ่ง

สัปดาหเนื่องจากผูปกครองสวนใหญตองการใหบุตรหลานเรียนศาสนาควบคูไปกับการเรียนสายสามัญ จึงนิยมเรียน

ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และยังมีผูปกครองบางสวนที่ยังคงนิยมใหเรียนศาสนาเพียงอยางเดียว  จึง

สงบุตรหลานใหเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ  

 นอกจากนี้พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สวนใหญอยูในระดับที่ควร

ปรับปรุงโดยเรงดวนถงึพอใชในทกุปจจยัคณุภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนท่ีไดรับเงินอุดหนุน

ในอัตรารอยละ ๖๐ และรอยละ ๔๐ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรา ๑๕ (๒) ที่ตั้งอยูในจังหวัดยะลา  

ปตตานีและนราธิวาสสวนใหญ อยูในระดับที่ควรปรับปรุงโดยเรงดวนถึงพอใชในทุกปจจัยคุณภาพ  

 

สาเหตุของปญหาในการจัดการศึกษา 

 (๑) ประชาชนไมยอมรับและไมเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาท่ีมาจากรัฐ เนื่องจากรัฐเขามาจัดการศึกษาของ

ทองถ่ินโดยปราศจากความเขาใจมิติทางวัฒนธรรมอยางแทจริง อีกทั้งขาดการมีสวนรวมทั้งจากทองถิ่น และจาก

ภาคประชาชนอยางเหมาะสม  

 (๒) ปญหาอคติ มุสลิมบางสวนเขาใจวารัฐใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการกลืนวัฒนธรรมมลายูมุสลิมให

หมดสิ้น ฝายรัฐก็มองสถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาที่ชุมชนตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ และ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม บางแหงวาเปนแหลงบมเพาะอุดมการณแบงแยกดินแดน และอุดมการณที่ใช

ความรุนแรง อีกท้ังเยาวชนท่ีเขารับการศึกษานาสถาบันศึกษาเหลานี้ก็ถูกมองวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณ

ความไมสงบ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไมนิยมใหบุตรหลานเขาเรียนใน

โรงเรียนรัฐ ประกอบกับความไมเขาใจของภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของมุสลิมและรัฐไมเห็นความ

สำคัญของการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะและตาดีกาเทาที่ควร   

 (๓) การขาดแคลนครูที่มีคณุภาพ โดยเปนปญหาในทกุพืน้ทีโ่ดยเฉพาะในวชิาหลกั ๔ วิชา ไดแก ภาษาไทย  

๑ รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, มปป. 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๓

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ขาดแคลนครูถึงรอยละ ๗๐ ของอัตราบรรจุ ปญหาความไมสงบยัง

ทำใหครูที่มีประสบการณการสอนสูง ๆ ขอยายออกจากพื้นที่กวา ๑๕๐๐ คน ในรอบสามป โดยเฉพาะครูไทยพุทธ 

ในขณะที่ครูที่บรรจุใหมเขาไปเปนพนักงานราชการก็มีประสบการณนอย 

 (๔) บุคลากร ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เหตุการณความไมสงบมีผลตอความไมปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินโดยในรอบสามปที่ผานมามีโรงเรียนที่ถูกเผาหรือทำลายกวา ๒๐๐ แหง ครู บุคลากร นักเรียน 

นักศึกษาที่บาดเจ็บกวา ๓๐๐ คน  และเสียชีวิตไปกวา ๑๐๐ คนแลว๒ ทำใหบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวัญและ

กำลังใจในการปฏิบัติงาน ไมกลามาสอนตามปกติ โรงเรียนตองปดชั่วคราวทุกครั้งที่มีเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่

ใกลเคียงเฉลี่ย ๓๐-๔๐ วัน หรือรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนตอป ที่สงผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและ

คุณภาพในการจัดการศึกษาโดยนักเรียนมีเวลาเรียนไมเพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนมีการปดบอย เวลาที่ผูเรียนจะได

เรียนจริง ๆ ไมเพียงพอตอคุณภาพการเรียนการสอนใหยิ่งตกต่ำลง และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑.๔ สภาพปญหาระบบเศรษฐกิจ 

 แมวาสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น แตมีความเหลื่อมล้ำ

ของการกระจายรายไดสูง ทั้งยังมีภาวะความยากจนสูง โดยในป ๒๕๕๐ นราธิวาสมีคนจนรอยละ ๒๐.๐ ของ

ประชากรในจังหวัด ขณะที่ปตตานี มีคนจนรอยละ ๑๙.๗ ซึ่งสูงเปนกวาส่ีเทาภาวะความยากจนของภาคใตที่มี

คนจนรอยละ ๕.๙ ของประชากรในภาคใต และสูงกวาเทาตัวของระดับภาวะความยากจนของประเทศที่มีคนจน

อยูรอยละ ๘.๕๓ โดยประชาชนในสามจังหวัดชายแดนขาดความม่ันคงในการเขาถึงและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะชุมชนท่ีอยูรอบ ๆ ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ขาดอำนาจในการบริหารจัดการกับ

ทรัพยสินประชาชนในพ้ืนที่จึงถูกลิดรอนสิทธิโดยบุคคลภายนอกที่สามารถใชเทคโนโลยีใหม ๆ หรืออิทธิพลทางการ

เมืองไดแยงชิงเอาทรัพยากรเหลาน้ีไป๔ การท่ีชุมชนไรอำนาจถือเปนอีกมิติหนึ่งที่กระทบตอความม่ันคงของมนษุยใน

พืน้ที ่ 

 ๑.๕ สภาพปญหาทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 

 พื้นที่ชายแดนภาคใตมีการระบาดของยาเสพติดและอบายมุขมากจนเปนปญหาที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะใน

กลุมเยาวชน และกำลังบอนทำลายบริบทของพื้นที่ที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ปญหาควบคูกันคือ

ความออนแอของสถาบันครอบครัว ตั้งแตการเตรียมความพรอม การใชชีวิตคู และการอบรมเล้ียงดูบุตรตามหลัก

การศาสนา ความรูสึกไมไดเปนเจาของพื้นที่ และการไมมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการบริหาร การพัฒนา 

สงผลตอความรัก ความหวงแหนและความพรอมที่จะปกปกรักษาทรัพยสินและประโยชนของประเทศชาติ 

 

๒. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการทำงาน 

 ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดกำหนดกรอบยุทธศาสตรและแนวทางการ

ทำงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๒ ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
๓ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๑, รายงานการประเมินภาวะความยากจน ป ๒๕๕๐  
๔ รายงานคณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย (คณะ ๓) คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท

แหงชาติ (กอส.) มีนาคม ๒๕๔๙ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๔

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การคุมครองความปลอดภัย การอำนวยความเปนธรรมเพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่นใน

อำนาจรัฐ และสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง มีแนวทางหลักดังนี้ 

 (๑.๑) บูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับแผนการรักษาความปลอดภัย 

 (๑.๒) สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานยุติธรรมใหเปนไปตามหลักนิติธรรม 

 (๑.๓) ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

 (๑.๔) ปรับความคิดความเชื่อกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับขบวนการกอความไมสงบ 

 (๑.๕) การเปดพื้นที่ใหทุกภาคีเขามามีสวนรวม 

 (๑.๖) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ครบวงจร และตอเนื่อง 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การแกไขปญหาความยากจนและเสริมสรางความมั่นคงทางอาชีพและรายได สามารถ

พึ่งพาตนเองได โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้ 

 (๒.๑) พัฒนาความมั่นคงดานอาชีพและรายไดและความม่ันคงในการดำรงชีวิตของกลุมเปาหมาย 

 (๒.๒) สนับสนุนกระบวนการชมุชนเขมเขง็ เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูและการมสีวนรวมของคนในชุมชน

ผานการจัดการทำแผนชุมชน 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพคน เพื่อสรางโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต มีแนวทาง

ดังนี้ 

 (๓.๑) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทุกระดับอยางจริงจัง 

 (๓.๒) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหเพียงพอมีคุณภาพไดมาตรฐาน เขาถึงบรกิารอยางทั่วถึง 

 (๓.๓) พัฒนาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและเสริมสรางศักยภาพกลุมคน 

 (๓.๔) สงเสริมการใชทุนสังคมโดยเฉพาะทุนวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 (๓.๕) พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตาทมความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งใน

และตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางความเขมแขง็ฐานเศรษฐกจิของพ้ืนทีแ่ละการพฒันาความรวมมอืกับตางประเทศ 

มีแนวทางหลักดังนี้ 

 (๔.๑) ขยายฐานการผลิตดานการเกษตรใหหลากหลายเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปและตลาด โดย

การปรับปรุงผลิตภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนาระบบตลาด และการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูป 

 (๔.๒) พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานเพือ่สนบัสนุนการพฒันาดานการเกษตรอตุสาหกรรม การคาและการบริการ 

 (๔.๓) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 

 (๔.๔) สรางโอกาสใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ดวยการเปดประตูทางทะเลสูนานาชาติเพื่อ

เหนี่ยวนำการลงทุนใหม ๆ สูพื้นที่  

 (๔.๕) การเสริมสรางความสัมพันธ และความเขาใจท่ีดีกับตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มีแนวทางหลัก ดังนี้ 

 (๕.๑) เรงปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 (๕.๒) ใหศนูยอำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตทำหนาทีบ่รูณาการการพฒันาแผนงาน โครงการ 
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๓. แนวทางแกไขปญหา 

 หนวยงาน เครือขาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิเชน คณะกรรมการสมานฉันทแหง

ชาติ ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัอสิลามยะลา เครือขายสมชัชาสุขภาพในสามจงัหวัด สถาบนัรฐัศาสตรในภาคใต ไดวเิคราะหสถานการณ 

รวบรวมขอมูลวิชาการ สังเคราะหองคความรูผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และ

ประมวลเปนขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม จำแนกเปน ๕ ดานหลักคือ ดาน

โครงสรางการบริหารจัดการ ดานระบบความยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรมตาม

เอกสารผนวก ๑ / ๑ / ๓ 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม 

ตามเอกสารผนวก ๑ / ๑ / ๓ ประกอบรายงานนี้ พรอมทั้งพิจารณารางมติตามเอกสารรางมติ ๑ / ๓ 
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ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 
 

 ศูนยอำนวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต สถาบนัวจิยัระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  เครือขายสมัชชาสุขภาพในสามจังหวัด สถาบันรัฐศาสตรในภาคใต ไดรวมกันพัฒนา

นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ 

และมขีอเสนอแนวทางการพฒันาระบบสขุภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสำหรับพิจารณารับไปดำเนนิงานในดานตาง ๆ 

โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 

๑. ขอเสนอในการจัดรูปปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแบบใหมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๑.๑ ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง“ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” (Southern Border 

Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ฐานะเทียบเทากระทรวง แตเปนการปกครอง

สวนภูมิภาคและการบรหิารงานสวนทองถิน่แบบพเิศษ โดยมรีฐัมนตรทีบวงเปนผูดแูลนโยบาย สวนในระดับขาราชการ

ประจำจะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวงและผูอำนวยการเขตทำหนาทีด่แูลในแตละพืน้ทีใ่นฐานะขาราชการสวนภูมิภาค

แบบพิเศษควบคูไปกับองคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับสำหรับเปนองคกรประสานงานการบริหารและการ

ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต ในลักษณะคลายกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ให 

เพ่ือเปนองคกรหลกัทีม่อีำนาจหนาทีใ่นการอำนวยการและการแกปญหานโยบายในการบริหารในสามจังหวัดภาคใต 

และขับเคลือ่นยทุธศาสตรทีช่ดัเจนทีร่วมพลงัภาคประชาสงัคม ภาคทองถ่ินและภาครัฐเขาดวยกนั  

 ๑.๒ จัดใหมี “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southertn Border 

Provinces-CSBP) หรือสภาประชาชนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ในลักษณะสภาที่ปรึกษาและกลัน่กรองนโยบายโดยการคดัเลือกหรือเลือกตัง้จากตวัแทนภาคประชาชน ผูนำทองถิ่น 

ผูนำศาสนา ผูรูทางการศึกษาและวัฒนธรรม กลุมอาชีพสาขาตาง ๆ รวมทั้งฝายปกครองทองถิ่น เปนผูประสาน

นโยบายและแผน อำนวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณท่ีนำลงไปสูจังหวัด อำเภอ

และหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ 

 ๑.๓ ใหมีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับตำบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม ที่มาจากการเลือกตั้งโดย

ประชาชนในทองถิ่น มีอำนาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถิ่นเต็มที่ มีอำนาจในการ

ออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีใหมากข้ึน เชน

การกำหนดเขตปลอดอบายมุข ตำรวจศีลธรรม ประกาศหามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครอง

อยูดวย ฯลฯ  

 ๑.๔ ในระดับพื้นที่ ควรมีองคกรสภาผูรูทางศาสนาหรือปราชญชาวบานในระดับตำบล โดยการกำหนด

นโยบายระดับทองถิ่นจะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนา และประชาชน สมาชิกสภานี้ไดมาจากการ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ 

หลัก ๑ / ๓ / ๑ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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เสนอชื่อและการเลือกสรรจากคณะกรรมการชุมชนผูนำศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาใน

ทองถ่ิน สภาผูรูฯเปนที่ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกที่มา

จากการคัดสรรนี้ควรเปนกรรมการโดยตำแหนงขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจำนวน ๑ ในสามของสมาชิกสภา

ทองถิ่นเพ่ือใหมีอำนาจในการยับย้ังในกรณีที่ผูนำทองถิ่นกระทำผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ องคกรสภานี้มีลักษณะแบบ “สภาซูรอ”  

 ๑.๕ พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม

ชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอำนาจการเมืองการปกครอง (Legitimate 

political authority) เพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจตออำนาจของกฎหมาย  

 ๑.๖ สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและม่ันคงดวย โดย

กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหสามารถ

อำนวยการใหเกิดการใชกฏหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก 

 ๑.๗ มีระบบการจัดการความม่ันคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามโครงสรางใหมของกฏหมายฉบับนี้ผูใหญบานมีอายุการดำรงตำแหนงจนถึงเกษียน

อายุ ๖๐ ป ควรมีการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความม่ันคงและมีสวนรวมมากข้ึน ใหคณะ

กรรมการหมูบานเปนรูปสภาซูรอของหมูบาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก  

 ๑.๘ เชื่อมโยงระบบยอยที่ประกอบดวยระบบผูนำ ระบบการปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบการ

ศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแยงและความม่ันคงใน

ชุมชน รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน       

 

๒. ขอเสนอนโยบายดานการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๒.๑ จัดตั้ง“คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” เปนองคกรที่มีลักษณะสำคัญ คือ 

      ๑) เปน “องคกรอิสระ” ที่มีความอิสระอยางแทจริง ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ ศอบต. 

      ๒) เปนองคกรที่ประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ 

      ๓) เปนองคกรที่ประชาชนสามารถไววางใจ เขาถึงไดงาย และใชภาษาถ่ินได 

      ๔) เปนองคกรท่ีมเีครอืขายเช่ือมโยงกับองคกรทางศาสนาในชมุชน เชน มสัยดิ คณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัด และวัด เปนตน 

 ๒.๒ จัดตั้ง “ศาลอิสลาม” หรือ “ศาลคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” เปนแผนกหนึ่งในศาลยุติธรรม โดย

มีลักษณะสำคัญ คือ 

      ๑) มีความเปนอิสระในการดำเนินการตาง ๆ ทางคดีตามที่กฎหมายอิสลามบัญญัติอยางสมบูรณ 

      ๒) กำหนดใหศาลอสิลาม หรอื “ศาลคดคีรอบครวัและมรดกมสุลมิ” ม ี๒ ชัน้ คือ ศาลช้ันตน กบัศาล

ชัน้ฎกีา 

      ๓) ใหดาโตะยุติธรรมเปนผูมีอำนาจแตฝายเดียวในการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลอิสลาม 

      ๔) ปรับปรุงแกไข “หลักกฎหมายอิสลาม” ท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยจัดทำ(รางกฎหมายใหม) เปน 

“หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีบัญญัติอิสลาม” และควรกำหนดกรอบแนวทาง คือ 

  ๔.๑) ใหเปนหลักกฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญัติลักษณะอ่ืนที่

เกี่ยวของดวยเทาที่จะทำใหมุสลิมดำเนินการในทางศาลไดโดยมิตองฝาฝนหลักกฎหมายอิสลาม 
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  ๔.๒) ใหยึดถือหลักศาสนบัญญัติตามแนวทาง (มัซฮับ) ชาฟอี เปนสำคัญในการจัดทำหลัก

กฎหมาย “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม” 

       ๕) ใหคดีที่โจทกและจำเลยเปนมุสลิม และคดีที่จำเลยฝายเดียวเปนมุสลิมอยูภายใตอำนาจของศาล

อิสลาม หรือ “ศาลคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม”ดวย  

 ๒.๓ ใหมีบทบัญญติเรือ่งทนายความ ผูเชีย่วชาญ และผูชวยดาโตะยตุธิรรม และการประนปีระนอมไกลเกลี่ย 

บรรจุอยูในหลักกฎหมายวิธีสารบัญญัติดวย 

 ๒.๔ ใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลาม ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก มากขึ้น 

 ๒.๕ ใหมีการจดัตัง้ศนูยนติวิทิยาศาสตรอยางนอย ๑ ศูนย ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตหรอืพืน้ทีใ่กลเคียง  

 

๓. ขอเสนอนโยบายดานการศึกษา 

 ๓.๑ ปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ โดยใหมีหนวยงานระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อทำ

หนาที่ดูแลและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และใหคนในพื้นที่ที่เขาใจศาสนาอิสลามท่ีลุมลึก

และมีความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่เปนอยางดีเปนผูอำนวยการหนวยงาน 

 ๓.๒ ใหพิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุนแกโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะโดยคำนวณเงินอุดหนุน

เปนรายหัว 

 ๓.๓ จัดตั้งกองทุนกูยืมที่ปราศจากดอกเบี้ยสำหรับโรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ และจัดใหมี

กองทุนเพ่ือการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ๓.๔ ใหโรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนจัดตารางการเรียนการสอนท่ีเอื้อใหเด็กไดปฏิบัติศาสนกิจของตนเอง

อยางเปนรูปธรรม  

 ๓.๕ เปดโอกาสใหโรงเรียนของรฐัทีอ่ยูในพืน้ทีส่ามารถกำหนดวันศุกรและวันเสารเปนวันหยุดเรียนประจำ

สัปดาหของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น และเปนจุดเริ่มตนของการยอมรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 ๓.๖ ใหบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสันติศึกษา วิถีชีวิตทองถิ่นและศาสนาเปรียบเทียบในหลักสูตรแกนกลาง 

 ๓.๗ สนับสนุนใหมีโรงเรียนพิเศษหรือหองเรียนพิเศษในโรงเรียนของรัฐเพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษใน

พื้นที่ 

 

๔. ขอเสนอนโยบายดานเศรษฐกิจ 

 ๔.๑ ใหมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจชายแดนใต เพื่อทำหนาที่กำหนดนโยบายทางดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล

และหนวยงานของรัฐ 

 ๔.๒ บัญญัติกฎหมายใหมีองคกรหรือสถาบันจัดการทรัพยากรที่เปนอิสระ ที่มีสวนรวมจากหลายฝายทั้งใน

ระดับประเทศและในระดับทองถิ่น ตัวแทนองคกรประมงพื้นบาน ตัวแทนองคกรประมงพาณิชย เพื่อทำหนาที่

ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ออกนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรในทะเล   

 ๔.๓ ใหออกกฎ ระเบียบคุมครองผูบริโภคอาหารฮาลาล และจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลในพ้ืนที่

เพื่อเรียกความเชื่อมัน่และมาตรฐานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย และตองบญัญัตกิฎหมายทีเ่กีย่วกับการคุมครองผู

บริโภคมุสลิมในประเทศไทยใหไดรับการคุมครองบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการของอิสลาม โดยหากมีการ

ปลอมแปลงและปนเปอนในอาหารฮาลาลจะตองมีการรับผิดชอบโดยผูประกอบการในทางกฎหมาย 
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 ๔.๔ บัญญัติกฎหมายใหสหกรณอิสลามเปนประเภทหน่ึงของรูปแบบสหกรณและใหสามารถทำธุรกรรม

ทางการเงินไดหลายประเภทมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

 

๕. ขอเสนอเชิงนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 

 ๕.๑ เสนอใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต  

จัดระเบียบสังคมใหสอดคลองตามหลักการศาสนา  โดยกำหนดใหเปนพื้นที่ปลอดยาเสพติดและแหลงอบายมุข 

 ๕.๒ กำหนดใหวันรายออีดิลฟตรีและวันขึ้นปใหมของอิสลามเปนวันหยุดราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

 ๕.๓ กำหนดใหวันศุกร หรือวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหเปนวันที่งดเวนจากการซื้อขายสุรา และใหสถาน

บันเทิงหยุดบริการ  ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๕.๔ ใหกระทรวงหรือหนวยงานตนสังกัดออกกฎกระทรวงหรือคำส่ังอนุญาตใหมุสลิมไดรับการยกเวน

ในการเขารวมพิธีกรรม หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนาอ่ืนอยางเปนลายลักษณอักษร 

 ๕.๕ เสนอใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรวมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต  เสรมิสรางสถาบนัครอบครวัใหเขมแขง็ โดยจดัใหมหีลักสตูรเพือ่เตรยีมความพรอม

ในการใชชีวิตคู และเขาใจถึงสิทธิของสามีภรรยา รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามหลักการศาสนา  

 ๕.๖ เสนอใหกรมประชาสมัพนัธรวมกบักระทรวงวฒันธรรมจดัใหมสีถานโีทรทศันสำหรับรายการเสริมสราง

สถาบันครอบครัวเปนการเฉพาะ 

 ๕.๗ เสนอใหออกกฎหมายอนญุาตใหมกีองทุนประกนัภัยทีส่อดคลองกบัหลกัการศาสนา และจัดใหมีกองทุน

ซะกาตเปนสวัสดิการสังคมโดยมีกฎหมายรองรับ 

 ๕.๘  เสนอใหกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีสถาบันพัฒนาผูนำศาสนาในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๕.๙ เสนอใหมีศูนยวัฒนธรรมและภาษามลายูปตตานี ซึ่งครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดย

มีหนาที่ สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชภาษามลายูปตตานี ตลอดจนมีการตรวจสอบการใชภาษามลายูปตตานี

ใหมีความถูกตอง 

 ๕.๑๐ เสนอใหมีการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาสื่อมวลชนในทองถิ่น โดยเนนในเรื่องเนื้อหา การใชภาษา

มลายูปตตานี และการมีสวนรวมของทองถิ่น รวมท้ังการใชสื่อมวลชนเพื่อใหมีการส่ือสารความจริงจนเกิดความ

นาเชื่อถือ 
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มติ ๑.๔  การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี 

 

 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี 

 หวงใย ในความไมชัดเจนและไมโปรงใสและขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในกระบวนการเจรจา

การคาระหวางประเทศที่สงผลถึงสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมและ

คาดการณผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรียังขาดความเปนอิสระและไมรอบดาน  

 กังวล ถึงผลกระทบจากการทำขอตกลงเขตการคาเสรีตอระบบ เกษตรกรรม วิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบบริการสาธารณสุข ระบบการจางงาน นโยบายสุขภาพ ปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

และการเขาถึงยาจำเปนสำหรับประชาชนไทย  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 

๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดำเนินการ  

    ๑.๑ จัดตั้งกลไกคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบท้ังดาน

บวกและลบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ท้ังนี้เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการศึกษา

และติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศและตรวจสอบผลกระทบท้ังดานบวกและลบท่ีเกิดจากความตกลงท่ีมี

ผลบังคับใชไปแลว สำหรับนำไปสูการเสนอแนะเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและเยียวยา ทั้งนี้ใหกลไกนี้มีอิสระจากกลไกท่ี

ทำหนาที่ในการเจรจาการคา 

 ๑.๒ สงเสรมิและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเสนอรางกฎหมายวาดวยการ

กำหนดข้ันตอนและวธิกีารจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยใหมีกระบวนการรับฟงขอคิดเห็นและนำขอเสนอของภาคประชาสังคมไปพิจารณา 

 

๒. ขอใหหนวยงานของรัฐ องคกรวิชาการ องคกรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทกุภาคสวน 

ทุกระดับ และภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดำเนินการ 

 ๒.๑ เขารวมอยางแข็งขันในการรางกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยมุงเนนใหเกิด

กลไกท่ีจะรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียอยางโปรงใสและเปนธรรม และผลักดันใหหนวยงานของรัฐนำราง

การจัดทำหนงัสอืสญัญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐบาลมารบัฟงความคิดเหน็ของประชาชนในวงกวางอยางเรงดวนที่สุด  

 ๒.๒ สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาและติดตามฯ ท่ีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ไดจัดตั้งข้ึนตามมติขอ ๑.๑ 

 ๒.๓ สนับสนุนใหมีผูแทนของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน โดยการเสนอช่ือจากสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ เปนผูสังเกตการณ ติดตาม และรายงานผลการเจรจา 
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 ๒.๔ สนับสนุนใหมีการใชสื่อประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหประชาชนสวนใหญเขาถึงขอมูล

การเจรจาการคาเสรี ตั้งแตการกำหนดกรอบเจรจา ผลการเจรจา จนถึงขั้นตอนการใหสัตยาบัน เพ่ือผลการมี

สวนรวมของภาคประชาชนจะเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง 

 

๓. ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการเจรจาการคาโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะ

แพทยศาสตร สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร ท่ีมีความเกี่ยวของ ดำเนินการ  

 ๓.๑ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อศึกษาผลกระทบอยางรอบดาน อยางนอย ๒ ครั้ง 

คือการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำกรอบการเจรจาความตกลงระหวางประเทศ และการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนเพือ่ศกึษาผลกระทบ กอนการพิจารณาใหความเห็นชอบโดยรฐัสภากอนรฐับาลใหสัตยาบัน 

หรือกอนหนาความตกลงจะมีผลผูกพัน ทั้งนี้โดยมอบหมายใหองคกรอิสระ เชน คณะกรรมการศึกษาและติดตามฯ

ภายใตคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ตามขอ ๑.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน เปนผูจัดรับฟงความคิดเห็น และรายงานผลการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและขอมูลผลกระทบตอประเทศและประชาชนเผยแพรตอสาธารณะกอนใหความเห็นชอบการจัดทำ

หนังสือสัญญา  

 ๓.๒ กำหนดหลักการและมาตรการปองกัน หลีกเลี่ยง และรองรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ

จากการบังคับใชขอตกลงท่ีระบุกรอบเวลาและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เสนอตอรัฐสภาทั้งกอนเริ่มการเจรจาและกอน

การลงนาม โดยใหผูที่ไดรับผลกระทบโดยเฉพาะผลกระทบดานลบไดเขามีสวนรวมในการพิจารณาดวย  

 

๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติติดตามผลการดำเนินการตามมตินี้ และรายงานตอสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ 
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การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี 
 

สถานการณปจจุบัน  

 ๑. ปจจุบันภายใตกระแสโลกาภิวัตน ประเด็นดานการคา การลงทุน และความสัมพันธกับนานา

ประเทศ ในดานตาง ๆ ไดสงผลกระทบตอประชาชนไทยมากข้ึนเรื่อยๆ ไมวาจะเปนการสูญเสียอาชีพและหนี้สิน

ที่พอกพูนขึ้นของเกษตรกร ความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ ราคายาท่ีแพงเกินความเหมาะสม 

ความไมเทาเทียมกันของระบบบริการสาธารณสุขในประเทศ มาตรฐานบริการที่ดอยลง ตลอดจน คาครองชีพ

และราคาสินคาบริการที่ถีบตัวสูงขึ้นและมีการผลักภาระใหผูบริโภคมากข้ึน ฯลฯ ประเด็นเหลานี้แมจะดูแตกตาง

หลากหลาย แตก็เช่ือมโยงแนบแนนอยูกับปจจัยภายนอกประเทศอยางยิ่ง หรือกลาวไดวา ความตกลงระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงการทำสัญญา “เขตการคาเสรีหรือเอฟทีเอ” ไมใชเรื่องไกลตัวคนไทย หากแตสง

ผลอยางเปนรูปธรรมตอความมั่นคงในชีวิตและ การทำมาหากิน หรือกลาวโดยรวมวาเปนประเด็นสุขภาวะของ

ประชาชนและสังคมโดยรวม กระบวนการในการเจรจาและการจัดทำความตกลงระหวางประเทศซึ่งเปนนโยบาย

สาธารณะท่ีสำคัญที่ผานมา ดำเนินไปโดยขาดความโปรงใสและขาดการมีสวนรวมจากประชาชนผูมีสวนไดสวน

เสีย  ทั้งนี้อาจสรุปสภาพปญหาสำคัญในการจัดทำสัญญาระหวางประเทศท่ีผานมาไดดังนี้ 

     ๑.๑ กระบวนการเจรจาและจัดทำความตกลงระหวางประเทศขาดความโปรงใส 

     ๑.๒ ฝายนิติบัญญัติถูกกันออกจากกระบวนการเจรจาและจัดทำความตกลงระหวางประเทศ 

     ๑.๓ กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมและคาดการณผลกระทบยังขาดความเปนอิสระ 

รวมถึงการศึกษายังขาดความรอบดาน 

     ๑.๔ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนโดยท่ัวไปไมสามารถมีสวนรวมในการเจรจาอยางเต็มที่ 

ผลกระทบจากการทำขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ที่ผานมา 

 ๒. เกษตรกรเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากผลของการทำขอตกลงการคาเสรกีับประเทศตาง ๆ 

นับตั้งมีการลงนามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีนเปนตนมา ผลกระทบท่ีสำคัญไดแก 

     ๒.๑ การเปดการคาเสรีตาง ๆ และทำขอตกลงการคาเสรีกับประเทศจีนทำใหเกิดผลกระทบกับ

เกษตรกรที่ปลูกผักและผลไมเมืองหนาวนับแสนครอบครัว ตัวอยางเชนพื้นที่ปลูกกระเทียมลดลงเกือบ ๔๐ 

เปอรเซ็นต ซึ่งเปนผลจากราคากระเทียมราคาถูกไหลทะลักเขามาแทนท่ีจนเกษตรกรที่ปลูกกระเทียมตองสูญเสีย

อาชีพและถูกบบีใหเปลีย่นไปปลกูพชืชนดิอืน่หรอืตองไปประกอบอาชีพอยางอื่นแทน เชนเดียวกับเกษตรกรท่ีปลูก

ผักและผลไมเมืองหนาวทั้งที่อยูภายใตโครงการหลวง และเกษตรกรนอกโครงการซ่ึงไมสามารถสูราคาผลผลิตที่

มีราคาต่ำมากจากประเทศจีนได ผลกระทบดังกลาวยังสงผลกระทบตอเนื่องไปยังผลผลิตอื่น เชน ผลไมเมือง

รอนดวย เพราะความตองการและกำลังซื้อผลไมคอนขางคงที่ เมื่อผลไมราคาถูกเขามาแทนท่ีความตองการซ้ือ

ผลไมเมืองรอนก็ลดลงตามไปดวย 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ 

หลัก ๑ / ๔ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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     ๒.๒ การลงนามขอตกลงการคาเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด สรางผลกระทบใหกับ

เกษตรกรท่ีเลี้ยงโคนมและโคเนื้อนับลานครอบครัวในอนาคต เน่ืองจากการลดภาษีจาก ๓๕-๔๐ เปอรเซ็นต

ภายในระยะเวลา ๑๕-๒๐ ป จะทำใหผลิตภัณฑนมและเนื้อจากทั้งสองประเทศซ่ึงมีราคาถูกกวามาก ทะลักเขา

มายังประเทศไทยตอไป และยากท่ีเกษตรกรไทยจะสามารถแขงขันกับประเทศท้ังสองได ดังเปนที่ทราบกันโดย

ทั่วไปวาแมแตประเทศที่มีเทคโนโลยีและสภาพส่ิงแวดลอมที่เอื้ออำนวยใกลเคียงกัน เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป 

หรือแมแตประเทศจีนก็ไมยินยอมที่จะลดกำแพงภาษีของตนใหกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด ผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นแลวคือเกษตรกรที่เล้ียงโคนมในไทยประมาณหน่ึงในสามไดเลิกอาชีพนี้แลวทั้งๆที่เพิ่งลงนามไดเพียงไมนาน 

    ๒.๓ การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหยุดชะงักไปในป ๒๕๕๐ นั้น 

เปนที่ประจักษชัดวาสหรัฐอเมริกาตองการใหประเทศไทยยอมรับกฎหมายที่อนุญาตใหบรรษัทขามชาติจดสิทธิ

บัตรในส่ิงมีชีวิต เปดชองใหบรรษัทขามชาติเขามาครอบครองทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งใหสิทธิแกบริษัทเมล็ด

พันธุผูกขาดเรื่องพันธุพืช และรวมถึงการกดดันใหรัฐบาลไทยอนุญาตใหมีการปลูกพืชจีเอ็มโอ การผลักดันดังกลาว

ของสหรัฐเปนการบีบบังคับใหประเทศไทยตองแกไขกฎหมายภายในหลายฉบับ เชน กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมาย

คุมครองพันธุพืช กฎหมายคุมครองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร เปนตน หากรัฐบาลไทยในอนาคตลงนามขอตกลงเขต

การคาเสรีภายใตการยอมรับเงื่อนไขดังกลาวจะเปดโอกาสใหตางชาติเขาผูกขาดเมล็ดพันธุและทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศ เกษตรกรตองจายคาเมล็ดพันธุแพงขึ้นตั้งแต ๓๐ เปอรเซ็นต จนถึง ๔,๐๐๐ เปอรเซ็นต 

 ๓. การคาเสรีจะสงผลกระทบใหเกษตรกรไทยตองสูญเสียอาชีพ จากการประมาณการของแผนงานฐาน

ทรัพยากรอาหาร และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) คาดวาจำนวนเกษตรกรจะลดลงเหลือเพียงไมเกิน 

๒๐ เปอรเซ็นตภายในสองทศวรรษหนา ซึ่งหมายถึงวามีจำนวนเกษตรกรที่ตองกลายเปนแรงงาน ออกไป

ประกอบอาชีพอื่น และตองวางงานรวมกันมากกวา ๑๐ ลานคน ทั้งนี้ไมนับปญหาเก่ียวกับความม่ันคงทาง

อาหารและอธิปไตยทางอาหาร เชน กลุมทุนขนาดใหญและตางชาติที่เขามาครอบครองท่ีดิน ทรัพยากรชีวภาพ 

และเขามาประกอบธุรกิจการเกษตรในระดับตาง ๆ แทนท่ีเกษตรกรรายยอย โดยอาศัยการเปดเสรีดานการลงทุน 

และขอตกลงทรัพยสินทางปญญาภายใตขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ 

 ๔. การจัดทำความตกลงการคาระหวางประเทศ เชน ความตกลงทางเศรษฐกิจไทย- ญ่ีปุน (JTEPA) ซึ่ง

สงเสริมการเปดเสรกีารบรกิารสาธารณสุข รวมทัง้นโยบายการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการบรกิารสาธารณสุข

แหงเอเชีย คาดวาจะสงผลใหชาวตางประเทศมาใชบริการสาธารณสุขจำนวนถึงสองลานคน ในปพ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยมีอัตราเพ่ิมเกินกวารอยละ ๑๐ ตอป ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายบุคคลากรสาธารณสุขจากภาครัฐใน

ชนบทไปสูภาคเอกชนในเขตเมืองมากขึ้น ขณะที่ความตองการบริการสาธารณสุขในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากระบบ

หลักประกันสขุภาพแหงชาตเิชนกนั เปนเหตใุหเกดิความตงึเครียดในระบบหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ เนื่องจาก

ปญหาความขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย สงผลตอความไมเทาเทียมในระบบบริการสุขภาพ และคุณภาพ

ของการบริการ   

 ๕. ในการทำขอตกลงเขตการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา ไดมีขอเรียกรองในประเด็นทรัพยสินทางปญญา 

ที่เรียกวา TRIPS Plus ท่ีสงผลใหขยายการผูกขาดสิทธิบัตรยาจาก ๒๐ ป เปน ๒๕ ป  ซึ่งจะกอใหเกิดผล

กระทบตอเรื่องยาและสาธารณสุข โดยเปนการสรางขอจำกัดและอุปสรรคตอการวิจัยและพัฒนา ลดศักยภาพ
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ในการแขงขันของบริษัทยาภายในประเทศ ทำใหปญหาการผูกขาดตลาดยารุนแรงขึ้น๑  เม่ือบริษัทยาในประเทศ

ไมสามารถพัฒนาตัวเอง ก็จะไมสามารถผลิตยาชื่อสามัญขึ้นมาแขงขันได ทำใหยามีราคาแพงขึ้น โอกาสที่ผูปวย

จะไดใชยาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกวายาตนตำรับก็นอยลง ในกรณีผูติดเชื้อ HIV/ ผูปวยเอดส ที่จำเปนตองกินยา

ตานไวรัสตลอดชีวิตนั้น พบวายาตานไวรัสหลายตัวติดสิทธิบัตร หากมีการขยายอายุสิทธิบัตร ก็จะสงผลใหผูติด

เชื้อหมดโอกาสไดรับยา นอกจากน้ี ยารักษาโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน มะเร็ง ไต ฯลฯ ก็จะมีราคาแพงขึ้นดวย และ

หมดโอกาสท่ีจะเขาไปอยูในชุดสิทธิประโยชน ของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  นอกเหนือจากผลกระทบ

ทางตรงที่จะเกิดขึ้นในกรณียาแพง แลวขอเรียกรอง TRIPS Plus จะสงผลตอความสามารถของรัฐในการกำหนด

นโยบายหรือมาตรการดานการบริการสาธารณสุข เชน มาตรการบังคับใชสิทธิก็ไมอาจกระทำได   

 

ระบบกฏหมายท่ีจะสรางความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน 

 ๖. ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงแกไขรัฐธรรมนูญมาหลายคร้ัง แตไมปรากฏวามีรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทยฉบับใดกำหนดถึงเรื่องกระบวนการทำหนังสือสัญญาไวอยางชัดเจน อันนำไปสูปญหาในทางปฏิบัติ

อยางมากและตอเนื่องตลอดมา เน่ืองจากเกดิความเห็นที่ขัดแยงกันระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติในการ

ทำหนังสือสัญญา โดยเฉพาะปญหาในการตีความวาสนธิสัญญาใดเปนสนธิสัญญาประเภทท่ีตองไดรับความเห็น

ชอบจากรัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะแสดงเจตนาผูกพันตามสนธิสัญญาและเรื่องกระบวนการทำสนธิสัญญา ซึ่ง

ปญหาที่เกิดข้ึนนี้เปนเรื่องที่ตองเรงดำเนินการแกไขอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เพื่อใหทันกับสภาพการณปจจุบัน

ที่ประเทศไทยตองทำหนังสอืสญัญาระหวางประเทศทัง้ในลักษณะพหุภาคี และ ทวิภาคีกับประเทศอืน่ในดานตาง ๆ 

ที่เพิ่มจำนวนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการคา การลงทุนหรือการเงิน

ระหวางประเทศ 

 ๗. ความพยายามในการแกไขปญหาเหลานีไ้ดสะทอนออกมาในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐   

ซึ่งระบุไวชัดเจนวา “... หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือจะตอง

ออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัย

สำคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการน้ี รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ไดรับเรื่องดังกลาว ...”  

 ๘. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ตองการกำหนดใหกระบวนการเจรจามี

ธรรมาภิบาล โดยใหหนังสือสัญญาที่มีความสำคัญ เชน ขอตกลงการคาเสรี ตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภา 

รางหนังสือสัญญาตองเปดเผยใหประชาชนรับทราบและตองเปดใหประชาชนเขามีการสวนรวมอยางแทจริง 

รวมถึงการที่รัฐบาลจะตองกำหนดมาตรการการรองรับเยียวยาผลกระทบที่ชัดเจน แตรัฐธรรมนูญสามารถ

บัญญัติไดเพียงหล ักการและเนื้อหาบางสวนเทานั้น สวนรายละเอียดทั้งหมดที่จะสงผลใหเจตนารมณเปน

จริงในทางปฏิบัติไดจะขึ้นอยูกับกฎหมายระดับรองลงมาท่ีจะออกมาบังคับใช ดังนั้น กฎหมายที่วานี้จึงมี

๑ ซึ่งไมอาจใช หลักเกณฑผูมีอำนาจเหนือตลาดตาม พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาชวยรักษาสมดุลในผล

ประโยชนของเจาของสิทธิบัตรกับผูบริโภค ดวยการยุติพฤติกรรมการจำกัดการแขงขันได หากผูประกอบธุรกิจดังกลาวเปนทั้งผูผลิต

และผูจัดจำหนายยาน้ันแตเพียงผูเดียว จะทำใหมีอำนาจในการควบคุมตลาดอยางมาก 
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ความสำคัญอยางย่ิงยวด จนกลาวไดวารัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ จะมีความหมายมากนอยเพียงไรคงจะข้ึนอยูกับ

วากฎหมายน้ีจะมีเนื้อหาอยางไรนั้นเอง 

 ๙. เพื่ออำนวยใหทั้งภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายสามารถมีกระบวนการท่ีชัดเจนมีความ

โปรงใส ที่จะรวมกันคิด หาจุดยืนรวม อันจะนำไปสูทาทีของประเทศไทยในการเจรจา และการไดมาซึ่งความ

ตกลงระหวางประเทศท่ีเสริมสรางความเสมอภาคทางสังคม เสริมสรางสุขภาวะของสังคม และความย่ังยืนของ

เศรษฐกิจไทย จำเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองมี “พระราชบัญญัติการจัดทำความตกลงหรือหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศ”  ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศไดยกราง พรบ. จัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ  โดยใน

เบ้ืองตนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและจัดสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุง

แกไขแลวเสร็จ สงกลับให ครม.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไดรับความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่

ผานมา และนำเสนอตอรัฐสภา โดยอยูระหวางการรอบรรจุวาระเขาพิจารณาในรัฐสภา 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๔ 
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มติ ๑.๕  เกษตรและอาหารในยุควิกฤต 
 

  

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง เกษตรและอาหารในยุควิกฤต  

 ตระหนัก ถึงความสำคัญของภาคเกษตรในการเปนแหลงผลิตอาหารของประเทศ และเปนแหลงจางงาน

ถึงรอยละ ๔๐ ของประชากรวัยแรงงาน และสัมพันธใกลชิดกับการส่ังสมพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น

อันหลากหลาย   

 กังวลและหวงใย วาภาวะเงินเฟอและราคาขาวที่ผันผวนจะสงผลกระทบอยางมากตอการเขาถึงอาหาร

ของคนจน โดยเฉพาะคนจนเมืองและชนบทซึ่งไมไดเปนผูผลิตอาหาร ขณะที่ในระดับนโยบายยังขาดหลักประกัน

ดานความมั่นคงทางอาหารของคนจนเพื่อรองรับกับวิกฤตอาหารที่อาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต   

 รับทราบและหวงใย วาระหวางป ๒๕๓๗ - ๒๕๔๗ ประเทศไทยนำเขาสารเคมีเพิ่มขึ้นกวา ๔ เทาตัว โดย

ประมาณการวา ตนทุนสุขภาพของเกษตรกรและตนทุนอื่น ๆ ที่รัฐตองเสียไปเพื่อควบคุมและติดตามผลจากการใช

สารเคมีอาจสูงถึง ๕.๔ พันลานบาทตอป เทียบเทามูลคาการนำเขาปุยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแตละป  

และยังสรางความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภคในประเทศอยางมาก และยังทำใหเกิดปญหาสินคา

สงออกถูกตีกลับจากตางประเทศอีกดวย   

 หวงใย ในสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปญหาการใชประโยชนที่ดิน

และแหลงน้ำซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญของภาคเกษตร การสูญเสียที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมถึงปญหาการ

แยงชิงทรัพยากรระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม   

 มีความกังวล ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวโนมภัยธรรมชาติที่จะเกิดบอยครั้งขึ้นอันเนื่อง

มาจากภาวะโลกรอนจะทำใหการผลิตในภาคเกษตรมีความเส่ียงสูงขึ้นมาก และอาจทำใหเกษตรกรรายยอยตอง

ประสบกับการขาดทุนและภาวะหน้ีสิน 

 กังวลและหวงใย ถงึความเปนไปไดทีจ่ะเกดิการเชาหรอืถอืครองทีด่นิของตางชาตเิพือ่ใชเพาะปลูกพืชอาหาร

และพืชพลังงาน  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ

หนวยงานท่ีเกีย่วของซึง่รบัผดิชอบแผนยทุธศาสตรการพัฒนาเกษตรอนิทรยีแหงชาต ิฉบบัที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 

สนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรยีระดบั

ชมุชนและทองถิ่นแบบครบวงจร รวมทั้งการจัดการดานการตลาด โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย

ครบวงจร หรือเกษตรไรสารพิษ เพื่อการพึ่งตนเองและความม่ันคงทางอาหารของเกษตรกรรายยอย รวมทั้งจัดให

มีกระบวนการประเมินผลแผนยุทธศาสตรและการเรียนรูแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และเผยแพร

ตอสาธารณะอยางตอเนื่องทุกป 
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 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

     ๒.๑  ประสานงานกบัคณะกรรมการอาหารแหงชาต ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข

และหนวยงานทีเ่กีย่วของกบันโยบายและยทุธศาสตรดานความมัน่คงทางอาหาร รวมท้ังนกัวชิาการและภาคประชาชน

ใหพิจารณาดำเนินการสรางความมั่นคงทางอาหารแกประชากรทุกกลุมวัย 

  ๑) พัฒนาตัวช้ีวัดความมั่นคงทางอาหารท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  และรายงานสถานการณ

ความมั่นคงทางอาหารของประเทศอยางนอยทุก ๓ ป  

  ๒) จัดใหมีระบบเฝาระวังเพื่อเตือนภัยวิกฤตทางอาหาร 

  ๓) สงเสรมิใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณประสานจัดทำระบบรับรอง

ดานมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารและสนิคาเกษตร 

  ๔) จัดใหมีระบบเฝาระวังภาวะเสี่ยงตอการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรและผูบริโภค 

  ๕) พัฒนากลไกเพื่อการเขาถึงอาหารทีม่คีณุคาทางโภชนาการในประชากรกลุมเสีย่ง เชน คนจนเมือง 

ผูใชแรงงาน ประชากรในพ้ืนที่หางไกล เขตชายแดน ทองถิ่นทุรกันดารและพื้นที่สูง  

     ๒.๒ ประสานงานกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานหลักประกนัสุขภาพ

แหงชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งนักวิชาการและภาค

ประชาชน เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรรายยอยและสืบสานใหเกิดเกษตรกรรุนใหม โดยยกระดบัสถานภาพทางสังคม

ของเกษตรกรรายยอย ตลอดจนพัฒนาและจัดใหมีระบบสวัสดิการและหลักประกันความม่ันคงดานเศรษฐกิจ และ

ความเปนธรรม เชน ระบบสุขภาพและการดูแลรักษาใหครอบคลุมเกษตรกรรายยอย แรงงานรับจางในภาคเกษตร

และเกษตรกรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา หรือเกษตรตกลงลวงหนา (Contract Farming) ขณะเดียวกัน

สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อจัดสวัสดิการชวยเหลือกันเอง   

     ๒.๓ ดำเนินการใหมีเครือขายพัฒนานโยบายดานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนและของภาคประชาชน ควบคูกบัการสนับสนนุกระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรูระหวางภาคสวนทีเ่กี่ยวของ 

รวมถึงติดตาม เฝาระวงัและพฒันานโยบายสาธารณะท่ีเกีย่วของ และการมีสวนรวมในการจดัการทรพัยากรในทองถิ่น 

     ๒.๔ เห็นควรมีและใชเครื่องมือการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมจากการใชสารเคมี  

 ๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

              ๓.๑ สนับสนนุการเกบ็รกัษา อนรุกัษ สงเสริมการเพาะขยายพนัธุและพฒันาเมล็ดพนัธุพืน้บานในชุมชน

เพื่อการพ่ึงตนเอง บนฐานการผลิตที่คำนึงถึงภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ และปกปององค

ความรูและพืชพันธุของไทยไมใหตกเปนของตางชาติ ใหมีการสนับสนุนการศึกษาและเพาะเลี้ยงจุลินทรียในระบบ

ชีวภาพประจำถิ่นสำหรับการผลิตระบบเกษตรพืช/สัตวในทองถิ่น การวิจัยพันธุพืชเพื่อประโยชนในการแปรรูป

ผลผลิตของเกษตรกร 

              ๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนการลด ละ เลิกการใชสารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร โดย 

  ๑) สนับสนุนการเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม หรือเกษตรผสมผสาน ใหความรูทางดาน

วิชาการในการแกไขปญหาอยางทั่วถึงถูกตองเหมาะสมกับพื้นที่ หรือมีและใชมาตรการทางกฎหมายและขอบัญญัติ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  ๒) ศึกษาขอมูลและประเมินผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดลอมจากการใชสารเคมี 

ใหองคความรูและขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับผลกระทบตลอดจนโทษที่เกิดจากการใชสารเคมี 
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              ๓.๓ สนับสนุนการรวมกลุมและการสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรเกษตรในการพิทักษสิทธิ

ของเกษตรกรรายยอย และกลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร ในการผลิตทางการเกษตรใหไดผลผลิตและอาหาร

มาตรฐานปลอดภัย ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดใหมีตลาดทางเลือกของทองถิ่นเพื่อใหผูขาย ผูผลิต

กับผูบริโภคมาพบกันเพื่อเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย 

              ๓.๔ สนับสนุนการวิจัย การรวบรวมขอมูล และจัดใหมีศูนยใหความรูและใหคำแนะนำปรึกษาการทำ

เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรธรรมชาติที่เหมาะสมกับพื้นที่  

              ๓.๕ ประสานและสนับสนุนการนำที่ดินวางเปลาของรัฐหรือเอกชนมาใชโดยสมัครใจ เพื่อใหเปนพื้นที่

การเกษตรอินทรีย ทำการผลิตทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อจำหนาย โดยใหลำดับความสำคัญแกคนจนที่ขาดที่ดินทำกิน 

ทั้งในเมืองและชนบท 

              ๓.๖ สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่  

              ๓.๗ สงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนหรือศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

 ๔. ใหมีและใชมาตรการทางการเงินและการคลังจากหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

สนับสนุนเกษตรกรผูผลิตและผูประกอบธุรกรรมทางการเกษตรอินทรีย ตลอดสายการผลิต 

 ๕. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติติดตามผลการดำเนินงานตามมตินี้ และรายงานผลตอสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ 
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เกษตรและอาหารในยุควิกฤต 
 

ภาคเกษตรในฐานะแหลงที่มาของความม่ันคงทางอาหาร 

 ๑. ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงผลิตอาหารที่สำคัญของไทย การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีผานมาได

อาศัยสวนเกินที่ผลิตไดจากภาคเกษตรเปนพื้นฐาน ปจจุบันแมวามูลคาการผลิตในภาคเกษตรจะมีสัดสวนเพียง

รอยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แตเปนแหลงจางงานของประชากรประมาณรอยละ 

๔๐ ของประเทศ ซึ่งโดยมากเปนเกษตรกรรายยอยท่ีอาศัยอยูในชนบท  ภาคเกษตรยังทำหนาที่เปนแหลงดูดซับ

แรงงานที่ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินดังที่เคยเกิดมาแลวในป ๒๕๔๐ ยังมีความ

สัมพันธใกลชิดกับการส่ังสมพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินอันหลากหลาย   

 

สภาพปญหาในปจจุบัน 

 การเขาถึงอาหารของคนจน   
 ๒. ภาวะเงินเฟอทีส่งูขึน้จากราคาน้ำมนัทีเ่พิม่ข้ึนสงผลใหตนทนุการผลิตอาหารเพิม่ข้ึนอยางตอเนื่อง  ระหวาง

มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๑  ราคาสินคาอาหารหลักๆท่ีสำคัญในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนจากป ๒๕๔๙ ถึงรอยละ ๕๓๑  

ในประเทศไทย ประเด็นที่ไดรับความสำคัญยิ่งในชวงตนปที่ผานมา คือ ราคาขาวไดเพิ่มสูงข้ึนอยางกาวกระโดด  

เปนผลจากการที่ประเทศผูสงออกขาวรายอื่นในตลาดโลกลมเหลวในการผลิตขาวเนื่องจากภัยธรรมชาติและ

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ความต่ืนตระหนกในตลาดขาว และการกักตุนเก็งกำไร   

 ๓. การเพ่ิมขึ้นของราคาอาหารสงผลกระทบอยางมากตอคนจน โดยเฉพาะคนจนเมืองและชนบทซ่ึง

ไมไดเปนผูผลิตอาหาร  การสำรวจราคาสินคาเบ้ืองตนของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เครือขาย

สลัมสี่ภาค และคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยซึ่งทำงานคลุกคลีกับคนจนเมือง ระหวางเมษายนถึง

พฤษภาคมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ราคาสินคาจำเปนของคนจนซึ่งโดยมากเปนรายการอาหารเพ่ิมสูงขึ้น

ตั้งแตรอยละ ๖-๑๐๓ โดยขาวเปนรายการที่มีการปรับเพิ่มมากที่สุด๒ ขณะที่ระดับรายไดไมไดปรับตัวสูงขึ้นตาม  

และถึงแมวาราคาขาวและอาหารโดยรวมจะปรับตวัลดลงในภายหลัง นอกจากน้ีในระดับนโยบายยังขาดหลักประกัน

ดานความมั่นคงทางอาหารของคนจนเมืองเพ่ือรองรับกับวิกฤตอาหารที่อาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต 

 

 การพึ่งพิงสารเคมีและความปลอดภัยทางอาหาร  
 ๔. การนำเขาสารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืชมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกปอันเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนา

ประเทศท่ีมุงขยายการสงออกสินคาเกษตร  ระหวางป ๒๕๓๗-๒๕๔๗ ปริมาณการนำเขาสารเคมีเพิ่มข้ึนกวา ๔ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ 

หลัก ๑ / ๕ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ FAO, 2008, Soaring Food Prices: Facts, Perspectives, Impacts And Actions Required, High-Level Conference 

On World Food Security: The Challenges Of Climate Change And Bioenergy, HLC/08/INF/1.  
๒ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เครือขายสลัมสี่ภาค และคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย, ๒๕๕๑, “การสำรวจ

ราคาสินคาอุปโภคบริโภค ๙ ตัวอยาง ท่ีสงผลกระทบตอประชาชน”.  
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เทาตัว  และแมวาการใชสารเคมีจะทำใหผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป แตเกษตรกรตองใชสาร

เคมีในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม คือรอยละ ๑๓.๒ ตอป การใชสารเคมีทางการเกษตรสงผลเสียตอสุขภาพของ

เกษตรกรโดยตรง ขอมูลการเฝาระวังความเส่ียงของเกษตรกรจากการตรวจเลือดพบวา เกษตรกรมีความเสี่ยง

ทางสุขภาพสูงขึ้นจากรอยละ ๑๖ ในป ๒๕๔๐ เปนรอยละ ๒๙ ในป ๒๕๔๕๓ ประมาณการวา ตนทุนสุขภาพ

ของเกษตรกรและตนทุนอื่นๆที่รัฐตองเสียไปเพื่อควบคุมและติดตามผลจากการใชสารเคมีอาจสูงถึง ๕.๔ พันลาน

บาทตอป เทยีบเทามลูคาการนำเขาปุยเคมแีละสารเคมกีำจัดศัตรพูชืในแตละป๔ การใชสารเคมีเขมขนในการเกษตร

เชนนี้ทำใหเกิดปญหาการตกคางของสารเคมีในอาหาร  สรางความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภคใน

ประเทศอยางมาก  และยังทำใหเกิดปญหาสินคาสงออกถูกตีกลับจากตางประเทศอีกดวย   

 

 ฐานทรัพยากรเสื่อมโทรมและความขัดแยงดานทรัพยากร 
 ๕. ฐานทรัพยากรเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญของภาคเกษตร  ซึ่งกำลังประสบปญหาหลักสองประการ คือ 

ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปนเปอนของสารเคมีและสารพิษในดิน ดินเสื่อมโทรม 

การชะลางหนาดิน น้ำเสีย และอากาศเปนพิษ เปนตน  อันเกิดมาจากวิถีการผลิตและการบริโภคที่ไมเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  สงผลตอเน่ืองถึงคุณภาพดานความปลอดภัยทางอาหาร  และ ปญหาความขัดแยง การกระจุก

ตัวและการแยงชงิทรัพยากรระหวางภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม และระหวางภาคเกษตรดวยกนั โดยเฉพาะ

ทรัพยากรน้ำและที่ดิน  กลาวคือ 

     ๕.๑ กรณีที่ดิน มีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในมือเอกชนซึ่งถูกปลอยทิ้งไวใหรกรางวางเปลา

และไมไดทำประโยชน  ขณะที่ยังมีเกษตรกรไรที่ดินทำกินอีกเปนจำนวนมาก  ซึ่งโครงการปฏิรูปที่ดินที่ผาน

มาสามารถกระจายการถือครองท่ีดินไดเพียงเล็กนอย และสวนมากเปนที่ดินปาสงวน นอกจากน้ี การรุกคืบของ

อุตสาหกรรมและเมืองเขาสูพื้นที่เกษตรปรากฎใหเห็นอยางตอเนื่อง ยิ่งราคาอาหารแพงข้ึน ยิ่งทำใหเกิดแรง

กดดันตอที่ดินในการถือครองหรือทำกินอยูของเกษตรกรมากขึ้น  เพราะนักลงทุนทั้งในและตางประเทศสนใจท่ีจะ

นำที่ดินมาลงทุนเพื่อทำกำไร   

     ๕.๒ กรณีน้ำ ความขัดแยงสวนหนึ่งเกิดจากนโยบายหรือโครงการของรัฐที่ใหความสำคัญกับภาค

อุตสาหกรรมมากกวา  โดยการผันน้ำที่ภาคเกษตรใชประโยชนอยูใหกับอุตสาหกรรม  ทำใหเกษตรกรไมสามารถ

ทำการผลิตได  และยังกอใหเกิดความขัดแยงภายในทองถ่ิน  

 

 หนี้สินของเกษตรกร 
 ๖. ปญหาหนี้สินเกษตรกรเกิดการจากกูเงินมาลงทุนดานการเกษตรและใชสอยในชีวิตประจำวัน แต

เกษตรกรไมสามารถชำระหน้ีไดทัน เปนผลมาจากราคาสินคาเกษตรตกต่ำและตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะ

ตนทุนดานสารเคมีทางการเกษตรซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะเดียวกัน เพื่อจะรักษาระดับผลผลิตใหได

เทาเดิม เกษตรกรมีแนวโนมจะตองใชสารเคมีในอัตราที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  สงผลใหเกษตรกรไมสามารถชำระหนี้ได  

และตองไปกูหนี้จากแหลงอื่นทั้งในและนอกระบบเพื่อมาหมุนใชหนี้ จนหนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตัวเลข

หนี้สินของเกษตรกรของสำนักงานสถิติแหงชาติซึ่งสำรวจในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ พบวา เกษตรกรที่มีที่ดิน

๓ อางใน คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, ๒๕๕๑, “รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑/๒๕๕๑”, วาระ

พิจารณาเรื่องการพฒันานโยบายและยทุธศาสตรเพือ่ลดผลกระทบดานสุขภาพจากการใชสารเคมปีองกนักำจัดศตัรูพชื, ๑๔ มกราคม.  
๔  เพิ่งอาง. 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๑

เปนของตนเองหรือเชาที่ดินมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ ๑๒,๑๐๓ บาทตอครัวเรือน แตมีหนี้สินเฉลี่ย ๑๐๗,๒๓๐ บาท  

สวนเกษตรกรรับจางมีรายไดตอเดือน ๙,๗๕๙ บาทตอครัวเรือน แตมีหนี้สินเฉลี่ย ๖๒,๙๙๕ บาท๕      

 
 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหวางภาคเกษตรและภาคการผลิตอื่น 
 ๗. ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ ปญหาหน้ีสินรุงรัง การขาดสวัสดิการและหลักประกันความม่ันคงทำให

สถานภาพทางสังคมของเกษตรกรต่ำกวาภาคอื่น ๆ ท้ัง ๆ ท่ีเปนฐานสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศและเปน

ฐานความม่ันคงทางอาหาร เกษตรกรจงึขาดศักดิศ์รแีละความภาคภมูใิจในอาชีพของตน รายไดหรอืเงินกูทีเ่กษตรกร

ไดรับมาสวนหนึ่งจึงมักถูกนำไปจายสำหรับการศึกษาของบุตรหลานในสาขาอาชีพอื่นนอกเหนือจากภาคเกษตร  

ทุกวันนี้ ลูกหลานเกษตรกรจำนวนไมนอยขาดทักษะและความรูในการทำเกษตร  ละท้ิงชนบทและอาชีพเกษตร

เพ่ืออพยพไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการในเมืองแทน  โดยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรรุนปจจุบันสูงขึ้น  

และชุมชนเกษตรชนบทเหลือแตผูสูงอายุและเด็ก  เกิดผลกระทบทางสังคมเนื่องจากครอบครัวไมไดอยูรวมกัน  

และยังมีปญหาขาดแรงสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในแงงบประมาณ การศึกษาวิจัย การพัฒนาคนและการสราง

แรงจูงใจ   

 

แนวโนมและความทาทายในอนาคต 

 ๘. จากสถานการณปญหาขางตน หากยังไมมีนโยบายดานเกษตรและอาหารในเชิงรุกและเชิงรับที่

เหมาะสม  จะทำใหเกษตรกรรายยอยตองทำการผลิตโดยพึ่งพิงสารเคมีตอไป  ขณะเดียวกันประสบปญหาหน้ี

สินพอกพูน และสถานภาพทางสังคมที่เหล่ือมล้ำ  คนจนมีความเสี่ยงตอการเขาถึงอาหาร   ประชาชนผูบริโภคมี

ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย และขาดเสถียรภาพความม่ันคงทางอาหารเนื่องจากฐานทรัพยากร

อาหารเส่ือมโทรม โดยมีตัวเรงที่สำคัญ คือ 

     ๘.๑  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวโนมภัยธรรมชาติที่จะเกิดบอยครั้งขึ้นอันเนื่องมา

จากภาวะโลกรอนจะทำใหการผลิตในภาคเกษตรมีความเส่ียงสูงขึ้นมาก หากไมมีการเตรียมการดานองคความรู

และทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับการปรับตัว  จะทำใหเกษตรกรรายยอยตองประสบกับการขาดทุนและภาวะหนี้สิน 

     ๘.๒ ราคาน้ำมันที่เพิ่มระดับขึ้นอยางตอเนื่องทำใหตนทุนการผลิตทางการเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

น้ำมัน เชน ราคาปุยเคมี ราคาน้ำมันที่ใชในเครื่องจักรกลการเกษตร มีราคาสูงข้ึน  ในป ๒๕๕๐ รายจายดาน

พลังงานของภาคชนบทซ่ึงสวนใหญเปนน้ำมันที่ใชในการขนสง คิดเปนคาใชจายถึง ๓๐% ของรายจายครัวเรือน

ทั้งหมด๖ สงผลกระทบตอรายจายโดยรวมของครัวเรือน นอกจากน้ี ความตองการหาพลังงานทดแทนจากพืช

น้ำมันสรางแรงกดดันตอการใชที่ดินของเกษตรกรรายยอยเพิ่มข้ึน   

 ๙. ดังนั้น โจทยที่สำคัญสำหรับนโยบายดานเกษตรและอาหารของไทยในอนาคตจึงอยูที่วา จะ

สนับสนุนความเขมแข็งและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายยอยและชุมชน และเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร

บนฐานความย่ังยืนของฐานทรัพยากรอาหารไดอยางไร 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๕ 

 

 ๕  แรงงานไทยชีช้ำหนี้สินล้ำรายได”, ไทยรัฐ, ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
๖ กองบรรณาธิการ, ๒๕๕๑, “ปญหาพลังงานขาดแคลน วิกฤตที่ตองเตรียมการรับมือ”, เกษตรกรรมธรรมชาติ, ฉบับที่ ๑ ปที่ ๑๑, 

หนา ๑๖. 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๒

มติ ๑.๖  ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 

 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 รับทราบ ถึงผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล๑ ซึ่งมีผลตอสุขภาวะในทุกมิติ รวมถึงผลตอ

สุขภาวะทางสังคมและปญญา การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกอโรคภัยกวา ๖๐ ชนิด และเปนสาเหตุของการ

เสียชีวติของประชากรโลกถงึ ๒.๓ ลานคนตอป ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับประเทศไทย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

จัดเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับสองโดยกอภาระโรคมากถึงรอยละ ๘.๑ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗  

 ตระหนัก ถึงสถานการณการบรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลในประเทศไทยท่ีมแีนวโนมรุนแรงมากขึ้นทั้งปริมาณ

การบริโภคเฉลี่ยตอประชากร ความถี่ในการบริโภคท่ีสูงขึ้นโดยเฉพาะสดัสวนของผูบริโภคเปนประจำ การบริโภค

ของเยาวชนและประชากรอายุนอยโดยเฉพาะในเพศหญิง และอายุในการเริ่มตนบริโภคที่ลดลง  

 เขาใจ สถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล วามีผลกระทบตออนาคตของชาติในระยะยาว โดย

สรางปญหาสำคัญตอกลุมเยาวชนและประชากรอายุนอย และเปนอปุสรรคในการพฒันาคนและสังคม กอผลกระทบ

ที่มีมูลคาสูงกวาประโยชนทางเศรษฐกิจที่สังคมไดรับ และสงผลกระทบไปสูผูอื่นทั้งที่บริโภคและไมไดบริโภค และ

สังคมในวงกวาง ภาระสวนใหญจากปญหาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นตกเปนของผูคนรอบขางชุมชน 

และสังคมโดยรวม รัฐและสังคมจึงมีความชอบธรรมในการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ตระหนัก วาปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นสามารถควบคุมไดดวยมาตรการของนโยบาย

แอลกอฮอล๒ ซึ่งตองมคีวามสมดุลและครอบคลมุมาตรการตาง ๆ ทัง้นีน้โยบายในทุกระดบัตองประกอบดวยมาตรการ

ที่เปนไปเพ่ือการลดการบริโภค ลดความเส่ียงของการบริโภค และการฟนฟูเยียวยาแกไขผูประสบปญหา โดยมี

เปาหมายที่ประชากรทั่วไปและกลุมเสี่ยงรวมถึงเยาวชน  

 รับรู วาประเทศมีทรัพยากรจำกัดจึงควรใหความสำคัญกับมาตรการท่ีมีประสิทธิผลและคุมคาในการลด

ปญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสูงสุด เชน มาตรการทางภาษีและการจำกัดการเขาถึงเครื่องดื่ม และ

ทราบวามาตรการการหามการโฆษณาโดยส้ินเชิงนั้นจะมีผลชัดเจนในการลดปญหาในกลุมเยาวชนในระยะยาว 

สวนมาตรการการใหความรูแกเยาวชน การควบคุมตนเองของผูประกอบการอุตสาหกรรมสุราที่ไมมีบทลงโทษทาง

กฎหมาย และการจัดกิจกรรมทางเลือกทดแทนการบริโภค เปนมาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุมคาต่ำ 

๑ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายถึง “สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น”, สุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. ๒๔๙๓ หมายถึง “วัตถุหรือของผสมทั้งหลายท่ีมีแอลกอฮอล ซึ่งสามารถด่ืมกินไดเชนเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไมได แต

เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ำสุรา” 
๒ นโยบายแอลกอฮอล หมายถึง “ความพยายามและมาตรการใด ๆ จากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เปนไปเพ่ือการลดและการ

ปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๓

 หวงใย วาแมประเทศไทยจะมีมาตรการและนโยบายที่มีผลตอสถานการณของปญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางหลากหลาย และมีหนวยงานรับผิดชอบหลายองคกรในหลายระดับ แตยังไมสามารถ

ควบคุมความรุนแรงของปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทาที่ควร  

 ชื่นชม ในพัฒนาการของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทยในระยะเวลาที่ผานมา รวมถึง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

นโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 

ขึ้นมามีหนาที่กำหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการติดตามประเมินผล

และตรวจสอบการดำเนินงาน 

 ตระหนัก ถึงขอจำกัดตาง ๆ ของกระบวนการควบคุมปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่ยังไมครอบคลุมและเขมขนเพียงพอ ที่สำคัญคือ 

ปญหาการมีสวนรวม ขอจำกดัดานความรูทางวิชาการและขาดการนำนโยบายบางประเดน็ไปทำใหเกดิผลจรงิในทาง

ปฏิบัติ ขาดความโปรงใส และการเฝาระวงัปญหา ผลประโยชนทบัซอนในกระบวนการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

     ๑.๑ ประกาศใหการควบคุมปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนวาระแหงชาติและวาระเเหงทองถิ่น 

พรอมทั้งแจงตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพิจารณา

ดำเนินการตามอำนาจหนาที่อยางเครงครัดตอไป 

     ๑.๒ เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกในการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

  ๑) ดำเนินการใหมีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ โดยการมี

สวนรวมอยางกวางขวาง ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ป และนำมาเสนอเพื่อการรับรองในการประชุมสมัชชา

สุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง แผนยุทธศาสตรนโยบายแหงชาตินี้จะตองตั้งอยูบนฐานความรูทางวิชาการ และ

สอดคลองกับวัฒนธรรมและศีลธรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหงชาติ  

  ๒) สนับสนุนกลไกในการสรางความรวมมือของหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการกับ

ปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการพัฒนามาตรการและนโยบายใด ๆ ที่มีหรืออาจจะมี

ผลกระทบตอปญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล รวมถงึการเจรจาขอตกลงการคา จะตองเปนไปเพือ่การควบคุมปญหา 

หรือไมเปนเง่ือนไขหรืออุปสรรคตอการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตัวอยางเชน การลงนาม

ใน “บันทึกความเขาใจ” หรือ “บันทึกความรวมมือ”  ระหวางหนวยงาน ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ  

  ๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนแกนหลักในการสนับสนุนใหเกิดกลไกความรวมมือ

ทุกภาคสวนและพัฒนานโยบายและมาตรการในการจัดการกับปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระดับทองถิ่น 

 ๒. ขอใหหนวยงานของรัฐ องคกรวิชาการ องคกรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ปราศจาก

ผลประโยชนทับซอน ในทุกภาคสวน ทุกระดับ และภาคีสมาชิกของสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีสวนรวมอยางเขมแข็ง

ในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร 

   

  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๔

ยุทธศาสตรในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

 ๑. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกอปญหาตอสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญญา อีกทั้งไมได

จำกัดอยูเพียงตัวผูบริโภคเทานั้น ครอบครัว บุคคลรอบขาง ประชาชนทั่วไป ชุมชน สังคม และประเทศ ลวนมี

สวนแบกรับภาระจากผลกระทบทั้งสิ้น องคการอนามัยโลก๑ รายงานวาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน

สาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง ๒.๓ ลานรายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ และกอภาระโรคคิดเปนรอย ๔.๔ 

ของภาระโรคทั้งหมด ในประเทศไทยน้ันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพลำดับที่สอง 

รองจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย โดยกอภาระโรคคิดเปนรอยละ ๘.๑ ของภาระโรคท้ังหมด ซึ่งสูงกวาคา

เฉลี่ยนานาชาติเกือบเทาตัว การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกอภาระโรคสูงถึงรอยละ ๑๓.๓ ในประชากรชาย 

และรอยละ ๑.๐ ในประชากรหญิง และกอภาระโรคตอประชากรท่ีอายุนอยมากกวาวัยที่สูงข้ึน 

 

สถานการณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและผลกระทบ 

 ๒. ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยในประเทศพัฒนาแลวมีแนวโนมคงที่หรือลดลง 

ปริมาณการบริโภคเฉล่ียในหลายประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยกลับเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยในประชากรผูใหญไทยเพิ่มสูงข้ึนเปน ๕๐.๓ ลิตรตอคน ในปพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะ

การขยายตัวตอเน่ืองของตลาดเบียรและวิสกี้ ปริมาณการบริโภคเบียรเพิ่มข้ึนถึง ๑๒ เทาระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๐ 

- ๒๕๔๖ และประมาณการไดวาปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกระบบภาษีสูงประมาณ  ๒ ลิตร

ของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป   

 ๓. นอกจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นแลว รูปแบบการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของไทยจัดวามีความเสี่ยง

ในระดับสูง๒ ทั้งจากความชุกของการบริโภคในปริมาณสูง สัดสวนของผูบริโภคเปนประจำและความถ่ีในการ

บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยกลุมเยาวชนและผูหญิงมีการบริโภคเพิ่มข้ึน  ในขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มตนบริโภคมีอายุ

นอยลง 

 ๔. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวของกับการเกิดโรคและการบาดเจ็บกวา ๖๐ ประเภท๓ ทั้งใน

ระยะสั้นและยาว แมวาการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลบางรูปแบบและโดยบางกลุมประชากร จะมีผลปองกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวานในระดับบุคคล แตการบริโภคในลักษณะดังกลาวกระทำไดไมงายนัก และยัง

กอพิษภัยตออวัยวะอื่น โดยมีกลไกอื่นที่มีความคุมคามากกวา อีกทั้งยังไมพบผลประโยชนในระดับประชากร  

สมัชชาสุขภาพแหงชาตคิร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ 

หลัก ๑ / ๖ 
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๓ World Health Organization. The World Health Report 2002: Reducing risks, promoting healthy life. 2002 
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เมื่อพิจารณาจากภาระโรคแลวการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกอโทษมากกวาประโยชนถึง ๒๘.๗ เทา โดยกอ

ภาระโรคสูงสุดในรูปแบบปญหาทางสุขภาพจิต รองลงมาคือการบาดเจ็บไมจงใจ (รวมอุบัติเหตุจราจร) ภาวะ

บาดเจ็บอยางจงใจ เชนความรุนแรงและการทำรายรางกาย โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง ตามลำดับ๔  

ความรุนแรงของปญหาทางสุขภาพหลายประเภทมีความสัมพันธกับปริมาณการบริโภคเฉลี่ยของประชากร เชน

ความรุนแรงของ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร และการเสียชีวิตจากโรคตับในประเทศไทย๕  

 ๕. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบตอสังคมทั้งทางตรงและออมในหลากหลายรูปแบบ 

เชนปญหาครอบครัว ปญหาการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการขาดงานและการวางงาน ปญหาความรุนแรงและ

อาชญากรรม และยังกอผลกระทบตอศักยภาพและอนาคตของสังคมในระยะยาว จากผลตอเด็กและเยาวชน 

รวมถึงผลตอปญหาสุขภาพจิตและความสามารถในการเล้ียงดูบุตรของผูปกครอง ระดับสติปญญาและสุขภาพจิต

ของบุตร ปญหาความรุนแรงในครอบครัว การเสียชีวิตและการพิการถาวรตั้งแตอายุนอย การสูญเสียศักยภาพ

และการทำลายสมองของเยาวชนอยางถาวร และชักนำเยาวชนไปสูปญหาสุขภาพและสังคมอื่น ๆ ปริมาณการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเฉล่ียในสังคมมีความสัมพันธกับความรุนแรงของปญหาทางสังคม ดังนั้นการควบคุม

ปริมาณการบริโภคของสังคมโดยรวมจึงมีความสำคัญตอการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๖. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมีผลตอเศรษฐกิจทั้งเชิงบวกและลบ ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ใหเห็น

วา ผลกระทบเชิงลบที่มีตอสังคมน้ัน มีมูลคา ระหวาง รอยละ ๑.๑ ถึง ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ๖

โดยมูลคาของผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตอประชาคมโลก ในปพ.ศ. ๒๕๔๕ คิดเปนมูลคา

สูงถึง ๖๖๕,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ๔ สำหรับประเทศไทยน้ัน ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีมูลคาสูงถึง ๑.๕๐๗ แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑.๙๒ ของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ๗ ซึ่งสูงกวามูลคาผลประโยชนตอรัฐในรูปแบบภาษีสรรพสามิตจากสุรากวาสองเทา การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เกี่ยวของกับปญหาความยากจนท้ังระดับบุคคลและสังคม ครัวเรือนไทยท่ีมีสมาชิกดื่มสุรา 

มีคาใชจายสำหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสูงถึงรอยละ ๖-๘ ของคาใชจายทั้งหมด๘   

 

นโยบายแอลกอฮอล 

 ๗. ปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนสิ่งที่ควบคุมไดดวยนโยบายแอลกอฮอลที่มี

ประสิทธิภาพ มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลแบงไดเปนเจ็ดกลุมไดแก มาตรการทางภาษีและราคา การ

ควบคุมการเขาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การดัดแปลงสถานการณและบริบทของการด่ืม การจัดการกับการขับขี่

ยานพาหนะขณะมึนเมา การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การใหความรูและสรางความเขาใจ และ
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การบำบัดรักษาและการคัดกรองผูมีปญหา กรอบนโยบายแอลกอฮอลที่ดีตองมีความสมดุลระหวางมาตรการใน

ระดับปจเจกบุคคลและระดับสิ่งแวดลอม มีความสมดุลระหวางมาตรการท่ีมีเปาหมายในกลุมประชากรท่ัวไป

และกลุมประชากรเฉพาะ ตองครอบคลุมและคุมครองท้ังผูที่ไมไดบริโภค ผูบริโภค และผูที่ประสบปญหาจาก

การบริโภค และตองเปนไปเพื่อทั้งการควบคุมการบริโภคและการลดความเสียงและความรุนแรงของปญหา 

 ๘. มาตรการตามนโยบายแอลกอฮอลมีประสิทธิผลและความคุมคาตางกัน มาตรการที่ไดผลที่สุด

สิบประการ๙ ประกอบไปดวย การจำกัดอายุผูซื้อ การที่รัฐเปนเจาของรานขายสุราปลีก การจำกัดเวลาในการขาย 

การจำกัดความหนาแนนของจุดขาย ระบบภาษีสุรา การสุมตรวจระดับแอลกอฮอลในลมหายใจของผูขับข่ี การ

ลดเพดานระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ การยึดใบอนุญาตขับข่ี การกำหนดระดับใบอนุญาตขับข่ีเปนขั้น

ตอนโดยคำนึงถึงพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมา และการคัดกรองผูมีความเสี่ยงดวยระบบการคัดกรองและใหความ

ชวยเหลือแตแรกเริ่ม (brief intervention) สวนมาตรการที่มีความคุมคาสูงที่สุดในการควบคุมปญหาในประเทศ

ไทยไดแก มาตรการขึ้นภาษีสุราและการสุมตรวจลมหายใจผูขับข่ีอยางสม่ำเสมอ อยางไรก็ตามบางมาตราการ

แมมีประสิทธิผลในการควบคุมปญหาโดยตรงจำกัด แตอาจสามารถสรางผลพลอยไดที่สำคัญและเปนประโยชน

ตอกระบวนการนโยบาย  

 ๙. มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลสามารถแบงออกไดเปนเจ็ดกลุมคือ 

    ๙.๑ มาตรการทางภาษีและราคา ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการตัดสินใจบรโิภค, ปริมาณ

และรูปแบบการบริโภค และความรุนแรงของปญหา มาตรการทางภาษีมีผลตอการลดปริมาณและความถ่ีของ

การบริโภคในกลุมผูบริโภค ชะลอการเร่ิมดื่มในกลุมที่ยังไมบริโภค โดยเฉพาะมีผลอยางยิ่งตอกลุมกลุมเยาวชน

และประชากรอายุนอย และยังมีอิทธิพลตอผูที่บริโภคที่มีความเสี่ยงสูงและผูที่มีอาการติดสุราดวย เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในประเทศไทยเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของนานาประเทศจัดวามีราคาถูก๑๐ ขอจำกัดสำคัญของระบบ

ภาษีสุราในประเทศไทยคือ ความแตกตางของอัตราภาษีซึ่งทำใหเคร่ืองดื่มบางประเภทมีราคาถูก การท่ีไมได

ปรับอัตราภาษีตามสภาพเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ ทำใหมีราคาเครื่องดื่มที่แทจริงถูกลง ความเหมาะสมตอ

สถานการณการตลาดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เชนการที่เครื่องดื่มรูปแบบใหม ๆ ท่ีดึงดูดเยาวชน อยางเชน

เหลาปนและสุราผสมน้ำผลไมยังมีราคาถูก และมีภาวะคุกคามจากผลของขอตกลงการคาระหวางประเทศ  

    ๙.๒ มาตรการการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมการผลิตและการจัดจำหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อใหผูบริโภคและประชากรท่ัวไปหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดยาก จัดเปนมาตรการท่ี

มีประสิทธิผลสงู โดยเฉพาะผลตอกลุมเยาวชนและประชากรอายนุอย และกลุมประชากรทีม่คีวามเสีย่งสูง มาตรการ

ทีด่ำเนนิการอยูในปรเทศไทยประกอบดวยการควบคุมจุดขายดวยระบบการออกใบอนุญาต การจำกดัเวลาขาย 

การกำหนดอายุขั้นต่ำของผูซื้อ และการหามขายแกผูที่อยูในอาการมึนเมา แตยังขาดมาตรการการควบคุม

จำนวนและความหนาแนนของจุดขาย  มาตรการในกลุมนี้ยังการขาดการบังคับใชอยางจริงจัง มีขอจำกัด

ในดานเน้ือหา และหลายมาตรการมิไดเปนไปเพื่อการควบคุมปญหา  

    ๙.๓ มาตรการการดัดแปลงสถานการณและบริบทของการบริโภค การดำเนินมาตรการกลุมนี้ใน

ประเทศไทยประกอบดวยกิจกรรม ๒ กลุมคือ กลุมกิจกรรมรณรงคตามเทศกาล เชนโครงการงดเหลาเขาพร

รรษาและการรับนองปลอดเหลา และมาตรการการกำหนดพ้ืนที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะที่

กำหนดในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เชนสถานที่ทางศาสนา สถานพยาบาล สถานท่ี

๙ Babor และคณะ. Alcohol No-ordinary Commodity, 2003  
๑๐ World Health Organization. Global Report on Alcohol Policy, 2004 
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ราชการ สถานศึกษา สถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิง และสวนสาธารณะของรัฐ การรณรงคงดเหลาเขาพรรษาได

เริ่มมีผลตอพฤตกิรรมการบรโิภคของประชากร๑๑ เชนเดยีวกนักบัผลในการลดการบรโิภคในกลุมนักศึกษาในกิจกรรม

รับนองจากโครงการรับนองปลอดเหลา  

    ๙.๔ มาตรการการควบคุมพฤติกรรมการขับข่ียานพาหนะขณะมึนเมา ปญหาพฤติกรรมการขับขี่

ยานพาหนะขณะมึนเมาไดรับความสนใจและเอาใจใสมากข้ึน แตความรุนแรงของปญหาจากการขับขี่ขณะ

มึนเมายังไมไดลดลงเทาที่ควร ทั้งอัตราการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุ และพฤติกรรมการขับข่ีหลังการด่ืม 

ขอจำกัดสำคัญคือความเขมแข็งและความสม่ำเสมอในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งมักใหความสนใจเพียงเฉพาะชวง

เทศกาล ทำใหโอกาสในการถูกตรวจลมหายใจของผูขับข่ียานพาหนะโดยรวมยังอยูในระดับต่ำ  

    ๙.๕ มาตรการการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลลัพธสะสมของการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา ดนตรี เทศกาลประเพณี ของอุตสาหกรรมสุรา มีผลตอการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและทัศนคติของสังคมตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เริ่มตนดื่มและการบริโภคของเยาวชนและประชากรอายุนอย ธนาคารโลกจึงไดแนะนำใหประเทศตาง ๆ ใช

มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอยางเครงครัดเพื่อปกปองเยาวชน๑๒ การควบคุมการโฆษณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทย ยังมีขอจำกัดทั้งเนื้อหาและความเขมแข็งของการบังคับใช  

    ๙.๖ มาตรการการใหความรูและสรางความเขาใจ มาตรการในกลุมนี้มีประสิทธิผลในการควบคุม

ปญหาต่ำ อีกทั้งยังตองการงบประมาณสูง จึงมีความคุมคาต่ำ แตเปนมาตรการท่ีนิยมใช สวนหนึ่งมาจากการท่ี

ปราศจากแรงตอตาน มาตรการทีมี่การปฏิบตัใินระดบัชาตใินประเทศไทยจงึมอียูสองกลุม คือการรณรงคสาธารณะ

ผานสื่อมวลชน และมาตรการคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตามมาตรการกลุมนี้กอผลพลอยได

สำคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีตอการบริโภคแอลกอฮอล ปญหาท่ีเกิดขึ้น และนโยบายแอลกอฮอล 

    ๙.๗ มาตรการการบำบัดรักษา การบำบัดรักษาผูมีปญหาและความเส่ียงของปญหาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถลดความรุนแรงของปญหาทั้งตอตัวผูปวย ครอบครัว และสังคม รวมถึงการ

ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ขอจำกัดสำคัญของระบบการบำบัดรักษาและคัดกรองในประเทศไทยประกอบดวย 

การขาดแนวทางการบำบัดรักษาผูมีภาวะติดสุราอยางเปนทางการ ระบบการคัดกรองและใหความชวยเหลือแต

แรกเริ่ม (brief intervention) ซ่ึงมีประสิทธิผลสูง ยังไมไดถูกผนวกเขาไปในการบริการระดับปฐมภูมิ ปญหา

การเขาถึงการบำบัดรักษาของผูมีปญหาและมีความเส่ียง และศกัยภาพของบุคลากร และระบบติดตามประเมินผล 

 

ขอจำกัดของนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย 

 ๑๐. ขอจำกัดเชิงกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญ ไดแกความออนแอของการนำนโยบายไป

ปฏิบัติ การขาดการติดตามและประเมินผล การขาดความรูทางวิชาการและการนำควมรูไปใชในการสนับสนุน

กระบวนการนโยบาย และปญหาความโปรงใสของกระบวนการ 

 ๑๑. ขอจำกัดดานสาระของนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญไดแก  

       ๑๑.๑ การขาดกรอบนโยบายแอลกอฮอลในระดับชาติเพื่อกำหนดทิศทางและยุทธศาสตรของ

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

๑๑ ปาริชาติ สถาปตานนท และคณะ. การขับเคลื่อนทางสังคม ดานการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผลการประเมินป 

๒๕๔๘-๒๕๔๙. ๒๕๔๙  
๑๒ World Bank Group. World Development Report 2007: Development and the Next Generation. 2006 
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       ๑๑.๒ การขาดนโยบายแอลกอฮอลในระดับพื้นที่และทองถ่ิน  

       ๑๑.๓ หลายมาตรการมิไดใหความสำคัญกับการควบคุมปญหา   

       ๑๑.๔ การขาดมาตรการนโยบายแอลกอฮอลทีม่ปีระสิทธผิลเชน การจำกัดจำนวนและความหนาแนน

ของจุดขาย, การลดระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับข่ียานพาหนะ โดยเฉพาะสำหรับผูขับข่ีหนาใหม, การ

ควบคุมเวลาและสถานท่ีในการขาย และสถานท่ีที่อนุญาตใหบริโภคในชวงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง และมาตรการ

ดานระบบคัดกรองกลุมเสี่ยง  

       ๑๑.๕ เนื้อหาของมาตรการท่ีขาดความเขมแข็ง เชนการกำหนดพื้นที่หามจำหนายและพื้นที่หาม

บริโภค การบำบัดรักษา และการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 ๑๒. ขอจำกัดดานผูมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการนโยบาย  

       ๑๒.๑ ผูเกี่ยวของมาจากหลายภาคสวน ตางมีความตองการ ความสนใจ และใหคุณคาตอนโยบาย

แอลกอฮอลตางกัน และบางเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนและแนวคิด ซึ่งสวนหน่ึงมีรากฐานจากความเขาใจ

ตอปญหาที่ตางกัน  

      ๑๒.๒ ระดับการมีสวนรวมและความเปนเจาของนโยบายแอลกอฮอล ผูมีสวนเกี่ยวของหลายสวน

ซึ่งนาจะมีศักยภาพตอกระบวนการนโยบายยงัไมมสีวนรวมเทาทคีวร หลายสวนมรีะดบัการมสีวนรวมเปนครั้งคราว 

ไมตอเน่ือง   

      ๑๒.๓ ศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งการออกแบบนโยบาย, การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผล รวมไปถึง การประสานงาน  

 ๑๓. แมวาสังคมไทยจะมีความตระหนักถึงปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากข้ึน แตมักให

ความสนใจเฉพาะประเด็นขนาดของปญหาและพฤติกรรมของบุคคลเปนสำคัญ โดยยังไมเกิดแรงกดดนัทางสังคม

ใหเกิดกระบวนการนโยบายท่ีมีน้ำหนักเพียงพอ อีกทั้งแนวคิดทุนนิยมและเศรษฐกิจการคาเสรี ยังมีผลใหสังคม

พิจารณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน “สินคาธรรมดา” ไมแตกตางจากสินคาทั่วไปอื่น ๆ โดยไมไดคำนึงถึงความ

สำคัญของนโยบายแอลกอฮอลในการปกปองสุขภาวะของสังคมเทาที่ควร 

 ๑๔. การลดขอจำกัดของนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนประสิทธิผลของนโยบายใน

การควบคุมปญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จึงควรประกอบดวย 

     ๑๔.๑ การพัฒนากรอบนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติเพื่อกำหนดทิศทางและเปนรากฐานสำหรับ

มาตรการตาง ๆ และการพัฒนานโยบายในอนาคต ในระดับชาติและทองถ่ิน 

       ๑๔.๒ การปรับปรุงเพิ่มเติมและแกไขเนื้อหามาตรการ รวมถึงการนำมาตรการที่มีประสิทธิผล

มาใชในประเทศไทย  

       ๑๔.๓ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพทางวิชาการ และการจัดการความรู  

       ๑๔.๔ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ  

    ๑๔.๕ การใหความสำคัญกับระบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลนโยบาย

แอลกอฮอล  

       ๑๔.๖ การสนับสนุนการติดตามอยางใกลชิดของสังคม  

       ๑๔.๗ การสนับสนุนใหกระบวนการนโยบายมีความโปรงใสและปลอดผลประโยชนทับซอน  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๖ 
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มติ ๑.๗  บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กับการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 
 

 

 สมัชชาสุขภาพครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรือ่ง บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินกบัการจดัการสุขภาพและทรพัยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอม 

 ตระหนัก ในเจตนารมณของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด 

๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี ๑๒  สิทธิชุมชน มาตราที่ ๖๗ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

สวนที่ ๓ แนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน  มาตราท่ี  ๗๘ (๓) และหมวดที่ ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น 

มาตราที่ ๒๘๑ ถึง ๒๘๓ มาตรา ๒๙๐ ซึ่งกำหนดใหรัฐตองกระจายอำนาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) และใหมีกฎหมายกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจไวอยางชัดเจน  

 รับทราบและเขาใจ ในอำนาจ หนาทีแ่ละภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจดับรกิารสาธารณะ 

ซึ่งรวมการสงเสริมดูแลสุขภาพการปองกันควบคุมโรคและปจจัยคุกคามทางดานสุขภาพของประชาชนในเขต

ทองถ่ิน การจัดบริการสาธารณสุข การสรางหลักประกันสุขภาพใหกับทุกคนในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบญัญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐  

 ตระหนัก ถงึความสำคญัของบทบาทการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาชุมชน 

บุคลากรดานสุขภาพและการจัดหลักประกันสุขภาพในทองถิ่น 

 รับทราบและยึดมั่น ในความสำคัญและความจำเปนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กอนการ

กำหนดและผลักดันนโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติหรือกอนการดำเนินโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับดำเนินการ 

     ๑.๑ จัดกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูในชมุชนอยางสมานฉันท เพือ่สรางความรูและความเขาใจรวมกัน 

ในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมในทองถิ่น และเปน

แกนหลักในการจัดทำสมัชชาสุขภาพทองถิ่นและเชิงประเด็นบนพื้นฐานของขอมูลความจริงในพื้นที่ ในทุกระดับ

อยางนอยปละ ๑ คร้ัง โดยมีกระบวนการดำเนินงานอยางเปนระบบและเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคการเมืองทุกระดับ และพัฒนาองคกรสวนทองถิ่นใหมี

ความรูความเขาใจและมีศักยภาพในการจัดกระบวนการสมัชชาพื้นที่เพื่อนำเสนอนโยบายสุขภาพระดับพื้นที่ที่

สอดคลองกับทองถิ่น และมีความเชื่อมโยงไปยังนโยบายระดับชาติได  

     ๑.๒ นำนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพและการประเมินผลกระทบทางดานสขุภาพมาจัดทำแผน นโยบาย 

ยุทธศาสตร และโครงการ เพื่อการจัดการดานสุขภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในทองถิ่น 

และมีกระบวนการประเมินตนเองอยางมีสวนรวม พรอมทั้งมีการเผยแพรรายงานผลการประเมินตอชุมชนอยาง

นอยปละ ๑ ครั้ง  
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     ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและรับเรื่องรองเรียนและเฝาระวัง

ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมในพืน้ที่อยางกวางขวาง ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งจัดทำขอมูลสุขภาพชุมชนและ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยรวมมือกับองคกรเอกชนหรือ

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  

     ๑.๔ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบล และจัดตั้งกองทุนการศึกษา

เฉพาะดานเพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกภาคฝาย เชน สงบุคลากรในทองถิ่นไปศึกษาตอในสาขาท่ีทองถิ่น

ตองการ จัดบรรจุเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว หรือจัดการพัฒนาทั้งทางดานวิชาการ จิตวิญญาณบริการ ดวยคุณธรรม 

จริยธรรม และมนษุยสัมพันธใหแกบุคลากรดานสาธารณสุข ตลอดจนใหโอกาสแกบุคคลในทองถิ่นที่สำเร็จการ

ศึกษาในสาขาที่ทองถิ่นตองการกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนอยางมีความม่ันคงในวิชาชีพ เปนตน 

     ๑.๕ กำหนดขอบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนโดย

ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการออกกฎระเบียบขอบังคับ ควบคูกับสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหกับ

คนในชุมชนรักและหวงแหน ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหชุมชนใชประโยชนจากการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน  

     ๑.๖ สงเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

     ๑.๗ เชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแกไขปญหาสุขภาพและจัดการสิ่งแวดลอมระหวางทองถ่ินที่มี

พื้นที่ตอเนือ่งถงึกนั หรอืมลีกัษณะภมูนิเิวศเดยีวกนั เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการจดัการสุขภาพและสิง่แวดลอมในพื้นที่   

 ๒. ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมหาวิทยาลัยที่ตั้งในสวนกลาง  สวนภูมิภาค

และหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกภาคสวน ทุกระดับ 

     ๒.๑ กระทรวงสาธารณสุขสงเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดทำพัฒนาหรือปรับปรุงรางกฎหมาย 

ขอบัญญัติ เทศบัญญัต ิกฎกระทรวง ระเบยีบตาง ๆ รวมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคมใหเอื้อ

ตอการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     ๒.๒ กำหนดนโยบายและงบประมาณในการเยียวยาผูทีไ่ดรบัผลกระทบทางดานสขุภาพและสิ่งแวดลอม 

จากสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีเปาหมายและแนวทางปฏิบัติรวมกันที่ชัดเจนเพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกันและบูรณาการการทำงานรวมกันในการจัดการสุขภาพและส่ิงแวดลอม 

     ๒.๓ การถายโอนสถานีอนามัยสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบาย 

แผนปฏิบัติการถายโอนที่ชัดเจนและกระบวนการที่เหมาะสมในการถายโอนสถานีอนามัย ทั้งในเรื่องกรอบอัตรา

กำลังบุคลากร แผนงาน งบประมาณ สวัสดิการ การเบิกจายงบประมาณ และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  โดย

มีการเตรยีมการและดำเนนิการอยางเปนระบบและเปนข้ันตอน ดวยความสมัครใจและความพรอม และสอดคลอง

กับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย บนพื้นฐานประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

กระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดตั้งศูนยประสานงานการถายโอนสถานีอนามัยเพื่อ

รองรับการถายโอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง    

     ๒.๔ จัดใหมีองคกรหรือหนวยงานในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ ประเมินผลกระทบทั้งดาน

สุขภาพ สังคม และดานสิ่งแวดลอมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพในชุมชน โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนทุกภาคสวน และใหหนวยงานใน
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ระดับชุมชนเปนฐานขอมูลในการประเมิน และเผยแพรขอมูลการประเมินผานสื่อสาธารณะทุกครั้งที่มีการประเมิน 

ตลอดจนสิทธิรับรูขอมูลผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมนั้น ๆ 

     ๒.๕ สนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทหนาที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย  

  ๑) สนับสนุนงบประมาณใหชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรได เชน จัดตั้งกองทุนรวมกับองคกร

ปกครองทองถิ่นสำหรับจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  

  ๒) พัฒนาศักยภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของทองถ่ิน ภายใตกฎหมาย 

ขอบัญญัติที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนน้ัน ๆ รวมทั้งสรางและยกระดับกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเครือขาย 

และภาคีวิชาการ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนฐานภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ความเชื่อ เชน การหามเผาตอซังขาว การเลี้ยงผีขุนน้ำ การบวชปา การสืบชะตาแมน้ำ การจัดการเหมืองฝายแบบ

ดั้งเดิม เปนตน เพื่อใหชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยชุมชนเองได 

  ๓) ใหมีมาตรการและกลไกกำกับ ตรวจสอบ พิจารณาตอใบอนุญาตของภาคอุตสาหกรรมที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 

  ๔) จัดใหมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่นในการอนุรักษ ฟนฟู และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติติดตามผลการดำเนินการตามมตินี้ และเสนอผลตอสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติในครั้งหนา 
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บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ  

และทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 
 

๑. หลักการ 

 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๐ ไดนิยาม“ระบบสุขภาพ” ใหหมายถึง “ระบบความสัมพันธทั้ง

มวลที่เก่ียวของกับสุขภาพ” ในขณะเดียวกัน ก็ไดมีการขยายความระบบสุขภาพ วามีองคประกอบ ๑๐ ประการ 

คือ “ศักดิ์ศรีและคุณคาของคน สัมมาชีพ วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ชุมชนเขมแข็ง การศึกษา ศาสนา  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การส่ือสาร การสาธารณสุข และนโยบายสาธารณะและทิศทางการพัฒนา”๑ ดังนั้น

ยุทธศาสตรสำคัญของระบบสุขภาพจึงเปนการทำใหภาคีในทุกภาคสวนของสังคมเกิดความคิดในการผสานการ

สงเสริมสุขภาพเขาสูกิจกรรมหลักของตน (All for Health)   

 ในสังคมที่การมีสวนรวมของประชาชนท้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่นมีความสำคัญและความ เขมขน 

มากขึ้น เปาหมายของการพัฒนา “สุขภาวะ” จึงเปนการ “...สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินสามารถ

แสดงบทบาทในการดูแลสุขภาวะของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอมและสังคมโดยรวมได ดวยความ

ตั้งใจและเต็มใจและมีจิตสำนึกที่ดี มีศรัทธาในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนทองถ่ิน...”๒ โดยชุมชนทองถ่ินเปนฐาน

การขับเคลื่อนการพัฒนาและมีกระบวนการประชาสังคม ที่มีภาคีทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง องคกรพัฒนาเอกชน 

นักวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุม/องคกรทางสังคมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในพื้นที่ รวมดำเนินกิจกรรม

การพัฒนาและดำเนินการขับเคล่ือนสังคมอยางตอเนื่อง  

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพใหความสำคัญกับการทำความเขาใจและสรางกรอบคิดใหสังคม ดวยการ

สื่อสารและจัดกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ โดยเปนการสรางการรับรูและเรียนรูเพื่อใหเกิดการเปล่ียนกรอบ

ความคิดหรือกระบวนทัศนเกี่ยวกับสุขภาวะ ในระยะท่ีผานมาการดำเนินกระบวนการตาง ๆ ท้ังที่เปน 

“กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” และ “กระบวนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมดานสุขภาพ” ช้ีใหเห็นถึง

ศักยภาพและบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการจัดการสขุภาพ และทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

ดังแสดงในแผนภาพความคิดขางลางนี้  

   

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ 

หลัก ๑ / ๗ 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ๒๕๔๕,  ธรรมนูญสุขภาพคนไทยจะเปนจริงไดอยางไร,ปาฐกถาในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๕๔๕ 
๒ วิพุธ  พูลเจริญ, ๒๕๔๔, เอกสารสรุปบทเรียนสมัชชาสุขภาพ ๒๕๔๔ 
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๒. กฎหมายและพระราชบัญญัติที่สำคัญ  

 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๓ แนว

นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน  มาตราที่ ๗๘ (๓) และหมวดที่๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น มาตราที่ ๒๘๑ 

ถึง ๒๘๓ กำหนดใหรัฐตองกระจายอำนาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท) และใหมีกฎหมายกำหนดแผน

ขั้นตอนการกระจายอำนาจไวอยางชัดเจน  

 ๒.๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ กำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยครอบคลุม เรื่อง

การสงเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตทองถิ่นตน รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการถายโอนภารกิจและ

งบประมาณดวย 

 ๒.๓ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอำนาจและหนาที่แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการเปนเจาพนักงานทองถิ่น ในการจัดบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใน

เขตพ้ืนที่ทองถิ่นของตนเอง 

 ๒.๔ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ เนนการสรางหลักประกัน

สุขภาพใหกับบุคคลในพื้นที่ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการ

ของประชาชนในทองถิ่น และสามารถบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ได 

 ๒.๕ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นิยาม “สุขภาวะ”หมายถึง “ภาวะของมนุษยที่

สมบูรณทั้งทางรางกาย ทางจิต ทางปญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล” นั้นหมายถึงเรื่อง

สุขภาพหรือสุขภาวะ ตองเชือ่มโยงกบัทกุหนวยงานและทุกภาคสวนของสังคม ดงันัน้สขุภาพหรือสุขภาวะจึงนับเปน

ภารกิจที่สำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๔

 ๒.๖ พระราชบญัญตัสิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดใหคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาตจิดัทำนโยบายและแผนการสงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ ซึ่งนโยบาย ดังกลาว

ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศในระยะ ๒๐ ป โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๙ และกำหนด

ใหจัดทำแผนจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอม เพื่อแปลงนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม

แหงชาติไปสูการปฏิบัติ  ดังนั้น โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง ทั้งทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตองมีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบ

ตอสุขภาพ กอนและหลังดำเนินกิจการ 

 จากขอบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ขางตน จะเห็นวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” จำเปนตองมีบทบาท 

และมีสวนรวมในการดำเนินภารกิจดานจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

 

๓. สุขภาพกับสิ่งแวดลอม 

ในปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง และใชอยางไมถูกตอง  ประกอบกับการควบคุม

การจำหนายเคมีกำจัดศัตรูพืชยังไมมีประสิทธิภาพ ทำใหเกษตรกรสามารถหาซ้ือสารเคมีที่มีฤทธ์ิกำจัดคอนขางสูง

ชนิดแบงขายไดงายมาก  มีราคาถูก  และไมทราบแหลงผลิต  ทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพไดงายและรุนแรง

มากข้ึน๓ ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาวิจัยหลายช้ินโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน (พ.อ.ช.) และองคกรพัฒนาเอกชนยืนยันวาระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธกับสุขภาพ

และสิ่งแวดลอม การใชสารเคมีสำหรับทำการเกษตรในพ้ืนที่สูงซึ่งเปนตนน้ำทำใหสารเคมีกระจายและตกคางใน

สภาพแวดลอมทั้งไปใน ดิน แหลงน้ำ ปา สัตว พืช รวมทั้งสารเคมีที่ตกคางในผลผลิต การใชสารเคมีทำการ

เกษตรกรรมยังทำใหมีผูปวยที่ไดรับพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเปนจำนวนมาก๔    

 ดังนั้นทองถิ่นจึงควรมีบทบาทในการกำหนดขอบังคับสำหรับจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมโดยประชาชนใน

ชุมชนมีสวนรวมในการออกกฎระเบียบขอบังคับเพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล (ดิน น้ำ ปา) และมี

กฎหมายรองรับตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกำหนดไว 

 

๔. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA๕  

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เปนการดำเนนิการเรือ่งอนามยัสิง่แวดลอมทีเ่ชือ่มประสานเร่ือง “สุขภาพ” 

กับ “สิ่งแวดลอม” ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปนเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบ และสรางหลักประกัน

๓ คณะทำงานวิชาการ, สรุปสถานการณสุขภาพภาคเหนือ: บทรายงานตอสาธารณชน, การจัดงานมหกรรมคนสรางสุข ภาคเหนือ 

๒๕๔๘, www.geocities.com/sangsuk_n/wordfile/issue002.doc  
๔ กระทรวงสาธารณสุขไดคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟสและคารบาเมตโดยการเจาะเลือดในป  

๒๕๔๔  มีการตรวจคดักรองทัง้ประเทศจำนวน  ๘๙,๙๔๕ ราย  พบวาเปนกลุมเสี่ยงและไมปลอดภัย ๒๑,๗๕๘  ราย  คิดเปนรอยละ 

๒๕.๑๙ ป  ๒๕๔๕  ตรวจคัดกรอง  ๑๑๕,๑๐๕ ราย  พบวาเปนกลุมเสี่ยงและไมปลอดภัย ๓๓,๘๕๘ ราย คิดเปนรอยละ  ๒๙.๔๑ 

ซึ่งนับเปนอัตราสวนท่ีเพิ่มขึ้น  
๕ องคการอนามยัโลก (WHO, 1999) ใหนยิาม การประเมนิผลกระทบทางสขุภาพวาเปนกระบวนตัดสินคณุคาของนโยบาย แผนงาน 

หรือโครงการ โดยพจิารณาจากผลกระทบและการกระจายของผลกระทบนัน้ทีอ่าจจะเกดิขึน้ตอสขุภาพของประชาชน โดยใชวิธีการ 

กระบวนการและเคร่ืองมือในการประเมินหลายชนิดรวมกัน 
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๖ โดยมีหลักเกณฑประกอบการพิจารณา คือ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเดน ป ๒๕๔๘

หรือ ๒๕๔๙ และเขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพและบุคลากรมีความสมัครใจถายโอน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรวมกับ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ยังคงใหการสนับสนนุการดำเนินงานของสถานีอนามยัท่ีถายโอนเหมอืนเดิมโดยมีการเซ็นสัญญา

กับโรงพยาบาลที่เปน CUP และสนับสนุนเวชภัณฑตาง ๆ และคาบริหารจัดการตามระบบเดิม ดานบุคลากร ภายใตหลักการถาย

โอนตามพระราชบัญญัติแผนและตอนการกระจายอำนาจฯสิทธิประโยชนของบุคลากรท่ีถายโอนตองไมต่ำกวาเดิม 
๗  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๕๐, การติดตามและประเมินผลการถายโอนสถานีอนามัยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

 

ดานสุขภาพแกประชาชนท่ีเนนใหชุมชนมีสวนรวมและสรางการเรียนรู แกภาคชุมชน ทั้งนี้การประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพแบงเปน ๒ ระดับ ไดแก 

 ๔.๑ การประเมินระดับนโยบาย พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา 

๒๕ (๕) กำหนดใหทุกภาคสวนราชการตองประเมินผลกระทบตอสุขภาพกอนการกำหนดและผลักดันนโยบาย

สาธารณะไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสวนหน่ึงอาจเชื่อมโยงไวในกลไกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(Strategic Environmental Assessment : SEA) 

 ๔.๒ การประเมินระดับโครงการหรือกิจการ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ 

วรรค ๒ กำหนดใหโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง ทั้งทางดานคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตองมีการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอ

สุขภาพท้ังกอนและหลงัดำเนนิกจิการ ท้ังนีโ้ดยอาศัยกลไกตามพระราชบญัญตัสิงเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอม

แหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๓๕ กบัสาระสำคญัของพระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๑๑ กรณี

ประชาชนรองขอใหมีการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ตองจัดใหขอมูลการพิจารณาผลกระทบตอสุขภาพกอนการ

อนุญาต เพื่อเปนหลักประกันดานสุขภาพ และการชี้แจงตอประชาชน เมื่อมีการรองขอ ประกอบกับการประยุกต

ใชเคร่ืองมือประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เขากับหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตกิจการนั้น ๆ ตัวอยางการดำเนิน

โครงการที่มีผลกระทบตอสุขภาพของชุมชนทองถิ่นเชน กรณีโครงการเหมืองแรโพแทช จังหวัดอุดรธานี โรงโมหิน

แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เปนตน 

 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีศักยภาพในการประเมินผลกระทบสุขภาพ สำหรับประกอบ

การพัฒนาทางเลือกและการตัดสินใจเชิงนโยบาย  เพื่อเปนการปองกันและควบคุมปจจัยคุกคามสุขภาพ โดยตองมี

เกณฑมาตรฐาน (Standardize) ในการประเมนิผลกระทบตอสุขภาพ ทัง้ตองมีกลไกทางการเงนิทีช่ดัเจน สนับสนุน 

และมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ประชาชนและชุมชนสามารถเขาถึง เพื่อการเรียนรูและมีสวนรวมได  

 

๕. การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสุขภาพ 

 ๕.๑ การจัดการบริการสาธารณสุขในชุมชน ในป ๒๕๕๐ กระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนสถานีอนามัย 

ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน ๒๒ แหง๖ จากการสรุปบทเรียนจากการถายโอนสถานีอนามัย ไปยัง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา ประชาชนยอมรับและมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ สามารถเขาถึงไดอยาง

ใกลชิดและรวดเร็ว อีกทั้งสถานีอนามัยสามารถจัดบริการ ที่ตอบสนองตอปญหาและความตองการของพื้นที่ได 

เปนอยางดี มีการประสานงาน สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงานนอยลง อีกทั้งองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น สนับสนุนงบประมาณดานสุขภาพมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานีอนามัย มีความสัมพันธที่ดี

ตอกัน มีความรวมมือและตั้งใจทำงาน โดยยึดเปาหมายเดียวกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี  
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 อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคที่พบจากการถายโอนฯ๗ ไดแก ความไมชัดเจนในนโยบายการถายโอนฯ 

ระบบงานเกา–ใหม ทั้งระบบการบริหารจัดการ งาน เงิน คน ตัวอยางเชนการเบิกจายงบประมาณคาตอบแทนคา

รักษาพยาบาล คาทำงานนอกเวลา พัสดุและเวชภัณฑ ระเบียบ เอกสารขอมูล ระบบรายงาน ความไมมั่นคงใน

ตำแหนงของลูกจางและการเลื่อนขั้น/ตำแหนง การเสียสิทธิในการปรับเปลี่ยนตำแหนง ใบประกอบวิชาชีพและ

การมอบอำนาจรักษาพยาบาล การสื่อสารระหวางพื้นที่กับสวนกลาง อำนาจการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ และ

กฎระเบียบท่ีแตกตางกันของ กระทรวงสาธารณสุขกับมหาดไทย เปนตน  

 ๕.๒ การพัฒนากำลังคนดานสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

และสภาการพยาบาลไดจดัทำบันทกึความเขาใจ (MOU) ในการสนบัสนนุการผลติพยาบาลชมุชน โดยคณะพยาบาล 

๕ สถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ) และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  รวมกับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการพยาบาลชุมชน ทั้งนี้เมื่อ

นักเรียนพยาบาลชุมชนเรียนจบกลับไป จะตองมีสัญญาการใชทุน อาจจะใชทุนเปนเวลา ๔-๘ ป เพื่อใหเปน

พยาบาลของชุมชน๘ โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญระบุวาในการสนับสนุนทุนการ

ศึกษานั้นไมสามารถดำเนินการไดเนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบ  

 ๕.๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นและกองทุนสุขภาพชุมชน/ตำบล คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพ ไดสนบัสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ดำเนนิงาน กองทุนหลกัประกนัสขุภาพทองถ่ิน สำหรับสนับสนุน

กิจกรรม ๔ ลักษณะ คือ 

       ๑) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน เพื่อใหสำหรับกลุมเปาหมาย ๕ กลุมไดแก กลุมหญิง

มีครรภ กลุมเด็กเล็กตั้งแตแรกเกิด ถึงต่ำกวา ๖ ป กลุมเด็กอายุตั้งแต ๖ ป และเยาวชนผูมีอายุต่ำกวา ๒๕ ป กลุม

ผูใหญที่มีอายุตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป และ กลุมผูพิการและทุพพลภาพ 

       ๒) การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสุขภาพท่ีอยูในชุมชน เพื่อใหพัฒนาคุณภาพบริการหรือ

จัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยกองทุนจัดงบประมาณสมทบกับงบประมาณปกติที่หนวย

บริการเหลานี้ไดรับจากตนสังกัด ไดตามความเหมาะสม 

       ๓) การสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถิ่น โดยกลุม/องคกรชุมชนสามารถเสนอ

โครงการหรือกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค หรือการพื้นฟูสมรรถภาพหรือกิจกรรม

การบำบัดรักษาโดยใชภูมิปญญาพื้นบาน ที่เกิดจากความริเริ่มของประชาชนในชุมชนทองถิ่นเอง เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพชุมชน 

       ๔) การบริหารจัดการกองทนุ/ พฒันาระบบบรหิารจดัการกองทุน และอืน่ ๆ ใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

โดยเปนกิจกรรมการบริหารจัดการโดยทั่วไปของกองทุน เชนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในขณะเดียวกัน บาง

ชุมชนมีการดำเนนิงานกองทนุสขุภาพชุมชน/ตำบล โดยการระดมทนุรปูแบบตาง ๆ ในชุมชนเพือ่การพัฒนาสุขภาพ

๘ นักเรียนในโครงการพยาบาลชุมชน จะตองใชทุนเฉลี่ยประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทตอคน ทั้งนี้ประมาณการวา ศูนยสุขภาพชุมชน 

(PCU) ที่รับผิดชอบประชาชนราว ๕,๐๐๐ คน ควรจะมีพยาบาลชุมชนอยางนอย ๑ คน ประเทศไทยมี PCU ๑๐,๐๐๐ กวาแหง 

บางแหงรับผิดชอบประชาชน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ คน จึงตองมีพยาบาลของชุมชน ๒ – ๓ คน คาดวาตองใชพยาบาลของชุมชน 

๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๐๐๐ คน 
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อนามัยของคนในชุมชน/ตำบล รวมถึงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการสำหรับคนใน

ชุมชน มีการบริหารกองทุนโดยชุมชน เพื่อชุมชน 

 ๕.๔ สำหรับกิจกรรมสุขภาพพื้นบานที่ชุมชนดำเนินการอยูอยางตอเนื่อง ไดแก การจัดการความรูหมอพ้ืน

บาน การเชื่อมรอยเครือขายการเรียนรูหมอพื้นบาน การจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ เชนการเดินปาศึกษาและ

อนุรักษพันธพืชสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดการสุขภาพโดยชุมชนรวมกับสถานบริการสาธารณสุข อาทิ 

การผลิต การแปรรูปสมุนไพร และการสงเสริมการใชสมุนไพรในชุมชนไดแก การนวด  การอบ การประคบ  ตลอด

จนพิธีกรรมพ้ืนบาน เปนตน โดยมีพื้นที่ตัวอยางการดำเนินงานในอำเภอแมลานอย อำเภอแมสะเรียง อำเภอ

ขุนยวม และอำเภอปาย 

 

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางขอมติในเอกสาร รางมติ ๑ / ๗ 
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มติ ๑.๘  ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน 
 

 

 สมัชชาสุขภาพครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน 

 ยึดมั่น ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี ๙ มาตรา ๕๑ ซ่ึงไดรับรองความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงบริการ

สาธารณะของรัฐ รวมทั้งบริการสุขภาพ  และมาตรา ๘๐ ที่กำหนดใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบ

สุขภาพที่เนนการเสริมสรางสุขภาพ อันนำไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชน

ไดรับบริการสาธารณสุขที่มมีาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวม 

ในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ไดรับ

การรับรองโดยมาตรา ๓๐ และมาตรา ๔ แหงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงผูกพันถึงหนาที่ของหนวยงานรัฐตามมาตรา ๒๖ และ

มาตรา ๒๗ แหงรัฐธรรมนูญในอันที่จะตองดำเนินการตรากฎหมาย ใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย

ทั้งปวงไปในทางท่ีรับรองและคุมครองสิทธิดังกลาวขางตนของบุคคล       

 ผูกพัน ในหลักการใหทกุคนในประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพและมีความเสมอภาคในการเขาถึงบริการ

สาธารณสุขที่จำเปน ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นคงทางดานสุขภาพในประเทศ 

 ตระหนัก ถึงพันธกรณีของประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีแหงปฏิญญาและสนธิสัญญาตาง ๆ ระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

 รับทราบและหวงใย ในสภาพปญหาความไมเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน 

ของประชากรที่พำนักอาศัยอยูในประเทศไทย 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน โดย

เฉพาะอยางยิ่ง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ รวมทั้งหนวยงานอื่น ๆ เชน สภาความม่ันคงแหงชาติ สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

     ๑.๑ จัดใหมีบริการสาธารณสุขที่หลากหลาย มีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการของประชาชน

ทั่วไป และกลุมเฉพาะ เชน กลุมชาติพันธุและ/หรือชาวไทยภูเขา ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ รวมทั้งจัดระบบ

งบประมาณหรือระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนและเพียงพอใหกับสถานพยาบาล ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ

และความเสมอภาคในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพไดอยางถวนหนา โดยเฉพาะกลุมประชากรไรรัฐ 

ไรสัญชาต ิแรงงานตางดาวและผูตดิตาม รวมทัง้บคุคลชาวไทยท่ียงัมไิดมกีารพสิจูนสถานะซึง่ไมมเีลขประจำตัว ๑๓ หลัก 

ที่ยังไมมีหลักประกันสุขภาพใด ๆ โดยยึดถือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วาดวย 

ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ทั้งนี้จะตองดำเนินการควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของ

เจาหนาที่ผูใหบริการสาธารณสุขในทุกระดับ ทั้งระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการและใหเจาหนาที่มีทัศนคติ

ที่ดีตอผูรับบริการ  
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     ๑.๒ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัด

บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและกลไกในชุมชน เพื่อใหสามารถรวมสรางสุขภาวะ และเปน

กลไกในการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน 

     ๑.๓ ผลักดันและสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพทุกระดับโดยมี

ตัวแทนเปนกรรมการในสดัสวนทีเ่หมาะสมตัง้แตระดบัชาต ิ ระดบัเขต ระดบัจงัหวดั ระดบัอำเภอ และระดบัทองถิ่น 

รวมทั้งสถานบริการดานสุขภาพ 

     ๑.๔ ผลักดันและสนับสนุนใหเกดิเวทกีารประชุมหรอืกรอบความรวมมอืเกีย่วกบัสขุภาวะของประชาชน

ในภูมิภาคน้ี โดยเปนพันธกิจรวมระหวางประเทศเพื่อนบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคน้ีเพื่อรวม

กันแกไขปญหาสุขภาพและการเขาไมถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนของแรงงานตางดาวทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศเพื่อนบาน  

     ๑.๕ เรงรัดและผลักดันการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวรวมท้ังผูติดตามอยางมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมคนตางดาวทั้งหมดที่อาศัยอยูในประเทศไทย รวมทั้งเรงรัดใหแรงงานนอกระบบสามารถเขาสูระบบ

ประกันสุขภาพที่เหมาะสม  

     ๑.๖ เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคนหา ชวยเหลอืบุคคลไรรฐั ไรสญัชาตทิีพ่ำนกัในประเทศไทย 

ประชาชนชาวไทยที่ไมมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก เพื่อใหสามารถเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพไดอยางถวนหนา  

     ๑.๗ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ โดย

เรงรัดใหมีการจัดทำแผนรองรับอยางเปนรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๑๐ ปขางหนา มีการแกไขปญหาการกระจายตัว

ของบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพตาง ๆ อยางเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณและรวมผลักดันใหเกิดการ

ปฏิบัติตามแผนฯ อยางเปนรูปธรรม  

     ๑.๘ ปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

บริหารระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมกันจัดทำแผนปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแหง

ชาติทุกระยะ ๕ ป และมีการทบทวนการทำงานทุก ๑ ป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระหวาง

ระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ โดยมีเปาหมายท่ีเปนรูปธรรมและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  

     ๑.๙ กำหนดมาตรการเชิงบวกและมาตรการดานกฎหมายเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล 

กรณีการเจ็บปวยท่ีเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ เชน อุบัติเหตุจราจรเนื่องจากการด่ืมสุราหรือการใช

สารเสพติดอันกอใหเกิดผลกระทบตอตนเองและผูอื่น  

    ๑.๑๐ เรงรัดและผลักดันการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การกระจายบุคลากรสาธารณสุข และการ

พัฒนาระบบสงตอ 

    ๑.๑๑ สนับสนุนใหทองถิ่นหรือหนวยบริการปฐมภูมิสามารถใหการรับรองสภาพความพิการที่เห็น

ประจักษดวยสายตา ซึ่งไมจำเปนตองอาศัยการพิสูจนทางการแพทย ในกรณีที่ตองมีการวินิจฉัยสภาพความพิการ 

ใหสงตอหนวยบริการหลักเพื่อวินิจฉัยสภาพความพิการและดำเนินการจดทะเบียนตอไป   
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 ๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน ภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ และสื่อภาครัฐ  

     ๒.๑ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสิทธิหนาที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข และสราง

กระบวนการใหประชาชนทุกคนไดรับรูถึงหนาที่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสิทธิในการเขาถึงบริการ

สาธารณสุขข้ันพื้นฐานไดอยางทั่วถึง 

     ๒.๒ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชากรทุกคนมีหนาที่ในการแสดงตัวตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ

ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดในการเขาถึงการประกันสุขภาพ รวมทั้งมีหนาที่ในการดูแลสุขภาพของตนเองและ

ครอบครัว รวมทั้งการปองกันโรค และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ไดรับ 

     ๒.๓ รวมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขทุกระดับอยางจริงจัง โดยรวมกับสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติในการจัดกองทุนตำบล และจัดใหมีกลไกของภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวางแผน

แกไขปญหาในชุมชนรวมกัน   

     ๒.๔ ใหทองถิ่นรวมกับสถานบริการสาธารณสุขจัดบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพใหกับ

ผูพิการที่อยูที่บาน 

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

     ๓.๑  จัดใหมีกลไกในการกำกับ ติดตาม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาคในการเขาถึงบริการ

สาธารณสุขที่จำเปน โดยสนับสนุนใหหนวยงานที่เปนกลาง หรือภาคประชาสังคม เปนหนวยงานรับผิดชอบในการ

ดำเนินการ และใหมีการรายงานความคืบหนาใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดรับทราบทุก ๒ ป และประชาสัมพันธให

ทราบโดยทั่วกัน  

     ๓.๒  ประสานงานและผลักดันใหหนวยงานที่รับผิดชอบระบบบริการสุขภาพจัดบริการที่มีความหลาก

หลายและสอดคลองกับความตองการของประชาชนทั่วไปและกลุมเฉพาะ 

     ๓.๓  ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สภาความม่ันคงแหงชาติ สำนักงานตรวจคน

เขาเมือง รวมกันกำหนดระบบ/รูปแบบการจัดบริการดานสาธารณสุขที่จำเปนที่เอื้อใหกลุมบุคคลไรรัฐ ไรสัญชาติ

ที่พำนักในประเทศไทย สามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดโดยสะดวกและปลอดภัย  
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ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน๑ 

 

๑. สภาพปญหาในปจจุบัน 

 ๑.๑ ความไมครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 แมประเทศไทยจะดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาในป พ.ศ. ๒๕๔๕ แตจากการสำรวจ

อนามัยและสวัสดิการของครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ในป ๒๕๕๐ พบวา มีประชากรประมาณรอยละ 

๓.๕ หรือประมาณ ๒.๒ ลานคนท่ียังไมมีหลักประกันสุขภาพประกอบดวย (๑) ผูมีสัญชาติไทยและยังไมขึ้น

ทะเบียนหลักประกันสุขภาพและ (๒) กลุมคนไรรัฐไรสัญชาติซึ่งอาศัยอยูในประเทศไทยมานานแตไมมีหลักประกัน

สุขภาพใด ๆ แมในทางปฏิบัติ ประชากรกลุมนี้จะไดรับบริการสาธารณสุขทั้งการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุข

ภาพและปองกันโรคจากสถานพยาบาลของภาครัฐผานระบบสังคมสงเคราะห และการประกันสุขภาพแบบพิเศษ

ในบางพื้นที่ แตการขาดหลักประกนัสขุภาพของกลุมคนเหลานี ้ ทำใหสถานบรกิารสาธารณสุขในพื้นที่ตองรับภาระ

คาใชจายในการบริการบุคคลกลุมนี้ ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพบริการที่ประชาชนกลุมอื่นจะไดรับ 

 นอกจากน้ี ยังมีแรงงานตางดาวจำนวนมากท้ังมิไดรับการจดทะเบียนอยางถูกตองจากทางการ แตเขา

มาพำนักอาศัยอยูในประเทศไทยและไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จำเปนได ทั้งนี้ การขาดโอกาสในการ

เขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประชากรกลุมนี้กอใหเกิดปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยบาง

ประเภท ตัวอยางเชน โรคมาลาเรียหรือโรควัณโรคชนิดที่มีการดื้อยา โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ เชน โรคไขกาฬหลัง

แอนหรือโปลิโอ ฯลฯ ซ่ึงหากละเลยหรือเพิกเฉย อาจสงผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพของประชากรในประเทศ

จากการแพรกระจายโรคและความเจบ็ปวยเหลานัน้ไปสูผูอืน่ได ดงันัน้ รฐัจงึควรดแูลบคุคลกลุมเส่ียงเพื่อสนับสนุน

หลักการ “ความม่ันคงดานสุขภาพ” ของประเทศไทย 

 อุปสรรคสำคัญในการเขาถึงบริการสาธารณสุขของคนไรรัฐ-ไรสัญชาติ คือการบริหารจัดการดานการ

คลังสุขภาพซึ่งไมเอื้อตอการใหบริการ เน่ืองจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)ไมสามารถ

อุดหนุนคาใชจายรายหัวใหครอบคลุมประชากรกลุมนี้ได โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตีความคำวา 

“บุคคลทุกคน” ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหครอบคลุม

เฉพาะ “บุคคลที่มีสัญชาติไทยเทาน้ัน” สงผลใหคนกลุมนี้ไมสามารถเขาสูสิทธิในหลักประกันสุขภาพได  

 ๑.๒ ปญหาการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมของระบบบริการสาธารณสุข  

ความไมเสมอภาคในการเขาถึงบริการสาธารณสุขสวนหนึ่งเปนผลจากปญหาการกระจายตัวของสถานพยาบาล 

บุคลากรและคุณภาพการบริการ ที่แตกตางกันระหวางพื้นที่ เชน ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ อัตราสวนแพทยและ

ทันตแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพมหานครและภาคอีสาน ตางกันประมาณ ๘ และ ๑๖ เทาตามลำดับ 

ซึ่งปญหาการกระจายตัวของบุคลากรดังกลาวนี้ สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ 

หลัก ๑ / ๘ 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ บริการสาธารณสุขที่จำเปน ในท่ีนี้หมายถึงการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การบริการรักษาพยาบาลท่ีจำเปนตอชีวิต 

และการบริการการแพทยฉุกเฉิน 
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 ประเทศไทยไดพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเปนระยะเวลากวา ๓๐ ป โดยมีสถานีอนามัย

กระจายไปสูระดับตำบลทั่วประเทศและมีโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอ แตจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข

ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ พบวา พบวาสถานีอนามัยรอยละ ๗๐ มีจำนวนบุคลากรต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน กลาวคือเจา

หนาที่สาธารณสุข ๑ คนดูแลประชากร ๑๒๕๐ คน  โดยสถานีอนามัยจำนวนมากตองดูแลประชากรมากกวา ๕ 

พันคนตอแหง และประมาณรอยละ ๑๗ ตองดูแลประชากร ๑-๒ หม่ืนคน สงผลใหโดยเฉลี่ยแลวสถานีอนามัยมี

บุคลากรเพียง ๒.๙ คนตอแหง ทำใหการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเปนไปอยางไมทั่วถึงและขาดคุณภาพ 

นอกจากนี้ บุคลากรในวิชาชีพที่มีความสำคัญ เชน แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร สวนใหญใหบริการในหนวย

บริการปฐมภูมิในบางเวลา (part time) เทาน้ัน 

 ๑.๓ ความไมเสมอภาคระหวางกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ ๓ กองทุน 

 ความเหล่ือมล้ำในคุณภาพของบริการสาธารณสุขที่ประชาชนไดรับ จากระบบประกันสุขภาพท้ัง ๓ ระบบ

คือ สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีสาเหตุจาก 

 ๑) ความแตกตางในชุดสิทธิประโยชน และระบบการบริหารจัดการงบประมาณ ความแตกตางใน

งบประมาณที่รัฐใหการสนับสนุนตอคนสงผลใหสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนายังไม

เทากับในระบบประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการและลูกจางของรัฐ นอกจากนี้ ระบบ

ประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นใชวิธีการเหมาจายรายหัว โดยผูมีสิทธิ์ตองเขารับบริการ

ในสถานพยาบาลท่ีขึ้นทะเบียนไว ในขณะท่ีสวัสดิการรักษาพยาบาลจะใชวิธีการเรียกเก็บเงินตามจายจริง โดย

สามารถเขารับบริการจากสถานพยาบาลของภาครัฐใด ๆ ก็ได ทั้งสองประการนี้ทำใหเกิดคาใชจายที่ไมเสมอภาค 

โดยในป ๒๕๕๑ประมาณการวารัฐใหสวสัดกิารรกัษาพยาบาล แกขาราชการประมาณปละ ๘,๔๑๔ บาทตอคน๒ 

ใหการอุดหนุนแกแรงงานในระบบประกันสังคม เฉลี่ยปละ ๕๑๓ บาทตอคน (รวมสวนที่สมทบโดยนายจางและ

ลูกจางเปน ๑,๕๓๙ บาทตอคน)๓ และใหการอุดหนุนแกประชาชนทั่วไปที่ไดรับความคุมครองภายใตหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ๒,๑๐๐ บาทตอคน  

 ๒) ความแตกตางในแหลงทีม่าของการคลงัสุขภาพ โดยแหลงเงินอดุหนนุในการจัดสวสัดกิารรักษาพยาบาล

แกขาราชการและระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้นมาจากงบประมาณรายจายภาครัฐ ในขณะที่การอุดหนุน

สวัสดิการรักษาพยาบาลแกผูประกันตนในระบบประกันสังคม มีแหลงเงินจากการจายเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคมจากรัฐ นายจางและลูกจาง  

 

๒ คำนวณ โดยความอนุเคราะหจาก นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร แผนงานนโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) จากการคาด

ประมาณรายจายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการท้ังป ๒๕๕๑ ที่ ๕๘,๓๙๐ ลานบาท สำหรับการรักษาพยาบาล

ขาราชการและครอบครัวประมาณ ๖.๙ ลานคน (ณ ตุลาคม ๒๕๔๙ ประกอบดวยผูอางสิทธิไดแกขาราชการ ลูกจาง และขราชการ

บำนาญ จำนวน ๑,๗๙๒,๗๘๙ คน และผูอาศัยสิทธิ ไดแกบิดา มารดา คูสมรสและบุตร จำนวน ๕,๑๔๗,๑๘๔ คน - ที่มา 

กรมบัญชีกลาง อางในสวนนโยบายการคลังและงบประมาณ สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โครงการวิจัยการ

ศึกษาผลกระทบของรายจายสวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการ/ลูกจาง และพนักงานของรัฐตอภาระทางการคลัง) 
๓ ในป ๒๕๕๑ สำนักงานประกันสังคมจายคาเหมาจายรายหัวแกสถานพยาบาลในอัตรา ๑,๓๐๖ บาทตอคนตอป และจายรายหัว

สำหรับโรคที่มีความเสี่ยงสูงอีก ๒๓๓ บาทตอคนตอป รวม ๑,๕๓๙ บาทตอคนตอป และมีแหลงเงินมาจากการสมทบของรัฐ 

นายจางและลูกจางฝายละเทา ๆ กัน อน่ึงประชากรกลุมเปาหมายภายใตกองทนุประกนัสังคมน้ีเปนกลุมวัยแรงงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลว

จะเปนกลุมประชากรที่สุขภาพแข็งแรงและมีความเสี่ยงของการเจ็บปวยต่ำกวาเด็กและผูสูงอาย ุ
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๒. ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ๒.๑ จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดรับรองความเสมอภาค

ของประชาชนในการเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐ รวมทั้งบริการสาธารณสุขโดยระบุไวใน หมวด ๓ สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๙ มาตรา ๕๑ วา  

 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมี

สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสยีคาใชจาย บคุคลยอมมีสิทธิไดรับบริการ

สาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด

โรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ”  

 ๒.๒ สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐานนี้ ยังไดรับการรับรองและประกัน

โดยหลักความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ ซึ่งระบุวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฏหมายและไดรับความคุมครอง

ตามกฏหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุ

แหงความแตกตางในเร่ืองถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการ

เมือง อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได” รวมถึงไดรับการรับรองและคุมครองในฐานะความ

เปนมนุษยตาม มาตรา ๔ ซ่ึงระบุวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอม

ไดรับความคุมครอง” 

 ๒.๓ มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญกำหนดใหรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานศาสนา สังคม 

การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม โดยระบุวา 

 “(๒) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการเสริมสรางสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะ ที่ยั่ง

ยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน อยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ และการจัดบริการสาธารณสุข 

โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซ่ึงไดปฏิบัติหนาที่ตาม มาตรฐานวิชาชีพ และจริยธรรมยอมไดรับความคุมครอง

ตามกฎหมาย”  

 ๒.๔ สิทธิของบุคคลน้ี มีผลผูกพันรัฐโดยกำหนดไวในมาตรา ๒๖, ๒๗ และ ๒๘ วา  

 “มาตรา ๒๖ การใชอำนาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรจะตองคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ

และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” และ 

 “มาตรา ๒๗ สิทธิของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคำวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และ

หนวยงานของรัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง”  

 “มาตรา ๒๘ วรรค ๒ บุคคลผูซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถ 

ยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได”  

 ๒.๕ ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ คือ มาตรา ๖ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดระบุไววา 

 “สุขภาพของเด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ และคนดอยโอกาสในสังคมและ กลุมคนตางๆ ที่มีความจำเพาะใน

เรื่องสุขภาพ ตองไดรับการสรางเสริมและคุมครอง อยางสอดคลองและเหมาะสมดวย” 
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 นอกจากนี้ มาตรา ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ ของพรบ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังเปด

โอกาสใหมีการดำเนินการเพ่ือใหระบบประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กองทุนเงินทดแทน

สำหรับผูที่เจ็บปวยจากการทำงาน และบริษัทผูรับประกันภัยตาม พรบ. ผูประสบภัยจากรถ ตองจัดสรรเงินที่

เปนคาใชจายเพื่อการใหบริการสาธารณสุขเขาสู กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพื่อจัดสรรใหหนวยบริการ

สาธารณสุขตอไป ตามท่ีจะไดตกลงกันระหวางคณะกรรมการตามกฏหมาย  

 ๒.๖ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วาดวย ยุทธศาสตรการจัดการปญหา

สถานะและสิทธิของบุคคล ไดกำหนดใหกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรงรัดใหสถานะตามกฎหมายแกบุคคลที่

อพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกันเปนเวลานาน และสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน  

สำหรับบุคคลไรรัฐไรสัญชาติที่ไมมีชื่ออยูในระบบทะเบียนราษฎร โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก

ทางรัฐบาล 

 ๒.๗ นอกจากนี้ ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน จำนวน ๕ ฉบับซึ่งมีผล

ผูกพันประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีที่ตองดำเนินการคุมครอง สงเสริมสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะ

สมและไดมาตรฐาน ไดแก   

      ๑)  ขอ ๒๕ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและสิทธิทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)  

      ๒)  ขอ ๑๒ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR)  

      ๓)  ขอ ๕ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ (International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD)  

      ๔)  ขอ ๑๒ (๑) อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (International 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) และ  

      ๕)  ขอ ๒๔ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child, CRC) 

รวมถึงพันธกรณีตามขอ ๒๕ (๑) แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘ ในฐานะกฎหมายจารีต

ประเพณีระหวางประเทศ    

 

๓.  การดำเนินงานท่ีผานมา  

 ๓.๑ หนวยงานและคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบตอการดำเนินงาน ของระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้ง ๓ 

ระบบไดจัดใหมีกลไกในการประสานงานในรูปแบบคณะทำงาน แตยังมิไดกำหนด เปาหมายการดำเนินงานใน

ระยะยาวท่ีชัดเจน การประชุมคณะทำงาน ก็มีการดำเนินการเพียง ปละ ๑-๒ ครั้งและไมมีมาตรการในการ

ติดตามประเมินผลขอสรุปหรือมติการประชุมของคณะทำงาน  ดังนั้น การดำเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามมาตรา 

๙, ๑๐ และ ๑๑ แหง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีความกาวหนาระดับหนึ่ง

เทานั้น อันเน่ืองจากความไมพรอมและความเห็นที่แตกตางกัน   
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 ๓.๒ อยางไรก็ตาม ผลจากการประสานงานท่ีผานมาไดทำใหเกิดความรวมมือกันมากขึ้น เชน  

      ๑) การแบงปนขอมูลผูขึ้นทะเบียนของทั้ง ๓ ระบบ เพ่ือปรับปรุงขอมูลผูประกันตนใหเปนปจจุบัน

และลดปญหาการมีสิทธิ์ซ้ำซอน  

      ๒)  การกำหนดใหมกีารใชยาในบญัชียาหลกัแหงชาตเิปนมาตรฐานในการใหบรกิาร ของทั้งสามกองทุน  

      ๓)  การใชวิธีประมาณการคาใชจายในอนาคตของท้ังสามกองทุนรวมกัน  

      ๔)  การเรียนรูรวมกันในประเด็นผลกระทบของกลไกการจายเงินใหกับสถานพยาบาล ท่ีใชอยูตอ

พฤติกรรมการใหบริการของสถานพยาบาล และเร่ิมใชกลไกการควบคุม การจายเงินกรณีผูปวยใน หรือวิธีการ

ตั้งราคาจายสำหรับอุปกรณการแพทยบางอยาง ทำใหที่ผานมาการดำเนินงานของกองทุนตาง ๆ มีแนวโนมใกล

เคียงกันมากขึ้น อยางไรก็ตาม มีสิทธิประโยชนบางประเภท เชน การใชยานอกบัญชยีาหลักแหงชาติ การ

สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค และการใชน้ำหนักสัมพัทธสำหรับกลุมโรค (diagnostic-related group – DRG) 

สำหรับการจายเงินกรณีผูปวยใน ยังมีความแตกตางกันระหวางระบบประกันสุขภาพ 

 

๔. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสาร รางมติ ๑ / ๘ 

 

   



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๖

มติ ๑.๙  ผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 

 

 สมัชชาสุขภาพครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน รวมถึงเด็กพิการ และครอบครัว 

 ตระหนัก ถึงอิทธิพลของสื่อตอการเรียนรูของคนในสังคมไทย และอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่มีตอเด็ก รวมถึงเด็กพิการ และเยาวชน รวมถงึพฤตกิรรมเสีย่งทางสุขภาพ เชน การบรโิภคเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล และยาสูบ 

 รับทราบ วาสือ่ทีป่ลอดภยัและสรางสรรคสำหรบัเดก็และเยาวชนมีนอยมาก ในขณะท่ีสือ่ทีย่ัว่ยแุละรุนแรง

นั้นกลับมีจำนวนมากขึ้น  

 ตระหนัก ถึงปญหาวาเด็กและเยาวชนขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอส่ือ ขาดโอกาสการมี

สวนรวมในการเปนผูผลิตสื่อสำหรับเด็กดวยกัน ในขณะที่ผูผลิตสื่อขาดแรงจูงใจในการสรางสรรคสื่อ ขาดการ

ปลูกฝงจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับเด็ก และขาดความเขาใจถึงบทบาทและ

อิทธิพลของส่ือที่มีตอพฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลไกทางกฎหมายและนโยบายที่เอื้อตอการ

พัฒนาสื่อสำหรับเด็ก  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ใหหนวยงานของรัฐ รวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาการ องคกรวิชาชีพ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมในทุกภาคสวน ทุกระดับ พิจารณา 

              ๑.๑ ผลักดันกองทุนในการผลิตสื่อสรางสรรคสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว๑ โดยเปนการจัดตั้ง

กองทุนข้ึนใหมจากการใชเงินกองทุนที่มีอยูแลว๒ หรือการใชมาตรการทางนโยบายเพ่ือระดมเงินทุนโดยรัฐจัดใหมี

การรวบรวมขอเสนอเรื่องแนวทางและรูปแบบของกองทุนที่มีความเปนไปได 

              ๑.๒ รวมกันผลิตสื่อสรางสรรคสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวทุกรูปแบบ โดยใหเด็กและเยาวชน

เขามามีสวนรวม เชน การสรางเกมคอมพิวเตอรในเชิงสรางสรรค การสนับสนุนรายการสื่อสาธารณะที่สรางสรรค

สำหรับเด็กและเยาวชน ใชเทคโนโลยีใหกับเด็กพิการเพื่อใหเขาถึงเทคโนโลยีอยางทั่วถึง เปนตน รวมทั้งกำหนดให

สื่อทุกแขนงตองเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ความตองการ และ

รวมผลิตรายการสื่อทุกแขนง หรือจัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนใหเรียนรูกระบวนการผลิตสื่อแบบมืออาชีพอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศนูยเรยีนรูสำหรับเด็ก 

เพื่อสงเสริมเด็กและเยาวชนในกระบวนการเรียนรูการผลิตสื่อสรางสรรคในทองถิ่นหรือชุมชน เรียนรูเทาทันสื่อ

แบบบูรณาการและเหมาะสมกับวัย 

๑ ปยวัฒน สุรัติเจริญสุข, ขอเสนองานวิจัยเรื่อง แนวทางในการจัดตั้งกองทุนสื่อสรางสรรคสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว, 

มูลนิธิ ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,  ๒๕๔๘ 
๒ เชน กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกองทุนสื่อใน พ.ร.บ.องคการกระจายเสียง

และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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              ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลไกดานการเรียนรูเทาทันสื่อ การพัฒนาและติดตามสื่อสำหรับเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวระดับชาติ จังหวัด ชุมชน และครอบครัว โดยการมีสวนรวมจากหนวยงานภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคการศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาชน เครือขายเด็ก เยาวชน และครอบครัว เครือขาย

สื่อทองถ่ิน กำหนดใหมีหลักสูตรการเรยีนการสอนในสถานศึกษาทกุระดบั และเวทีการเรยีนรูเรื่องสื่อ การเลือกรับสื่อ 

และการรูเทาทันส่ือ ใหแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

              ๑.๔ รณรงคใหสื่อมวลชนตระหนักถึงบทบาทในการผลิตสื่อรายการวิทยุและโทรทัศน หรือส่ิงพิมพ

ตาง ๆ สื่อพื้นบานที่ดีมีคุณคาตอเด็กและเยาวชนไทยโดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดีในการ

ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รวมทั้งรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเด็ก

และเยาวชนจากรายการวิทยุและโทรทัศน หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ที่ทำใหเกิดความรุนแรงยั่วยุ สรางอคติทางเพศหรือ

อคติตอคนบางกลุม มีการจัดผังรายการใหเปนชวงเวลาเฉพาะสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

              ๑.๕ จัดตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคสวน อาทิ ภาคการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม 

ผูแทนเยาวชนและครอบครัว อาสาสมัครและผูประกอบการ เพ่ือควบคุม กำกับดูแลส่ืออินเทอรเน็ตและ

เกมคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ  

              ๑.๖ ใหมีกลไกในการตดิตามการดำเนนิงานตามกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุสือ่อเิลก็ทรอนกิส กฎหมาย

ควบคุมเกมคอมพิวเตอรและเกมออนไลน โดยใหมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาสังคม และ

ผูแทนเด็กและเยาวชน 

              ๑.๗ สรางความเขมแข็งใหกับกระบวนการควบคุมและคัดกรองสื่อรวมถึงโฆษณาที่อาจสงผลเสียตอ

พัฒนาการและปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของเด็กและเยาวชน เชน ระบบการจัดประเภทสื่อตามกลุมอายุ โดยคำนึงถึง

เรื่องเพศ ความรุนแรง การใชภาษาใหถูกตอง โดยมีองคกรและกลไกรับผิดชอบที่ชัดเจนและการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน   

              ๑.๘ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการวิจัยประเมินผลกระทบจากส่ือและ

การวิจัยและพัฒนาสื่อสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวในทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

 ๒. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติติดตามและรายงานผลการดำเนินงานขอเสนอดังกลาวตอสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ 

   

 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๘

ผลกระทบจากสื่อตอเด็กเยาวชนและครอบครัว 
 

(๑) สถานการณดานสื่อในสังคมไทย 

 ในทุกวันน้ี สื่อมีอิทธิพลตอการเรียนรูของคนในสังคมไทย ท้ังสื่อในยุคกระดาษ ยุคคลื่นวิทยุโทรทัศน 

มาถึงยุคอิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต Cam Frog, Hi ๕ รวมท้ังเกมคอมพิวเตอร ที่เด็ก ๆ สวนใหญเขาไปใช

บริการในรานเกมคาเฟ ในเวลาเดียวกันสื่อออนไลนเหลานี้ไดแพรเขาสูโทรศัพทมือถือ โดยพบวาตัวเลขของผูใช

มือถือเหลานี้ กำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน  

 ปรากฎการณที่เยาวชนอายุเพียง ๑๙ ปไดกอคดีฆาแท็กซี่เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมานั้น 

จากการสอบสวนเบ้ืองตน พบวา การกระทำดังกลาวไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งมาจากเกมคอมพิวเตอรที่ชื่อวา GTA 

หรือ Grand Theft Auto ซ่ึงเปนเกมที่ผูเลนตองสวมบทบาทเปนโจร และตองปฏิบัติภารกิจที่ผิดกฎหมาย เชน 

การโจรกรรม การใชสารเสพติด การขมขืน ปรากฎการณดังกลาวเปนการสะทอนถึงผลของการปลอยปละละเลย

ในการจัดการปญหาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่สงผลกระทบตอเด็ก เยาวชน  

 เมื่อพิจารณา สถานการณดานส่ือโทรทัศน จากเก็บขอมูลในชวงเดือน กันยายน ๒๕๕๐ ถึง เดือน 

ธันวาคม ๒๕๕๐ พบวา มีรายการ ป และ ด รวมกันครึ่งชั่วโมงในแตละสถานี แตเมื่อไปดูตัวเลขจริงกลับพบวา 

มีรายการ ป และ ด รวมกันจากทุกสถานีเฉลี่ยเพียงรอยละ ๑๐ หรือประมาณ รอยละ ๑.๗ ในแตละสถานี๑ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของส่ือในกลุมตาง ๆ ท้ังสวนของสาระ บันเทิง ขาว  จากการศึกษาสัดสวน

รายการที่สถานีโทรทัศนไดแจงไวในเอกสารสัญญาของสถานีการจัดสัดสวนรายการในป พ.ศ. ๒๕๔๖๒ พบวา 

แตละสถานีมีการนำเสนอรายการบันเทิงมากกวารอยละ ๖๕ ซ่ึงเกินกวาสัดสวนเวลาออกอากาศที่กำหนดโดย

กรมประชาสัมพันธทั้งส้ิน๓ โดยจำนวนรายการโทรทัศนที่สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูใหกับเด็ก เยาวชน 

ในปพ.ศ. ๒๕๔๖ ลดลงรอยละ ๔.๗๕ เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๓๖ ทั้งนี้ยังพบวาในชวงเดือนกรกฎาคม 

ถึงสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ รายการโทรทัศนสำหรับการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูมีเวลาออกอากาศเพียง 

๔๕ ชั่วโมง ๒๒ นาที ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ ๔.๙๔ ของเวลาออกอากาศท้ังหมด๔ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ 

หลัก ๑ / ๙ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ ประกาศสำนักงานเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต กรมประชาสัมพันธ เรื่องกำหนดสัดสวนเวลาออกอากาศรายการวิทยุกระจาย

เสียงและวิทยุโทรทัศน กรมประชาสัมพันธ กำหนดสัดสวนรายการเด็ก และ เยาวชน ในชวงเวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. โดยให

มีสัดสวนของรายการเด็ก และเยาวชน น่ันหมายถึง ในแตละสถานีตองมีรายการประเภท ป (ปฐมวัย ๓ ป - ๕ ป) และ รายการ

ประเภท ด (เด็ก อายุระหวาง ๖ ป – ๑๒ ป) อยางนอย ๐.๕ ชั่วโมง หรือคิดเปน รอยละ ๒๕ ของชวงเวลาที่กำหนด 
๒ การศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพคุณภาพเน้ือหาของรายการวิทยุโทรทัศน ในชุดโครงการสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู 

โครงการยุทธศาสตรสื่อเด็ก โดย ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ,หนา ๒๕๔๖ 
๓ สำนักงานเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต กรมประชาสัมพันธ ไดออกประกาศเรื่องกำหนดสัดสวนเวลาออกอากาศ รายการวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยกำหนดสัดสวนรายการวิทยุโทรทัศน ใหมีรายการประเภท

ขาวและความรู ไมต่ำกวารอยละ ๑๕ ประเภทบันเทิง ไมเกินรอยละ ๖๕ ประเภทโฆษณาและบริการธุรกิจ ไมเกินรอยละ ๒๐ 
๔ เปนผลมาจาการศึกษาวิจัยของโครงการยุทธศาสตรสื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก , ๒๕๔๘ 
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๕ ระดับ NC 17 และ R 
๖ เอกสารแนบทายหมายเลขที่ 5 รายงานผลการศึกษาวิจัยภาคสนามเร่ืองสื่อโทรทัศนกับการใชความรุนแรงในกลุมเยาวชน : กรณี

ศึกษานักเรียน / นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ของสำนักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

 ดานสื่อภาพยนตร จากสถิติของส่ือภาพยนตรที่ฉายในประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พบวา ในจำนวนภาพยนตรที่ฉายกวา ๓๑๙ เรื่องในป ๒๕๔๙ และ ๒๔๘ เรื่องในป ๒๕๕๐ สวนใหญเปน

ภาพยนตรในระดับที่ผูชมอายุต่ำกวา ๑๓ ปตองไดรับคำแนะนำจากผูใหญกวารอยละ ๓๕ และมีภาพยนตรที่ไม

เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป๕ ถึงรอยละ ๒๗-๓๑  

 

 สำนักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดสำรวจเรื่องอิทธิพลของสื่อโทรทัศนที่มีผลกระทบตอ

พฤติกรรมเด็ก พบวา เด็กสวนใหญใชเวลาวางชมโทรทัศนมากที่สุดในระหวางวันจันทรถึงศุกรเด็กใชเวลาในการ

นั่งชมโทรทัศนเฉลี่ย ๓.๙ ชั่วโมงตอวัน และเพิ่มเปน ๕.๕๑ ช่ัวโมงตอวันในวันเสารและอาทิตย 

 หากพิจารณาสาระของรายการโทรทัศน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหวางชวงเวลาที่มีผูชมมาก

ที่สุดคือ ๑๖.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. พบวามีการนำเสนอเน้ือหาดานเพศ ความรุนแรง และการเหยียดคนบางกลุม

แทรกอยูทุกเรื่อง โดยเนื้อหาสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ คานิยมทางเพศที่ไมเหมาะสม จากการวิเคราะห

รายการละครของสถานีโทรทัศนผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากส่ือโทรทัศนกับการใชความรุนแรงใน

กลุมเยาวชน: กรณีศึกษานักเรียน / นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร๖ จำนวน ๑,๕๐๐ คน พบวา ประมาณ

รอยละ ๗๒.๑ นิยมชมรายการโทรทัศนทุกวัน และ รอยละ ๓๙.๘ ดูโทรทัศนเฉลี่ยวันละ ๓-๕ ช่ัวโมง ซ่ึง

สอดคลองกับผลการสำรวจของโครงการ Child Watch การสำรวจของสำนักงานวิจัยเอแบคโพลล และการ

สำรวจของสมาพันธปญญา ที่ที่พบวาเด็กและเยาวชนใชเวลาในการบริโภคส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพิ่มขึ้นจาก ๒-๓ ช่ัวโมงตอวันเปน ๓-๔ ช่ัวโมงตอวัน จึงไมนาแปลกใจเลยวาเด็กและเยาวชนจะตอง

ใชความเขมแข็งเพียงใดในการตอสูกับความเบ่ียงเบนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการบริโภคส่ือที่อยูลอมรอบที่เสนอ

พฤติกรรมรุนแรง ไมเหมาะสมในเร่ืองเพศ โดยเฉพาะส่ือลามกอนาจาร รวมไปถึงการใชภาษาที่ไมเหมาะสม 

 ดานเกมคอมพิวเตอรมีผลกระทบในเชิงลบทั้งในเรื่อง การใชเวลาในการเลนเกมของผูเลนเกม และ ดาน

พฤติกรรมการเลียนแบบในเกมคอมพิวเตอร จากการสำรวจรานเกมคาเฟในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี 

พิษณุโลก ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร พบวาเกมออฟไลนที่ไดรับความนิยมจากผูเลนใน ๕ อันดับแรก คือ  

(๑) Cabal (๒) Dot A (๓) Audition (๔) Special Force (๕) Tales Runner โดย ๔ ใน ๕ เปนเกมท่ีเนนการ
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ตอสูและการใชความรุนแรงที่เหมาะสำหรับผูเลนอายุกวา ๑๓ และ ๑๘ ปขึ้นไป กรณีของเกมออนไลน  จาก

การสำรวจ ๕ เกมแรกท่ีไดรับความนิยมในรานเกมคาเฟจำนวนกวา ๒๐๐ รานครอบคลุมทั้ง ๕ ภูมิภาค พบวา

เกมที่ไดรับความนิยมในลำดับที่ ๓ ก็คือ เกม GTA หรือ Grand Theft Auto ในทางกลับกัน เกมที่สรางสรรค

อีกจำนวนหนึ่ง เชน เกมที่เนนการฝกทักษะในการความคิด ฝกการวางแผนในทางอาชีพตาง ๆ กลับไมไดรับ

ความนิยมจากผูเลนเกมในสังคมไทย 

 ดานสื่ออินเทอรเน็ต ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเว็บไซตลามกอนาจารถึงกวา ๑.๓ ลานเว็บ ๒๖๐ ลานเว็บเพจ  

ในป ๒๕๔๘ ตัวเลขขยับขึ้นมาอยูที่ ๔๒๐ ลานเว็บเพจ  และในกรณีของประเทศไทย จาก ๔๐ เว็บไซต ที่ไดรับ

ความนิยมจากผูใชในประเทศไทย ๕๒.๕ % ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไมเหมาะสม เน้ือหาของเว็บไซตมีการ

ใชภาษาที่ไมเหมาะสม (กลุมสีเทา)  และอีกกวา รอยละ  ๑๗.๕ เปนเว็บไซตที่มีลักษณะเปนสีดำ โดยเฉพาะใน

เรื่องของเนื้อหาสื่อทางเพศท่ีเขาขายลามกอนาจาร การใชภาษาที่หยาบคาย  รวมถึงเนื้อหาที่รุนแรง 
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(๒) ปญหาดานสื่อปลอดภัยและสรางสรรคในสังคมไทย  

 ปจจุบันพบวา ส่ือที่ปลอดภยัและสรางสรรคสำหรบัเดก็ และเยาวชนมนีอยมาก ในขณะท่ีสือ่ทีไ่มปลอดภัย

นั้นกลับมีจำนวนมากขึ้น และ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะเหตุปจจัยสำคัญ ๖ สวนประกอบกัน  

 สวนที่ ๑ ขาดการมีสวนรวมแบบหนาจอ นั่นหมายถึง การเปดพื้นที่ใหเด็ก เยาวชน ไดมีโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็นตอส่ือ และถูกรับฟงความคิดเห็นเพื่อนำไปสูการปรับปรุง พัฒนา เราเรียก กระบวนการน้ีวา 

การเฝาระวังสื่อ เชน “เครือขายครอบครัวอาสาเฝาระวังสื่อ” ที่เปนการรวมตัวของเครือขายพอแมที่มี “จิตอาสา” 

ที่จะเขามา “เฝาระวัง” และ “สะทอนความคิดเห็น” ภายใตฐานงานวิชาการเรื่องเรตติ้งเชิงคุณภาพ ไปยังสถานี

โทรทัศน ทำใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูผลิต สถานีโทรทัศน นักวิชาการ และ เด็ก เยาวชน พอแม 

ไปดวยกัน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศนอยางตอเนื่อง 

 สวนที่ ๒ ขาดการมีสวนรวมในฐานะของ “ผูผลิต”  หมายถึง การเปดโอกาสใหเด็ก เยาวชน เปนผูผลิต

ขาว เปนนักขาว มีสวนรวมในการคิด วางแผน ถายทำ ตัดตอ ไปจนถึง การเปนนักขาวรุนเยาว  ไดทำรายการ

โทรทัศนของตนเองผานทางทีวีชุมชน หรือ ตามชองทางส่ือตางๆ  
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 สวนที่ ๓ ขาดการสรางแรงจูงใจในการสรางสรรคสื่อใหกับผูผลิต  ทั้งเหตุจาก (๑) การใชระบบเรตติ้ง

เชิงปริมาณ ทำใหรายการสำหรับเด็ก เยาวชน ไมสามารถอยูรอดในผังรายการได (๒) ขาดระบบการสงเสริมสื่อ

ที่ปลอดภัยและสรางสรรคที่เปนรูปธรรมและยั่งยืน   

 สวนที่ ๔ ขาดการสรางความเขมแข็งใหกับผูรับสื่อ ทั้ง (๑) ขาดการสรางเสริมความเขมแข็งใหกับเด็ก 

เยาวชนและครอบครัวอยางจริงจัง (๒) ขาดการปลูกฝงจริยธรรมที่ดีในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  (๓) ขาดระบบการสงเสริมการมีสวนรวมใหกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว  

 สวนที่ ๕ (ขาด) กลไกทางกฎหมายและนโยบายท่ีเอื้อตอการสนับสนุนการพัฒนาสื่อ  โดยเฉพาะกลไก

ดานองคกรเจาภาพในการทำงานท่ีเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

 สวนที่ ๖ (ขาด) กระบวนการในการสงเสริมอยางจริงจัง จริงใจ และตอเนื่อง การสรางสรรคสื่อสำหรับ

เด็กหลายโครงการ รวมทั้งกลุมบุคลากรที่ทำงานดานนี้ ตองชะลอการสรางสรรคผลงานตามแรงบันดาลใจ

เพราะขาดงบประมาณสนับสนุนการทำงาน หรือ ไมไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่อง  

 ประโยชนทีน่อกเหนอืไปจาก สือ่ของเดก็ทีเ่ดก็เปนผูผลติจะ “ตองใจ” และ “ตรงใจ” เดก็ที่เปนผูรับสื่อแลว 

กระบวนการในการสรางสื่อ กระบวนการในการทำงาน ลวนแตเปน การสรางความภาคภูมิใจ การสรางตัวตน 

พื้นที่ โอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกซึ่งความสามารถ 

 

(๓) ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางขอมติในเอกสาร รางมติ ๑ / ๙ 
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มติ ๑.๑๐  สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การต้ังครรภที่ไมพรอม 

และเร่ืองเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 

 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับ

เอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 ตระหนัก วาสถานการณสุขภาวะทางเพศทั้ง ๓ ดาน คือ ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม 

และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีแนวโนมขยายตัว ทวีความรุนแรง และซับซอนมากข้ึน จน

กลายเปนปญหาระดับประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพท้ังทางกาย ใจ และสังคม 

 ตระหนัก ถึงชองวางและความยากลำบากในการแกปญหาความรนุแรงทางเพศ สบืเนือ่งจากการท่ีสงัคมไทย

มีวัฒนธรรมทางเพศที่เปนมาตรฐานซอน ที่มุงปลูกฝง ควบคุมและกำกับพฤติกรรมเรื่องเพศของผูหญิง แตสงเสริม

ใหผูชายเรียนรูและมีประสบการณทางเพศอยางเจนจัด  อีกทั้งตีตราผูที่มีความหลากหลายทางเพศ  

 รับทราบ วาปญหาการตั้งครรภไมพรอมขยายตัวรุนแรงมากขึ้น โดยผูหญิงกลุมอายุนอยกวา ๒๐ และกลุม

อายุ ๓๕ ปขึ้นไป มีอัตราการตั้งครรภที่ไมพรอมสูงกวากลุมอายุอื่น สงผลใหเกิดการทอดทิ้งเด็กทารก การบาดเจ็บ 

พิการ และตายจากการทำแทงที่ไมปลอดภัย 

 เขาใจดี วาแมอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมโดยรวมจะลดลง แตมีความเปนไปไดวาเอชไอวี/เอดส 

อาจกลับมาระบาดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอัตราการปวยดวยกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ที่เคยเชื่อกันวาลดลงไปแลวตั้งแตป ๒๕๔๐ กลับมามีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมแรงงานตางชาติ และ

กลุมประชากรหนุมสาวและผูใหญวัยทำงาน โดยเยาวชนท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา อายุระหวาง ๑๕-๑๙ ป มีการ

ติดเชื้อกามโรคเพิ่มขึ้น 

 รับทราบ ถึงปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธตอปญหาความรุนแรงทางเพศ การต้ังครรภที่ไมพรอม และ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล สื่อทุกรูปแบบท่ีมีเนื้อหาผลิตซ้ำความรุนแรง

ทางเพศ เปนตน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องคกรวิชาชีพ องคกรวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และภาคประชาสังคม ดำเนินการดังนี้ 

     ๑.๑ สงเสริมใหความรู ความเขาใจดานเพศศกึษาทีร่อบดาน (Comprehensive sexuality education) 

และมีหนวยงานรับผิดชอบชัดเจน โดยเนนสรางภูมิคุมกันเพ่ือสรางความปลอดภัยตอสุขภาวะทางเพศ รวมถึง

ทักษะชีวิตทั้งในและนอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงผานสื่อมวลชน โดยจัดใหสอดคลอง

เหมาะสมกับกลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย  
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     ๑.๒ สรางความเขมแข็งใหแกระบบใหการปรึกษาทุกระบบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงในระดับ

ชุมชนและครอบครัว โดยเนนการจัดบริการใหการปรึกษาท้ังกอนและหลังเผชิญปญหา (pre-post counseling) 

การปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อน (peer-to-peer counseling) และการปรึกษาแบบเสริมพลังและเนนทางเลือก 

(empowerment and option counseling) 

     ๑.๓ จัดใหมีศูนยบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุครบวงจรทุกระดับที่เปนมิตรกับคน

ทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมที่มีความตองการบริการท่ีละเอียดออนเปนการเฉพาะ รวมทั้งบริการคัดกรองผูปวยมะเร็ง

ระบบสืบพันธุ และจัดบริการคลินิกกามโรคที่เปนมิตร เพื่อเปนกลไกในการควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยาง

มีประสิทธิภาพและเขาถึงได แกคนทุกกลุมอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

     ๑.๔ สนับสนุนใหรวมบริการยุติการตั้งครรภดวยวิธีการที่ปลอดภัยภายใตขอกำหนดของกฎหมาย

อยูในชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสุขภาพทุกระบบ  

     ๑.๕ สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยอยางมีสวนรวมและจัดทำฐานขอมูลสำคัญของปญหาสุขภาวะทาง

เพศท้ังดานความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

     ๑.๖ ใหหนวยงานทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของรวมท้ังชมุชนและครอบครวั ดำเนนิการโดยเรงดวนใหมมีาตรการ

ที่มีประสิทธิผลเพื่อปองกันและขจัดความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ  

     ๑.๗ จัดตั้งที่พักพิงและคุมครองสิทธิแกผูประสบปญหาความรุนแรงทางเพศในทุกจังหวัด โดยเนน

ระบบบริการที่มีความครอบคลุมและครบวงจร โดยผูที่มีความชำนาญและทัศนคติที่เหมาะสม ควบคูกับการพัฒนา

และเพิ่มสถานบริการใหความชวยเหลือทั้งดานสุขภาพกาย จิตใจ การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมแกผูหญิงที่

ตั้งครรภไมพรอมที่ตัดสินใจตั้งครรภตอ ใหมีความครอบคลุม ครบวงจร เขาถึงไดงาย ตั้งแตระหวางตั้งครรภ 

กอนคลอด และหลังคลอด  

     ๑.๘ เสริมสรางความเขาใจและเคารพความแตกตางระหวางเพศ ความหลากหลายทางเพศ และ

ความละเอียดออนในมิติการเจ็บปวย ความพิการ และชาติพันธุ แกทุกภาคสวนรวมถึงสื่อมวลชน  

     ๑.๙ สนับสนุนการพัฒนาระบบยุติธรรมท่ีเปนมิตรและปราศจากอคติทางเพศในทุกระดับจากสถานี

ตำรวจถึงอัยการและศาล ท้ังในเชิงตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ความพรอมของระบบ และทัศนคติ

ของบุคลากรที่เกี่ยวของ  

    ๑.๑๐ พัฒนานโยบายและมาตรการในการจัดการกับปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพท่ีมีผลตอปญหาสุขภาวะ

ทางเพศ  

   ๑.๑๑ จัดตั้งกลไกระดับชาติที่มีสวนรวมอยางกวางขวางเพื่อดำเนินการประสานงาน พัฒนาและ

ติดตามประเมินผลนโยบายในการจัดการกับปญหาสุขภาวะทางเพศ โดยมีงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 

    ๑.๑๒ ผลักดัน (ราง) พระราชบญัญัติคุมครองอนามัยการเจรญิพนัธุ ทีค่รอบคลุมประเด็นความรุนแรง

ทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอดส 

     ๑.๑๓ ควบคุมการนำเสนอเนือ้หาของสือ่ทกุรูปแบบท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอปญหาสุขภาวะทางเพศ 

 ๒. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค

สรางสุขภาวะทางเพศทั้ง ๓ ดาน โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและรวมกันผลักดันสูการปฏิบัติ 

     ๒.๑  จัดตั้งกองทุนสุขภาพเพื่อดำเนินการสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 

     ๒.๒  เสริมสรางกลไกการเฝาระวังปญหาสุขภาวะทางเพศในระดับทองถิ่น 
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 ๓. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

     ๓.๑  ผลักดันใหเกิดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อปองกันปญหาสุขภาวะทางเพศอยาง

รอบดาน 

     ๓.๒  สรางเสริมความเขมแข็งของเครือขายการทำงานสุขภาวะทางเพศ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอม ความรุนแรงทางเพศ และการติดเช้ือเอชไอวี/

เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

     ๓.๓  จัดทำรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามมตินี้ และนำเสนอในการประชุมสมชัชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ 
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สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม 

และเร่ืองเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
 

 ในชวง ๑๐ ปที่ผานมานี้ ปญหาสุขภาวะทางเพศท้ังดานความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม 

และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  มีแนวโนมขยายตัว ทวีความรุนแรง และซับซอนมากขึ้น จน

กลายเปนปญหาระดับประเทศท่ีสงกระทบตอสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสังคม โดยเฉพาะในกลุมคนชายขอบ

ของสังคม เชน ผูที่มีความหลากหลายทางเพศ คนพิการ ผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส แรงงานตางชาติ และกลุม

ชาติพันธุตาง ๆ เปนตน ในการน้ีเครือขายคนทำงานดานสุขภาวะทางเพศกวา ๒๐ เครือขายซึ่งรวมผูแทนจาก

หนวยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ไดประชุมภาคีเครือขายที่เกี่ยวของจำนวน ๓ ครั้งในระหวางเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่อแลกเปล่ียนและสังเคราะหองคความรูทางวิชาการ สำหรับพัฒนาเอกสารหลัก

ประกอบระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทั้งยังรวมกันพิจารณาคัดสรรขอเสนอเชิงนโยบายและ

นำมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อพัฒนาเปนรางมติ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้ 

 

๑. ปญหาความรุนแรงทางเพศ 

 ๑.๑ สถานการณความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย 

  ๑) ขาวเรื่องความรุนแรงทางเพศถูกตีพิมพในหนาหนังสือพิมพทุกวัน  จากฐานขอมูลขาวและ

บทความเรื่องเพศในประเทศไทยในชวง ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐) รวม ๑๗,๕๒๙ ชิ้น๑ พบวาขาวขมขืนมี

สัดสวนสูงสุดถึงรอยละ ๓๘ และขาวการกระทำรุนแรงทางเพศในประเด็นอื่น ๆ  (การคาประเวณี การลวนลาม

ทางเพศ การตัดอวัยวะเพศ ทัศนคติและความเช่ือ การทำรายหรือการฆากันตายเพราะความหึงหวง) เปนลำดับ

ที่สอง (รอยละ ๒๖) รวมกันแลวขาวและบทความเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศมีสัดสวนสูงถึงเกือบสองในสาม 

หรือรอยละ ๖๔ของจำนวนขาวท้ังหมด    

  ๒) จำนวนผูถูกกระทำรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้นทุกป จากงานวิจัยที่ชี้ถึงขนาดของความรุนแรง

ทางเพศ๒, ๓ และสถิติความรุนแรงทางเพศจากหนวยงานของรัฐ  ไดแก จำนวนคดีอาชญากรรมทางเพศ  จำนวน

เยาวชนที่กระทำความผิดละเมิดทางเพศ และจำนวนผูหญิงและเด็กที่มารับบริการจากศูนยพึ่งไดในโรงพยาบาล

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ 

หลัก ๑ / ๑๐ 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ กุลภา วจนสาระ. ๒๕๕๑ (กำลังตีพิมพ). มี ‘เรื่อง’ เพศแบบไหนในหองสมุดและในขาว.  รายงานในชุดโครงการวิจัย ‘การวิจัย

และการพัฒนาฐานขอมลูเรือ่งเพศวถิ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศ’ แผนงานสรางเสรมิสุขภาวะทางเพศ ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสรางความเขาใจเร่ืองสุขภาพผูหญิง (สคส.). 
๒ กฤตยา อาชวนิจกุล ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา วาสนา อิ่มเอม. ๒๕๕๑. ‘เซ็กสครั้งแรกของคนไทย... ตองการหรือถูกบังคับ คูนอน

คือใคร และใชถุงยางหรือไม?’ ใน มิติ ‘เพศ’ ในประชากรและสังคม. กฤตยา อาชวนิจกุล และกาญจนา ต้ังชลทิพย (บรรณาธิการ): 

๓๐-๔๖. เอกสารวิชาการหมายเลข ๓๔๖.  นครปฐม: สำนักพิมพประชากรและสังคม. 
๓ กฤตยา อาชวนิจกุล ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา วาสนา อิ่มเอม อุษา เลิศศรีสันทัด. ๒๕๔๖. ความรุนแรงในชีวิตคูกับสุขภาพผูหญิง. 

เอกสารวิชาการหมายเลข ๒๗๑. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ของรัฐทั่วประเทศ พบวาเกือบทั้งหมดเปนการกระทำของผูชายที่ละเมิดทางเพศตอผูหญิง (รอยละ ๙๘.๓) ท่ี

เหลือเปนการกระทำระหวางชายตอชาย (รอยละ ๑.๕) และหญิงกระทำตอชาย (รอยละ ๐.๓)  ผูกระทำสวน

ใหญเปนคนสนิท หรือคุนเคย จำนวนหนึ่งคือมีความสัมพันธทางสายเลือดกับผูถูกกระทำ  ท่ีสำคัญคือ บรรดา

ผูถูกละเมิดทางเพศ  กลุมใหญที่สุดเปนเด็กผูหญิงอายุต่ำกวา ๑๕ ป ขณะที่ผูกระทำการละเมิดทางเพศก็มีอายุ

นอยลงเรื่อย ๆ     

  ๓) ผูถูกละเมิดทางเพศไดรับผลกระทบท้ังทางกายและทางใจ  ทางกาย คือ บาดเจ็บ พิการ 

เสียชีวิต เกิดติดเช้ือในระบบสืบพันธุ ติดเชื้อเอชไอวี  ตั้งครรภไมพรอม การทำแทงที่ไมปลอดภัยและตกเลือด  

ทางจิตใจ ไดแก มีอาการซึมเศรา หวาดกลัว เครียด เก็บกด วิตกกังวล  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ประณาม

ตนเอง ฆาตัวตาย สูญเสียความรูสึกทางเพศ บุคลิกภาพเปลี่ยนไป ย้ำคิดย้ำทำ  ติดแอลกอฮอลและสารเสพติด 

นอกจากนี้ ยังสงผลตอเน่ืองใหเกิดปญหาสังคม เชน การตั้งครรภไมพรอม ทำแทงไมปลอดภัย ปญหาสุขภาพ

เด็กที่อาจแทง หรือน้ำหนักนอย หรือพิการ และปญหาฆาตกรรม เปนตน 

 ๑.๒ ชองวางและความยากลำบากในการแกปญหาความรุนแรงทางเพศ 

  ๑) รากฐานของปญหามาจากวัฒนธรรมมาตรฐานซอนทางเพศในสังคมไทย ซึ่งมุงปลูกฝงและ

กำกับพฤติกรรมเรื่องเพศของผูหญิง แตปลอยหรือสงเสริมใหผูชายเรียนรูและมีประสบการณทางเพศอยางเจนจัด  

ทำใหการเรียนรูเรื่องเพศท้ังในและนอกระบบโรงเรียน เปนการเรียนรูหลอหลอมและขัดเกลาใหเพศชายทำราย

เพศหญิงอยางไมรูตัว ขณะที่ตีตราผูที่มีเพศภาวะทางเลือก (เชน ชายรักชาย หญิงรักหญิง สาวประเภทสอง และ

คนขามเพศ)๔    

  ๒) บุคลากรผูใหบริการสวนใหญยังขาดความละเอียดออนตอปญหาความรุนแรงทางเพศ และ

ไมไวตอปญหา โดยเฉพาะเม่ือเกิดขึ้นกับผูที่มีความหลากหลายทางเพศในคนทุกวัย และทุกชาติพันธุ โดยยังขาด

ทักษะท่ีจะระบุไดวาผูมารับการรักษาเปนผูถูกกระทำรุนแรงทางเพศหรือไม อีกทัง้ยงัขาดการประสานงานระหวาง

หนวยงานสหสาขาท้ังภาครัฐและเอกชน คือ แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา ตำรวจ อัยการ 

ผูพิพากษา ทนาย นักพัฒนา และผูนำชุมชนในการชวยเหลือ คุมครอง และใหความเปนธรรมตอผูเสียหาย   

  ๓) ผูถูกละเมิดทางเพศประสบความยากลำบาก  ในการแจงความเอาผิดเพือ่ดำเนินคดีตอผูกระทำ 

กรณีถูกกระทำเปนผูหญิง ขั้นตอนการไตสวนและพิจารณาคดี กลายเปนกระบวนการท่ีซ้ำเติมเสมือนถูกกระทำ

รุนแรงซ้ำซอน สวนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมที่ตีตราผูเสียหาย ขณะที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติตางๆ และทัศนคติ

ของบุคคลากรที่เกี่ยวของตอการอำนวยความยุติธรรม ยังไมเขาใจความซับซอนของการละเมิดทางเพศที่มาจาก

การใชอำนาจเหนือกวาบังคับ  โดยเฉพาะกรณีการละเมิดทางเพศที่มาจากคูของผูเสียหาย 

  ๔) บริการบานพักพิงสำหรับเด็กและผูหญิงที่ประสบปญหายังไมเพียงพอและสอดคลองกับ

สถานการณ ปจจุบันกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดจัดบานพักพิงใน ๔๙ จังหวัด โดย

อนุญาตใหพักพิงไดภายในกำหนดเวลาระยะส้ัน ประมาณ ๗ วัน ถึง ๓ เดือน ทำใหไมสามารถเยียวยาและฟนฟู

ผูประสบปญหาอยางมีคุณภาพและครบกระบวนการ และบานพักที่สามารถใหบริการครบวงจรมีเพียงภาคละ 

๑ แหงเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอตอขนาดของปญหา 

๔ กฤตยา อาชวนิจกุล และพริสรา แซกวย. ๒๕๕๑. ‘การควบคุมเรื่องเซ็กสกับเพศวิถีที่เปล่ียนไป’ ใน มิติ ‘เพศ’ ในประชากรและ

สังคม. กฤตยา อาชวนิจกุล และกาญจนา ต้ังชลทิพย (บรรณาธิการ). เอกสารวิชาการหมายเลข ๓๔๖.  นครปฐม: สำนักพิมพ

ประชากรและสังคม 
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  ๕) รัฐยังขาดการควบคุมการนำเสนอใหเกิดและ/หรือผลิตซ้ำความรุนแรงทางเพศที่แฝงฝงอยู

ในสื่อตาง ๆ แมจะมีการใชมาตรการจัดระบบเรตติ้งกับรายการโทรทัศนแลวก็ตาม  แตสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ 

ละคร วิทยุ โทรทัศน ภาพยนต เกมสออนไลน รวมส่ือพื้นบาน สื่อโฆษณา ฯลฯ ยังคงนำเสนอหรือเผยแพรความ

รุนแรงทางเพศตอผูหญิง และตอผูที่มีเพศภาวะทางเลือกซ้ำในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะกรณีขาวขมขืน 

หรือการละเมิดทางเพศอื่น ๆ และความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งยังคงตีพิมพรูปถายผูเสียหายอยางเปดเผย  

ทั้งที่เปนขอหามตามกฎหมายคุมครองผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวแลวก็ตาม 

 

๒.  ปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอม  

 ๒.๑ สถานการณและแนวโนมของปญหา ในชวงพ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ สัดสวนของการต้ัง

ครรภที่ไมพรอมในจำนวนการต้ังครรภรวมมีแนวโนมสูงขึ้น โดยในชุมชนมีอัตราการตั้งครรภท่ีไมพรอมอยูราว

รอยละ ๔๕๕ และในระดับประเทศมีประมาณรอยละ ๓๑-๔๐๖, ๗  โดยกลุมอายุนอยกวา ๒๐ ปมีอัตราการต้ัง

ครรภที่ไมพรอมประมาณรอยละ ๕๓ สวนกลุมอายุ ๓๕ ปขึ้นไปมีอัตราสูงกวาคือรอยละ ๖๓ ในขณะท่ีกลุมอายุ 

๒๐-๓๔ ปมีอัตราเฉลี่ยอยูประมาณรอยละ ๔๒๘ จะเห็นวาอัตราการตั้งครรภที่ไมพรอมในกลุมอายุนอยกวา ๒๐ 

และกลุมอายุ ๓๕ ปขึ้นไปสูงกวากลุมอายุอื่น โดยผูประสบปญหาตั้งครรภที่ไมพรอมที่เปนคนโสด มีคู หรือหยา

ราง มีสัดสวนใกลเคียงกันคือประมาณรอยละ ๓๓.๓๓๙   

 สาเหตุหลักมาจากความไมพรอมทางเศรษฐกจิ รองลงมาคือขาดความรูทีถ่กูตองครบถวนเรื่องการคุมกำเนิด 

และอันดับสามคือ คุมกำเนิดแลวแตยังตั้งครรภ๑๐ ผลสืบเนื่องจากการตั้งครรภที่ไมพรอมมีทั้งการทอดทิ้งเด็กทารก 

การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากการทำแทงที่ไมปลอดภัย โดยในชวง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๗ มีเด็กอยางนอย 

๑,๙๗๕ คนถูกทิ้งไวที่โรงพยาบาล หรือทิ้งไวกับผูรับจางเลี้ยง รวมถึงทิ้งไวในที่สาธารณะ๑๑ สวนการทำแทงนั้น

พบวามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ ๖.๑ ในชวงป ๒๕๐๒-๒๕๑๓ มาเปนรอยละ ๒๑.๘ ในชวงป ๒๕๓๔-

๒๕๔๔๑๒ กระทรวงสาธารณสุขพบวามีอัตราความไมปลอดภัยจากการทำแทงสูงถึงรอยละ ๒๙ ครอบคลุมตั้งแต

การติดเช้ือจนถึงการเสียชีวิต๑๓    

๕ Nattaya Boonpakdee. 2006. Relationship between pregnancy intention and outcome of pregnancy: An in-

depth study of two communities. M.A.Thesis (Population and Reproductive Health Research). Faculty of 

Graduate Studies. Mahidol University. 
๖ Alan Guttmacher Institute. 1999. Sharing Responsibility: Women, Society, and Abortion Worldwide. New York: 

The Alan Guttmacher Institute. 
๗ Daulaire, Nels, Leidl, Pat, Mackin, Laurel, Murphy, Colleen & Stark, Laura. (2002). Promise to Keep: The Toll 

of Unintended Pregnancies on Women’s Lives in the Developing World. Washington, DC: The Global Health 

Council. 
๘ Nattaya Boonpakdee. ๒๐๐๖. อางแลว. 
๙ ศุภมาส เศรษฐพงษกุล และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน. ๒๕๔๑. การศึกษาการตั้งครรภไมพึงประสงค. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต

พัฒนศึกษาศาสตร.   
๑๐ Nattaya Boonpakdee. 2006. อางแลว. 
๑๑ สำนักสงเสริมและพิทักษเด็ก  และสำนักสงเสริมและพิทักษเยาวชน  สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน  ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 
๑๒ Nattaya Boonpakdee. 2006. อางแลว. 
๑๓ Warakamin S, Boonthai N, Tangcharoensathien V. 2004. ‘Induced abortion in Thailand: current situation in 

public hospitals and legal perspectives’. Reproductive Health Matters. 12(24 Suppl),147-156. 
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 ๒.๒   ความพยายามปองกันและแกไขปญหาของภาครัฐยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

  ๑) ขาดความชัดเจนในการจัดการศึกษาเรื่องเพศที่รอบดาน๑๔ และการบริการคุมกำเนดิที่

ครอบคลุมประชากรทุกกลุมที่มีเพศสัมพันธ ขณะที่ปญหาการทองไมพรอมขยายตัวรุนแรงมากขึ้นมาก ผลการ

วิจัยจากหลายประเทศท่ัวโลกยืนยันวา การมีหลักสูตรเพศศึกษาท่ีรอบดานในระดับชั้นเรียนตาง ๆ ชวยลด

อัตราการต้ังครรภในวัยเรียนและการติดโรคทางเพศสัมพันธไดมากกวาการไมจัดหลักสูตรเพศศึกษา หรือการจัด

หลักสูตรเพศศึกษาท่ีแคบโดยเนนเรือ่งการรกันวลสงวนตวัเทานัน้ การบริการคุมกำเนดิสำหรบัวยัรุนยงัเปน “เรื่อง

ตองหาม” โดยพิจารณาจากกรณีวิวาทะเร่ืองการติดตั้งถุงยางอนามัยในสถานศึกษา ที่มีผูนำในสังคมหลายคน

แสดงทัศนะในเชิงไมเห็นดวย สงผลใหเกิดการชะลอการใหความรูเรื่องการคุมกำเนิดในกลุมประชากรที่ยงัโสดและ

กลุมวัยรุน 

  ๒) การบังคับใชกฎหมายหามทำแทงไมสอดคลองกับสภาพปญหา กฎหมายหามทำแทงอนุญาต

ใหมีการทำแทงโดยบุคลากรทางการแพทยเฉพาะในกรณีที่เปนการตั้งครรภเพราะถูกขมขืน และการตั้งครรภที่

เปนอันตรายตอสุขภาพของผูหญิงเทาน้ัน ผูตั้งครรภที่ไมพรอมเพราะมีปญหาเศรษฐกิจจึงตองใชบริการทำแทง

เถื่อนและเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนและการเสียชีวิต ทำใหกฎหมายไมมีผลลดการทำแทง แตกลับทำให

การตายและบาดเจ็บจากการทำแทงเพิ่มสูงขึ้น   

  ๓) ขาดมาตรการลดแรงกดดันทางสังคมตอผูหญิงที่ตั้งครรภไมพรอม สงผลใหอัตราการทิ้งเด็ก

ทารกยังคงมีสูง การตั้งครรภในหลายสถานการณที่สังคมไมใหการยอมรับกลายเปนแรงกดดันใหผูหญิงเผชิญ

ปญหาอยางโดดเดี่ยว ไมวาจะเลือกการทำแทงหรอืการอุมทองจนคลอดแลวทิง้ไวทีโ่รงพยาบาลหรือสถานที่สาธารณะ 

แมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) จะมีบันทึกขอตกลงกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ

ใหโรงพยาบาลชวยเฝาระวังการทอดทิ้งเด็กหลังคลอด รวมถึงรับเด็กไวดูแลช่ัวคราวกรณีผูหญิงไมสามารถรับกลับ

ไปเลี้ยงเองไดจริง ซึ่งสามารถลดอัตราการทิ้งเด็กในที่สาธารณะไดบาง แตไมไดลดอัตราการทอดท้ิงเด็กโดยรวม  

ในขณะที่ จำนวนสถานสงเคราะหและบุคลากรของ พม. มีไมเพียงพอกับจำนวนเด็กที่รับไวดูแล มาตรการ

สำคัญที่ชวยลดแรงกดดันตอผูหญิงและสงผลตอการตัดสินใจแกไขปญหาอยางเชน การปรึกษาที่เสริมพลังใจและ

เนนทางเลือกท่ีหลากหลายใหแกผูประสบปญหา (empowerment and option counseling) รวมถึงการ

รณรงคสาธารณะอยางตอเนื่องเพื่อลดการตีตราทางสังคมตอผูประสบปญหายังคงเปนมาตรการที่ถูกละเลยจาก

ทุกภาคสวนในสังคม 

 

๓.  เรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

 ๓.๑  สถานการณการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยกับการระบาดของเอดสและโรคติดตอทางเพศ

สัมพันธ   

 เอดสเปนสาเหตุการตายอันดับตน ๆ ของคนไทย รองจากอุบัติเหตุ แมอัตราการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม

โดยรวมจะลดลง  ผลจากการเฝาระวังโรคเฉพาะพื้นที่ระหวางป ๒๕๔๗-๒๕๕๐ พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม

๑๔ เพศศึกษาแบบรอบดานครอบคลุมเรื่องการรูเทาทันพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ คานิยมดานเพศภาวะ-เพศวิถี ทักษะในการคิด

วิเคราะหสถานการณเร่ืองเพศของตนเองอยางมีวิจารณญาณ ความรูเรื่องทางเลือกในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ทักษะการใช

อุปกรณการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมทั้งวิธีการปองกันปญหาการทองและการทำแทง 
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อยูในกลุมหญิงตั้งครรภ เยาวชนหญิงและชาย หญิงขายบริการทางเพศแบบแฝง ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

และผูใชยาเสพติดชนิดฉีด โดยอัตราการติดเชื้อหญิงตอชายเทากับ ๑:๒.๕ และอัตราการปวยดวยเอดสใน

เยาวชนเพศหญิงตอเยาวชนเพศชาย อายุ ๑๕-๑๙ ป เทากับ ๒:๑๑๕  

 ขณะเดียวกันก็พบวา อัตราการปวยดวยกามโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กลับมามีแนวโนมสูงขึ้น 

โดยเฉพาะในกลุมแรงงานตางชาติ และกลุมประชากรหนุมสาวและผูใหญวัยทำงาน โดยเยาวชนท่ีเปนนักเรียน 

นักศึกษา อายุระหวาง ๑๕-๑๙ ป มีการติดเชื้อกามโรคเพิ่มขึ้น๑๖ ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดวาเอชไอวี/เอดส 

ไดกลับมาระบาดในประเทศไทยอีกคร้ังหน่ึง 

 ๓.๒ ชองวางในการแกปญหาเอชไอวี/เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ผานมา 

  ๑) ปญหาการใชถุงยางอนามัย ทัศนคติเชิงลบที่มีตอถุงยางอนามัย และกระแสตานจาก

บางกลุม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณที่ไมสมดุลกันระหวางการดูแลรักษาและการปองกันโรค โดยรอยละ ๗๐ 

ของงบประมาณเพื่อการปองกันและแกไขปญหาเอดสใชเพื่อการดูแลผูปวยดวยโรคเอดสมากกวาเพื่อการ

ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี๑๗ สงผลใหการบริการถุงยางอนามัยแกประชาชนมีนอยมากหรือแทบจะไมมี นอกจากน้ี 

การใชถุงยางอนามัยกับคูนอนของผูติดเชื้อเอชไอวี ทั้งในคูนอนที่มีผลเลือดตางและผลเลือดบวกเหมือนกันยังต่ำ

มาก สงผลตอการเพิ่มขึ้นของผูติดเชื้อรายใหมและสุขภาพของผูติดเชื้อ 

  ๒) ขาดการสอนเพศศึกษาแบบรอบดานเพ่ือนำไปสูเพศสัมพันธที่ปลอดภัย  แมวาปจจุบันจะ

มีการพัฒนารูปแบบการสอนและการอบรมเร่ืองเพศศึกษาแบบรอบดาน ที่รวมถึงการใหความรูเรื่องทางเลือกใน

การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย ทักษะการใชอุปกรณการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมทั้งวิธี

การปองกันปญหาการทองและการทำแทง แตสังคมยังไมเขาใจและไมไดรับการสนับสนุนใหนำไปขยายผลใน

วงกวาง  

  ๓) การจัดบริการอนามัยเจริญพันธุไมสอดคลองกับเงื่อนไขของเยาวชนกลุมตาง ๆ การจัด

บริการอนามัยเจริญพันธุยังไมครอบคลุม ไมสอดคลองกับความตองการ และไมเปนมิตรตอเยาวชนทั่วไปและ

เยาวชนเพศทางเลือก ท่ีสำคัญคือผูใหบริการขาดความละเอียดออน และมักมีอคติเพราะตัดสินคุณคาของเยาวชน

จากพฤติกรรมทางเพศของพวกเขา เชนการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานของเยาวชน และไมยอมรับเยาวชนที่เปน

เพศทางเลือก สงผลใหเยาวชนไมกลาไปใชบริการเมื่อมีปญหาอนามัยเจริญพันธุ จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ

พัฒนาศักยภาพและปรับเปลี่ยนมุมมองของบุคลากรสาธารณสุข  

  ๔) ระบบบริการดูแลรักษาและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การบริการโรคตดิตอทาง

เพศสัมพันธโดยโรงพยาบาลจังหวัด มีขอจำกัดหลายประการ เชน การใหบริการตรวจรักษาที่ไมเปนมิตร ไมมี

ความเปนสัดสวนเพื่อรักษาความลับ และไมมีระบบการติดตามคูนอนมารักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อม

โยงการใหบริการรักษาโรคกับสิทธิในระบบประกันสุขภาพทำใหการควบคุมโรคไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดย

เฉพาะในพ้ืนที่ที่มีแรงงานเคลื่อนยายเขา-ออกจำนวนมาก เนื่องจากแรงงานยายถิ่นทั้งไทยและตางชาติมักมีปญหา

เรื่องการไมมีสิทธิ และ/หรือเขาไมถึงสิทธิในระบบประกันสุขภาพที่มีอยู  

๑๕ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. สรุปสถานการณการเฝาระวังโรคเอดสเมื่อสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๕๐. 
๑๖ National AIDS Prevention and Alleviation Committee. 2008. Thailand-UNGASS Country Progress Report. 

[สืบคนจาก http://data.unaids.org/pub/Report/2008/thailand_2008_country_progress_report_en.pdf]. 
๑๗ National AIDS Prevention and Alleviation Committee. 2008. อางแลว.  
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  ๕) ปญหาสุขภาวะทางเพศและคุณภาพชีวิตของผูติดเช้ือเอชไอวี ในระดับชุมชน ยังมีทัศนคติ

ที่เปนลบตอผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดสและผูไดรับผลกระทบ เชน บุตรและสมาชิกในครอบครัว ทำใหผูติดเชื้อจำนวน

มากไมกลาเปดเผยตัว และไมกลารับสวัสดิการและบริการสุขภาพที่รัฐจัดใหซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

ผูติดเช้ือ ทั้งยังขาดขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคการเขาถึงยาตานไวรัสของผูติดเชื้อเอชไอวีทุกกลุม 

ตลอดจนขาดขอมูลเกี่ยวกับชีวิตและพฤติกรรมหลังการใชยาตานไวรัสของพวกเขา การมีสวนรวมของผูชายใน

เขารับการตรวจเลือดแบบสมัครใจยังอยูในระดับต่ำ๑๘ นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศและคุณภาพชีวิต

ของเด็กที่ติดเช้ือเอชไอวีตั้งแตแรกคลอดซึ่งขณะนี้เติบโตเขาสูวัยรุนแลว ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร   

  ๖) ขอจำกัดในการทำงานขององคกรปกครองทองถ่ิน (อปท.) อปท.ท่ัวประเทศ ยังขาดการ

ทำงานเพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ/เอชไอวี/เอดส/โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในเชิงรุกรวมกับองคกรอื่น ๆ  

โดยเปนเพียงผูใหเงินอุดหนุนเมื่อมีกลุม/องคกรอาสาทำงาน ยังไมไดเสริมการทำงานของกลุม/องคกรเหลานั้นให

เขมแข็งขึ้น  

 

๓.  ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๑๐  

 

 

๑๘ National AIDS Prevention and Alleviation Committee. 2008. อางแลว.  
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มติ ๑.๑๑  ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคมไทย 
 

 

 สมัชชาสุขภาพครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคมไทย 

 ตระหนัก ถึงหลักสิทธิมนุษยชนท่ีวาสุขภาพดีเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน รวมถึงกรอบแหงสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๒๖ ไดกำหนดใหการใช

อำนาจโดยองคกรของรัฐทกุองคกรตองคำนึงถงึศกัดิค์วามเปนมนษุย สิทธแิละเสรภีาพ ตามบทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนูญนี้ 

ซึ่งประกอบไปดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิและ

เสรีภาพในการศึกษา สทิธิในการไดรบับรกิารสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรัฐ สทิธใินขอมลูขาวสารและการรองเรียน 

สิทธิชุมชน และสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ   

 ยึดมั่น ในสิทธิชุมชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง  ที่คุมครองสิทธิของ

บุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ที่กำหนดใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ

ผูมีสวนไดสวนเสียกอน มาตรา ๖๗ วรรคสาม ท่ีคุมครองสิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้  

 รับทราบ ถึงสิทธิตาม ม.๑๑ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ที่ใหบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการ

ประเมินสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมี

สิทธิไดรับรูขอมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว 

 ตระหนัก ในหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบไปดวยคุณสมบัติสำคัญ ๖ ประการ ไดแก ความรับผิดชอบตอ

สาธารณะ ความโปรงใส การมีสวนรวมของประชาชน การทำใหเกดิความมัน่ใจได การมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล 

และความเหมาะสมทางการเมือง (politically correct) และจริยธรรม  

 มีความกังวล ถึงสภาพปญหาของระบบการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) สถานการณความ

ขัดแยง ความรนุแรง และผลกระทบตอสขุภาพในมติติาง ๆ ทัง้ดานรางกาย จิตใจ สงัคม และจิตวญิญาณ อันเกิดขึ้น

จากนโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาตาง ๆ ในทุกระดับ 

 สนับสนุน แนวคิดการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ในฐานะเปน

หนึ่งในหลายเครื่องมือที่มีความสำคัญตอการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ทั้งน้ี 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพตามเจตนารมณของการปฏิรูประบบสุขภาพเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันใน

สังคม เพื่อใหทุกฝายไดรวมกันพิจารณาผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลวกับประชาชนกลุมใด

กลุมหนึ่ง เน่ืองมาจากการดำเนินนโยบายการพัฒนาหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยหวังผลเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินงานที่ดีที่สุด สำหรับการสรางเสริมและคุมครองสุขภาพของทุกคนในสังคม  
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 เขาใจ ในแนวคิดการพัฒนาระบบและกลไกประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีครอบคลุมการบูรณาการ

ประเมินผลกระทบดานสขุภาพในการวเิคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (EIA) การประเมนิผลกระทบดานสุขภาพ

ในชุมชน ทองถ่ิน ทั้งนี้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งระดับชุมชน ทองถิ่น ระดับโครงการ ระดับนโยบาย และ

ผลกระทบขามพรมแดน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล

กระทบดานสุขภาพ โดยใหมีองคประกอบและสัดสวนที่เปนธรรมสำหรับทุกภาคสวน โดยใหมีหนาที่และอำนาจ

ดังตอไปน้ี 

     ๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ องคกร หลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพ และแนวทางการปองกันผลกระทบ โดยครอบคลุมทั้งกอน ระหวาง และหลังการดำเนิน

โครงการในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับชุมชนอยางตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน 

ทั้งนี้ ใหมีการถอดบทเรียนจากการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาหน่ึงป โดยมีการเปดรับฟง

ความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ  

     ๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการทำงานของเครือขายการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในทุกระดับ 

โดยทำงานประสานเช่ือมโยงกับเครือขายและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งที่มีอยูแลวและจะจัดใหมีขึ้น โดยใหมีหนวยงาน

ในการประสานงานที่ชัดเจน 

     ๑.๓ สงเสริมและสนับสนนุการสรางความรู การจดัการความรู การพฒันาศกัยภาพ การสือ่สารสาธารณะ 

และระบบขอมูล HIA   

     ๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา การใช การติดตาม และการเผยแพร

ผลการประเมินผลกระทบดานสขุภาพ เพือ่เปนเครือ่งมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ ทั้งผานสมัชชา

สุขภาพและชองทางอื่น ๆ  

     ๑.๕ ใหตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานไดตามความจำเปนและเหมาะสม 

     ๑.๖ ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมอบหมาย 

 ๒. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่ เกี่ยวของ และภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

สนับสนุนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในระดับทองถิ่นและชุมชน กอนมีการพัฒนานโยบายสาธารณะของ

ทองถิน่ หรอืกอนมกีารดำเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจสงผลกระทบตอสขุภาพประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 

   

   

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๙๓

ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคมไทย 
 

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคมไทย 

 ๑. ในอดีตการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในประเทศไทยถูกตีความวาเปนสวนหนึ่งของการประเมิน

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการพัฒนาตาง ๆ นับตั้งแตมีการปฏิรูประบบ

สุขภาพในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนมา การประเมินผลกระทบดานสุขภาพนับเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมที่

นำไปสูการสรางนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

 

ปญหาการดำเนินงานประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

 ๒. การประเมินผลกระทบดานสุขภาพในปจจุบันยังขาดองคกรที่ทำหนาที่ประสานและขับเคล่ือนเพื่อการ

พัฒนางานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในเชิงระบบ แมวามีหลายหนวยงานดำเนินการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพ เชน  

    ๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ ไดจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพใหเปนสวนหนึ่งของประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเปนแนวทางกวาง ๆ และอยูระหวางการ

กำหนดประเภทขนาดโครงการ กิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางรุนแรงที่ตองทำการ

ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  

    ๒.๒ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำลังจัดทำแนวทาง

เฉพาะสำหรับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในกระบวนการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกรณี เหมืองแร  

    ๒.๓ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ไดจัดกระบวนการยกราง 

พ.ร.บ.องคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

    ๒.๔ กองสุขาภิบาลชุมชนและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรมอนามัย ไดสนับสนุนการประ

เมินผลกระทบดานสุขภาพในระดับชุมชนทองถ่ิน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม

อนามัยใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบดานสุขภาพเปนจำนวนมาก  

 ดังนั้นจะเห็นไดวาการขับเคล่ือนงานประเมินผลกระทบดานสุขภาพในปจจุบัน เปนไปแบบแยกสวนตาม

ภาระกิจของหนวยงาน หากจะเปนเครือขายก็เกาะเกี่ยวกันแบบหลวม ๆ ตามภารกิจเฉพาะ ยังขาดองคกรที่ทำ

หนาที่ประสานและขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนางานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในเชิงระบบ 

 ๓. นอกจากนีร้ะบบการประเมนิผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของประเทศไทยกย็งัคงมีปญหาอยูหลายประการ 

เชน การมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดเสียยังมีนอย ประเด็นสุขภาพไมไดรับสำคัญและไมครอบคลุมสุขภาพใน

ความหมายท่ีกวาง ความกังวลของผูไดรับผลกระทบและองคความรูทองถิ่นยังไมไดรับการพิจารณาเทาที่ควร 

การใหเจาของโครงการเปนผูวาจางบริษัททำรายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทำใหผลการศึกษาที่

ออกมาถูกมองวาเอื้อตอการทำโครงการอยูเสมอ รวมถึงการกำหนดประเภทโครงการท่ีตองจัดทำรายงานฯ ยังมี

ชองวางใหเจาของโครงการเล่ียงการทำการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดงาย และไมครอบคลุมกิจกรรม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ 

หลัก ๑ / ๑๑ 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
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บางประเภทที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพแตไมอยูในเงื่อนไขการทำการประเมินผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอม ดังกรณี การทำสวนสมขนาดใหญซึ่งมีการใชสารเคมีทางการเกษตรเปนจำนวนมาก เปนตน นอกจาก

นี้ยังไมเปดโอกาสใหสาธารณะไดรวมกำหนดขอบเขตในการประเมินผลกระทบ ซ่ึงถือเปนขั้นตอนที่สำคัญและ

ไมไดรวมตรวจสอบรางรายงาน กอนการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการฯ ถึงแมวาจะไดมีความพยายาม

ปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมครั้งใหญในป พ.ศ. ๒๕๔๖ แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมประสบผล

สำเร็จ ปญหาจึงยังคงอยูและหลายกรณีกลายเปนชนวนเหตุความขัดแยงในชุมชน และบั่นทอนความเช่ือมั่นใน

ระบบการประเมินผลกระทบท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ๔. ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่กีย่วของโดยตรงกบัการประเมนิผลกระทบดานสุขภาพอยางนอย ๓ ฉบบั คอื 

    ๔.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ ใหสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวม

กับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บำรุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติและตอ

เนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับ

ความคุมครองตามความเหมาะสม  

  การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสขุภาพ จะกระทำมไิด เวนแตจะไดศกึษาและประเมินผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และผูมีสวนไดสวนเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่งประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพให

ความเห็นประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว  

  สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือ

องคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความคุมครอง 

     ๔.๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ มาตรา ๑๐ ใหหนวยงานรัฐตองเปดเผยขอมูลเมื่อมีกรณีจะมี

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน มาตรา ๑๑ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ใหบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอ

ใหมีการประเมินสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะ

บุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คำช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว 

และมาตรา ๒๕ (๕) ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีหนาที่และอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 

    ๔.๓ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งอยูในระหวางการปรับปรุงแกไข 

มีประเด็นแกไขที่สำคัญประการหน่ึง คือ การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment: EIA)  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ๑/๑๑ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๙๕

มติ ๑.๑๒  นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ 
 

 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ 

 ตระหนัก วาสุขภาวะของแรงงานนอกระบบเปนผลประโยชนของประเทศชาติและสังคมโดยรวม เพราะ

ความมั่นคงในอาชีพ คุณภาพชีวิต และความภูมิใจในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแรงงานนอกระบบ ยอมมีผล

โดยตรงตอการเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ และสรางความม่ันคงของสังคม 

 กังวลและหวงใย ในปญหาสำคัญ ๆ ของแรงงานนอกระบบ อันไดแก ขาดความม่ันคงในการทำงาน ไมได

รับคาตอบแทนแรงงานที่เปนธรรม มีความเสี่ยงและมีอันตรายตอสุขภาพ เขาไมถึงกองทุนประกันสังคมและบรกิาร

อื่น ๆ ของรัฐ  และไมสามารถใชสิทธิในการรวมตัวตอรอง หัวใจของปญหาอยูที่การขาดนโยบายและกฎหมายที่จะ

ใหการคุมครองและการสรางหลักประกันทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ 

 เขาใจและยึดมั่น ในเจตนารมณแหงบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔๔, ๖๔ และ ๘๔ (๗) ท่ีไดระบุหลักการคุมครองแรงงานซึ่งครอบคลุมแรงงานทุกกลุม มาตรา ๕๑ ท่ี

คุมครองสุขภาพ มาตรา ๗๘ (๒) และ (๓) ใหความสำคัญกับการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และมาตรา ๘๐ (๒) และ (๔) ระบุถึงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ระบบสุขภาพ รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

     ๑.๑ รวมกันกำหนดนิยาม คำจำกัดความของ “แรงงานนอกระบบ” และสนับสนุนการพัฒนาฐาน

ขอมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงาน โดยมีกระทรวงแรงงาน

เปนแกนกลางรับผิดชอบดำเนินงานรวมกับภาคีอื่น 

     ๑.๒ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเครือขายการทำงานในความปลอดภัย ดานอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทำงาน ระหวางเครือขายและหนวยงานทางวิชาการ เชน กรมควบคุมโรค กรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  ฯลฯ เพื่อสามารถสนับสนุนดานวิชาการแกบุคลากรสาธารณสุข องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และกลุมแรงงานนอกระบบ   

     ๑.๓ สงเสริมและพัฒนาจิตสำนึกดานความปลอดภัยในการทำงานแกกลุมแรงงานนอกระบบรวมทั้ง

ผูวาจาง และเจาของสถานประกอบการ และจัดใหมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขดานแรงงานและการใหคำปรึกษา 

เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
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 ๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมสำหรับแรงงาน

นอกระบบ โดย 

     ๒.๑ สนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาบคุลากรดานสาธารณสุขทุกระดับใหมีความรูความเขาใจเรื่อง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมการทำงาน เพื่อใหสามารถจัดบริการอาชีวอนามัยใหแกแรงงาน

นอกระบบ  ตั้งแตการบริการในระดับปฐมภูมิและระบบการสงตอ   

     ๒.๒ บูรณาการการทำงานระหวางหนวยบริการสาธารณสุขปฐมภูม ิองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวง

แรงงาน ในการดแูลและจัดบรกิารสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ และสรางกระบวนการมีสวนรวมของกลุมแรงงาน

นอกระบบ ชุมชน ใหเขามามีบทบาทในการสรางสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ 

 ๓. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนโยบายการจัดการสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ โดย 

     ๓.๑ สนบัสนนุกระบวนการสรางความรู ความเขาใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอประเดน็แรงงาน

นอกระบบในทกุมติ ิ 

     ๓.๒ ประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการพัฒนาความรูความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน  

     ๓.๓ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนประกันความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในชุมชน โดยกำหนดที่มา

ของกองทุนและการจัดการที่เหมาะสม และสนับสนุนการรวมจายสมทบตามศักยภาพ และบริหารจัดการกองทุน

รวมกันของทุกฝาย คือ แรงงานนอกระบบ ผูวาจาง กองทุนหมูบาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำหรับการ

ดูแลความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบในทุกดาน อาทิ สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทำงาน การประกนัราคาผลผลติ และใหกูยมืเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติและสภาพแวดลอม

ในการทำงานใหมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

     ๓.๔ สนับสนุนงบประมาณหรือจัดสรรทรัพยากรในการดำเนนิการและการบรหิารจดัการดานอาชีวอนามัย

ใหแกแรงงานนอกระบบ 

 ๔. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดตั้งกลไกในการตดิตามการยกรางกฎหมายทีเ่กีย่วของกับการคุมครอง

และสรางหลักประกันทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ รวมท้ังการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูแลว เชน กฎกระทรวง

วาดวยการคุมครองแรงงานในงานรับไปทำที่บาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงาน

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ 
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นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ 
 

สถานการณแรงงานนอกระบบ 

 ๑. ปจจบุนัเศรษฐกจินอกระบบ๑ ในประเทศไทยขยายตวัเพิม่ขึน้ เนือ่งมาจากการลดตนทนุการผลติของภาค

อตุสาหกรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขัน โดยอาศัยชองวางของกฎหมายพฒันารปูแบบการจางงานท่ีหลาก

หลายและซบัซอน ประกอบกบักำลังแรงงานจำนวนมากทีไ่มสามารถเขาสูระบบการจางงานปกติได เพราะเงือ่นไข

ภาระทางสังคมของแตละบคุคลและขดีจำกัดของการจางงานในระบบท่ีเปนทางการ  จงึทำใหกำลังแรงงานจำนวน

มากเขามาอยูในระบบการจางงานทีไ่มเปนทางการ    

 ๒. จากการสำรวจของสำนกังานสถติแิหงชาตใินป ๒๕๕๐ พบวามผีูมงีานทำ ๓๗.๑ ลานคน จำแนกเปน 

แรงงานนอกระบบ๒ จำนวน ๒๓.๓ ลานคน คดิเปนรอยละ ๖๒.๗ ท่ีเหลอืเปนแรงงานในระบบ ๑๓.๘  ลานคน คดิเปน

รอยละ ๓๗.๓  เมือ่เปรยีบเทียบกบัป ๒๕๔๘ มแีรงงานนอกระบบ จำนวน ๒๒.๕ ลานคน พบวามแีรงงานนอกระบบ

เพิม่ข้ึน ๗ แสนคนในระยะเวลาสองป แรงงานนอกระบบกลุมนีท้ำงานอยูในหลากหลายประเภทงาน ไดแก ภาค

เกษตรกรรม เชน เกษตรกรในระบบพนัธะสญัญา เกษตรกรทัว่ไป ภาคผลติ เชน  ผูผลติสนิคาหตัถกรรม สนิคาภมูิ

ปญญาตาง ๆ ผูรบังานไปทำทีบ่าน และภาคบรกิาร เชน แรงงานคุยขยะ แทก็ซี ่สามลอ จกัรยานยนตรบัจาง หาบเร

แผงลอย ฯลฯ ซึง่กระจายอยูทัว่ทัง้ในเขตเมอืงและชนบท   

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ 

หลัก ๑ / ๑๒ 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO) ใหความหมายวา “เศรษฐกิจนอกระบบ” 

(Informal Economy) หมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทที่ไมไดรับการคุมครองและควบคุมโดยกฎหมาย หรือ

ธรรมเนียมปฏิบตัหิรอืไมไดรบัการคุมครองอยางเพยีงพอ จึงดำเนนิกจิกรรมนอกกรอบกฎหมายโดยไมมกีารออกมาตรการใด ๆ คุมครอง 

หรือเปนกิจกรรมที่มีกฎหมายรองรับแตในทางปฏิบัติไมสามารถบังคับใชได และเปนอุปสรรคในการปฏิบัติ เพราะกฎระเบียบไม

เหมาะสม สรางภาระใหแกผูเกี่ยวของและกอใหเกิดคาใชจายสูง” โดยไดจำแนกแรงงานที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบเปน ๓ กลุม 

ไดแก ๑. นายจาง (Employers)ของกิจการขนาดเล็กหรือกิจการนอกระบบที่มีลูกจางจำนวนนอย ๒. ผูประกอบกิจการของตนเอง 

(Self-employ / Own account workers)  และผูใชแรงงานโดยไมไดรับคาจาง  (Unpaid employees) ๓. ลูกจาง (Workers) 

ในกิจการขนาดเล็ก หรือกิจการนอกระบบ หรือลูกจางที่ไมมีนายจางแนนอน หรือไมมีสัญญาจาง เชน ผูรับงานไปทำท่ีบานและผูรับ

จางทำของ  
๒ “แรงงานนอกระบบ” ไดถูกนิยามหรือใหความหมายโดยหลายหนวยงาน เชน กระทรวงแรงงานใหความหมายวาหมายถึง ผูมีงาน

ทำ มีคาตอบแทนหรือมีรายไดจากการทำงาน ไมมีสภาพเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงาน   สำนักงานสถิติแหงชาติระบุไววา หมาย

ถึง  ผูมีงานทำที่อยูในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางนอยกวา 10 คน ผูประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง ผูที่ชวยธุรกิจครัวเรือน

โดยไมมีคาจาง ท้ังนีไ้มรวมลกูจางและขาราชการในภาครฐับาลและรฐัวสิาหกจิ  ในขณะทีส่ำนกังานประกนัสงัคม ไดกำหนดความหมาย

ของแรงงานนอกระบบไววา หมายถงึ ผูทีม่งีานทำ มรีายไดและไมอยูในความคุมครองของพระราชบญัญตัปิระกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

ซึ่งจำแนกออกเปน ๒ กลุม  กลุมแรกเปนกลุมที่มีการทำงานหรือรับจาง และมีรายได เชน ผูรับงานไปทำท่ีบาน ผูรับจางทำของ 

ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และเลี้ยงสัตว ลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทำงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว หรือ

เปนฤดูกาล ลูกจางซ่ึงทำงานเก่ียวกับงานบานท่ีไมไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย กลุมท่ีสองคือผูประกอบอาชีพอิสระที่ไมมี

ลูกจาง เชน คนขับรถรับจางท่ัวไปทั้งท่ีเปนรถของตนเองหรือรถเชา หาบเรแผงลอย ชางเสริมสวย ชางตัดผม ชางซอมรองเทา 

เจาของรานชำ หรือรานขายยา ทนายความ แพทย เปนบุคคลที่ไมไดรับราชการและไมมีเงินเดือนประจำ 
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 ๓. ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ (สศช.) และมลูนิธิ

สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย หรอื ทดีอีารไอ ไดประมาณการขนาดรายไดทีเ่กดิจากแรงงานนอกระบบวามี

มลูคาประมาณ ๒.๓๓ ลานลานบาท หรอืเกอืบครึง่หนึง่ของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทัง้ ๆ ทีแ่รงงาน

นอกระบบมปีระมาณ ๒ ใน ๓ ของกำลงัแรงงานท้ังประเทศ และมีบทบาทในการสรางการผลิตใหแกเศรษฐกจิของ

ประเทศในปริมาณที่ใกลเคียงกับกำลังแรงงานที่อยูในระบบ แตแรงงานเหลานีก้ย็งัไมไดรบัการดแูลและคุมครองจาก

นโยบายและกฎหมายของประเทศเทาทีค่วร  

 ๔. จากการสำรวจของสำนกังานสถติปิ ๒๕๕๐ พบวา แรงงานนอกระบบประสบปญหาทีส่งผลตอคุณภาพ

ชวีติของแรงงานกลุมนีแ้ละครอบครวั หลายประการ เชน 

     ๔.๑ ปญหาความมัน่คงในการประกอบอาชพีและสวสัดกิารสงัคม แรงงานนอกระบบขาดความมัน่คงใน

การมงีานทำ ไดคาตอบแทนแรงงานท่ีไมเปนธรรม ตองทำงานหนัก ไมมวีนัหยดุ มชีัว่โมงการทำงานทีย่าวนานกวา

แรงงานทัว่ ๆ ไป ขาดหลกัประกนัทางสงัคม เขาไมถงึระบบประกนัทางสังคม และไมมสีวสัดกิารอืน่ใด  

     ๔.๒ ปญหาสขุภาพและสภาพการทำงานทีไ่มปลอดภยั  จากการสำรวจของสำนกังานสถิตแิหงชาตใินป 

๒๕๕๐ พบวา แรงงานนอกระบบไดรบับาดเจบ็หรอืประสบอบุตัเิหตจุากการทำงานถงึ ๓.๗ ลานคน เพ่ิมขึน้รอยละ 

๑๕.๗ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ๒๕๔๘ ซึง่มผีูทีไ่ดรบับาดเจบ็หรอืประสบอบุตัเิหตจุำนวน ๒.๙ ลานคน ทัง้นีแ้รงงานนอก

ระบบสวนใหญ (รอยละ ๗๐.๖) ใชบรกิารรักษาพยาบาลตามสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรอื 

“บตัรทอง” ซึง่ไมครอบคลมุการบรกิารสาธารณสุขทีม่คีวามเสีย่งจากการทำงาน หรอืความเส่ียงในดานอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัในการทำงาน  

 

ปญหาสขุภาพและการไดรบับริการสาธารณสขุทีไ่มเหมาะสมสำหรบัแรงงานนอกระบบ 

 ๕. ในป ๒๕๕๐ สำนกังานสถิติแหงชาติสำรวจพบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญยังไมไดรบัความคุมครอง

สวสัดกิารและหลกัประกนัทางสงัคมจากการทำงาน ท้ังยงัเผชิญกบัปญหาสำคัญ ๓ ประการ คอื ปญหาดานคาตอบแทน

นอย (รอยละ ๔๙.๓) ปญหาการมงีานทำไมสมำ่เสมอขาดความตอเนือ่ง (รอยละ ๒๓.๓)  และปญหาเกีย่วกบัความไม

ปลอดภยัในการทำงาน (รอยละ ๑๕.๗)  โดยแรงงานนอกระบบบาดเจบ็หรอืประสบอบุตัเิหตจุากการทำงานจำนวนถงึ 

๓.๗ ลานคน๓    

 ๖. ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอมในการทำงานเปนปญหาอนัดบัตนของแรงงานนอกระบบ 

หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไมไดมีการบังคับใชกฎหมายที่ใหการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของ

แรงงานนอกระบบอยางจริงจงั สงผล ใหกลุมแรงงานนอกระบบประสบปญหาสขุภาพหลายประการใน เชน โรคที่

เกีย่วกับระบบทางเดนิหายใจ การเสือ่มของสายตา อาการแพทางผวิหนงั หตูงึ โรคกระเพาะอาหาร การปวดเมือ่ย

กลามเนือ้สวนตาง ๆ  คอื คอ หลงั ไหล แขน และขา รวมทัง้โรคเครยีด  ซีง่สาเหตขุองปญหาสขุภาพเหลานีม้าจาก  

     ๖.๑ สภาพแวดลอมในการทำงานท่ีไมเหมาะสม อันเนือ่งมาจากการดดัแปลงบานทีอ่ยูอาศยัใหเปนทีท่ำงาน 

โดยขาดความรู ความเขาใจและความตระหนกัทีเ่พยีงพอในเร่ืองสุขภาพความปลอดภยัในการทำงาน 

     ๖.๒ เครือ่งมอื เครือ่งจกัรและอปุกรณการทำงานท่ีมสีภาพไมสมบรูณ ชำรดุ บกพรอง จึงกอใหเกิด

อบุตัเิหตจุากการใชงานไดงาย  ในขณะทีน่ายจางกม็ไิดใหขอมลู ความรู และจดัเตรียมวสัดอุปุกรณปองกันอนัตรายที่

เหมาะสมและเพียงพอสำหรบัการทำงานของแรงงานนอกระบบ  

๓ สำนักงานสถิติแหงชาติ ๒๕๔๘ 
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     ๖.๓ ทาทางการทำงาน ทีไ่มถกูตองเหมาะสม ทำใหประสบปญหาเกีย่วกบัการปวดเมือ่ยสวนกลามเนือ้

สวนตาง ๆ ของรางกาย  

     ๖.๔ ความเสีย่งในการสัมผัสกบัสารพษิและสารเคมอีนัตราย ทีม่อียูในวตัถดุบิ อปุกรณการทำงาน รวมทัง้

อยูในขัน้ตอนการผลิต 

     ๖.๕ สภาพการทำงานทีไ่มมมีาตรฐาน เน่ืองจากโอกาสในการทำงานไมตอเนือ่ง และไดรบัคาตอบแทนตำ่ 

แรงงานนอกระบบจงึมกัทำงานตอเนือ่งยาวนาน ไมมกีารจดัเวลาพกัผอนท่ีเหมาะสม 

 ๗. ปญหาสขุภาพของแรงงานกลุมน้ียงัไมเปนทีร่บัรูและเขาใจของสงัคมและรฐั สงผลใหกลุมแรงงานนอกระบบ

ไมใชกลุมเปาหมายหลกัในการใหบรกิารสุขภาพ หนวยงานกำหนดนโยบายการบรกิารดานสุขภาพ อนัไดแก กระทรวง

สาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ยังไมไดใหความสำคัญ ไมมีนโยบาย และแผนงานเฉพาะ

ในการใหบรกิารสุขภาพแกแรงงานนอกระบบโดยไดรบัการบรกิารเชนประชาชนทัว่ไป หนวยบรกิารปฐมภมู ิ สถานี

อนามยั และ PCU ทีม่คีวามใกลชดิ และเขาใจสภาพการทำงานของกลุมแรงงานนอกระบบเปนอยางด ี กย็งัขาดการ

บรหิารจดัการเชิงระบบและการสนบัสนนุใหมรีะบบการจดัเกบ็ และบนัทกึขอมลูสขุภาพ สำหรบัประเมนิปญหาการ

เจบ็ปวย การเกดิอบุตัเิหต ุและโรคจากการทำงานของกลุมแรงงานนอกระบบ  

 

นโยบายทองถิน่กบัการจัดการสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ  

 ๘. องคกรปกครองสวนทองถิน่ และสถานอีนามัย จดัเปนหนวยงานรัฐทีอ่ยูใกลชดิกบัแรงงานนอกระบบ แต

องคกรปกครองสวนทองถิน่ยงัขาดขอมลูพืน้ฐาน และขาดความเขาใจในปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ 

จงึไมมกีารกำหนดนโยบาย ออกเทศบญัญตัหิรอืขอบัญญตัติำบล จดัสรรงบประมาณ สำหรบัการดแูล สงเสริม พฒันา 

และคุมครองแรงงานนอกระบบ  แมมบีางโครงการที่ใหการสนับสนุนกับแรงงานนอกระบบ เชน การสนับสนุน

เงนิทนุหมนุเวยีน เงนิทนุเพือ่การลงทนุ สรางโรงเรอืนท่ีทำการผลติของกลุม การพฒันาทกัษะฝมอือาชีพ แตขาดมติิ

อืน่ ๆ โดยเฉพาะมติดิานสขุภาพความปลอดภยั  

 ๙. สภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบทีไ่มมขีาดความมัน่คงในการประกอบอาชพี มรีายไดตำ่ และขาด

การคุมครองแรงงาน การตองดิน้รนทำงานเพือ่ความอยูรอดของตนเองและครอบครวั ขาดความตระหนกัในเร่ืองสทิธ ิ

ขาดการรวมกลุมองคกรทีเ่ขมแขง็ ทำใหบทบาทการมสีวนรวมของแรงงานนอกระบบในเวททีำแผนของชุมชนหรอืเวที

ประชาคมซึง่จดัโดยองคกรปกครองทองถิน่ (อบต.) มนีอยมาก  ดงันัน้ปญหาและความตองการของแรงงานนอกระบบ

จงึไมปรากฎอยูในแผนชมุชน  

 ๑๐. สำนกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหจดัตัง้ 

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองถิน่หรอืพืน้ที ่สำหรบัสรางหลักประกนัสขุภาพใหแกบคุคลในพืน้ที ่เนนทำงาน

สรางเสรมิสขุภาพของคนในชมุชนโดยเฉพาะกลุมผูปวยเรือ้รงั ผูสงูอาย ุ สตรี ผูพกิาร เด็กและเยาวชนและผูประกอบ

อาชพีทีม่คีวามเสีย่ง ดวยการสนบัสนนุงบประมาณอดุหนนุเปนรายหวั (๓๗.๕๐ บาทตอคน)  และ อปท.จดัสรรงบ

ประมาณสมทบรวม ตามขนาดของ อปท. ป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนปแรกของการดำเนินงานมีกองทุนหลักประกนัสขุภาพ

ทองถิน่ในระดบัพืน้ทีจ่ำนวน ๘๘๐ แหง  ป ๒๕๕๑ มจีำนวน ๒,๖๙๒ แหง กระจายอยูทกุภูมภิาค  

 ๑๑. ศนูยบรกิารวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรรวมกบัเครอืขายสถาบนัอดุมศกึษา ๙ แหง 

ไดประเมนิผลการดำเนินงานของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทองถ่ินหรอืพืน้ที ่ ในปแรกพบวา ประชาชนใน

พืน้ทีม่สีวนรวมในการคดัสรรคณะกรรมการบรหิารกองทุน และการเสนอโครงการนอยมาก และไมมผีูแทนของกลุม

เปาหมายเขาไปเปนคณะกรรมการบรหิารกองทนุ ผูเสนอโครงการสวนใหญเปนเจาหนาทีส่ถานอีนามัย เพราะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมองวาเรื่องสุขภาพเปนเรื่องของเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ฉะนั้น ลักษณะของโครงการ
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สวนใหญจงึเปนการดแูลสขุภาพในมติเิดมิ เนนกลุมเปาหมายหรอืงานเดิมของสถานอีนามัย และไมมโีครงการทีด่แูล

สขุภาพเฉพาะกลุมอยางกลุมในวยัแรงงาน หรอืผูประกอบอาชีพทีม่คีวามเสีย่ง อยางไรกต็าม การดำเนนิงานกองทุน

ทำให อปท.ไดเรยีนรูการทำงานดานสขุภาพมากขึน้ ซึง่เห็นไดจากการที ่ อปท. หลายแหงสมทบเงนิเขากองทนุสงูกวา

ทีก่ฎหมายกำหนด และขยบัไปสูการจัดสวสัดกิารในรปูแบบอืน่ ๆ หากมรีปูธรรมตวัอยางด ี ๆ ของการทำงานดแูล

สขุภาพของคนกลุมตาง ๆ เพือ่ให อปท. ไดเรยีนรู จะชวยให อปท. สามารถสงเสริมสขุภาพของแรงงานนอกระบบได

ชดัเจนมากข้ึน 

 

กฎหมายทีเ่ก่ียวของกบัการคุมครองและการสรางหลกัประกนัทางสงัคมสำหรบัแรงงานนอกระบบ 

 ๑๒. องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization, ILO) มหีลกัการ แนวคดิ 

และมาตรฐานในการคุมครองแรงงานทีป่ระเทศตาง ๆ ยดึเปนมาตรฐานการคุมครองสทิธพิืน้ฐานของแรงงาน ๔ เรือ่ง

หลกั คือ ขจดัการบงัคบัแรงงาน (อนสุญัญา หรอื ILO Convention ฉบบัที ่๒๙, ๑๐๕)  เสรภีาพในการรวมตวัและ

การเจรจาตอรองรวม (อนสุญัญา ILO ฉบบัที ่๘๗, ๙๘) ขจดัการเลือกปฏิบตัใินการจางงานและอาชีพ (อนสุญัญา ILO 

ฉบับที ่๑๐๐, ๑๑๑)  และ การคุมครองแรงงานเดก็ (อนุสญัญา ILO ฉบบัที ่๑๓๘, ๑๘๒) แนวคิดเรือ่งการงานท่ีคณุคา 

(Decent Work) และอนุสัญญาวาดวยงานที่รับไปทำที่บาน (อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๗๗ และขอแนะท่ี ๑๘๔) ที่

เอือ้ตอสทิธมินุษยชนของแรงงานและการคุมครองแรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบ 

 ๑๓. รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดระบหุลกัการคุมครองแรงงานซึง่ครอบคลุมแรงงาน

ทกุกลุม ทกุประเภท รวมทัง้แรงงานนอกระบบ โดย มาตรา ๔๔ ระบวุา “บคุคลยอมมสีทิธไิดรบัหลกัประกนัความ

ปลอดภยัและสวัสดภิาพในการทำงาน รวมทัง้หลกัประกนัในการดำรงชพีทัง้ในระหวางการทำงานและเมือ่พนภาวะใน

การทำงาน” มาตรา ๖๔ ระบวุา “บคุคลยอมมเีสรภีาพในการรวมกนัเปนสมาคม สหภาพ สหพนัธ สหกรณ กลุม

เกษตรกร องคการเอกชน องคการพฒันาเอกชน หรอืหมูคณะอืน่” และ มาตรา ๘๔ (๗) ระบวุา “สงเสริมให

ประชากรวยัทำงานมงีานทำ คุมครองแรงงานเดก็และสตร ี จดัระบบแรงงานสมัพนัธและระบบไตรภาคทีีผู่ทำงานมี

สทิธเิลอืกผูแทนของตน จัดระบบประกนัสงัคม รวมทัง้คุมครองใหผูทำงานทีม่คีณุคาอยางเดยีวกนัไดรบัคาตอบแทน 

สทิธปิระโยชน และสวสัดกิารทีเ่ปนธรรมโดยไมเลอืกปฏิบตั”ิ  

 ๑๔. ปจจบุนัประเทศไทยมกีฎหมายหลกัสำหรบัคุมครองแรงงาน ๔ ฉบบั คอื พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๑ (ฉบับปรบัปรงุ ๒๕๕๑) พ.ร.บ.แรงงานสมัพนัธ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ. เงนิทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และ พ.ร.บ. 

ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แตการคุมครองแรงงานตามพระราชบญัญตัทิัง้ ๔ ฉบับนีไ้มครอบคลมุแรงงานนอกระบบ 

กฎหมายบางฉบับทีคุ่มครองแรงงานนอกระบบ เชน กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานรบัไปทำทีบ่าน 

พศ. ๒๕๔๗  กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พศ.๒๕๔๘ แตยงัไมครอบคลมุแรงงานนอก

ระบบทกุกลุม ทกุประเภท การบงัคบัใชยงัไมมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้บรบิทของกฎหมายยงัไมเพยีงพอท่ีจะคุมครองสทิธิ

พืน้ฐานของแรงงาน  

 ๑๕. รฐับาลโดยกระทรวงแรงงาน  สำนกังานประกันสงัคม  และภาคประชาชนโดยมลูนธิเิพือ่การพัฒนา

แรงงานและอาชีพ และ เครอืขายแรงงานนอกระบบตระหนกัถึงปญหาจากการขาดนโยบายทีช่ดัเจนและกฎหมายที่

จะใหการคุมครองและสรางหลักประกันทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ จึงไดยกรางกฎหมายเพื่อเร่ิมการคุมครอง

แรงงานนอกระบบบางกลุม โดยเฉพาะท่ีมีความสัมพันธดานการจางงานที่ใกลเคียงกับแรงงานในระบบ เชน 

พ.ร.บ. คุมครองผูรบังานไปทำทีบ่าน และสำนกังานประกนัสงัคมพยายามทีจ่ะขยายการประกนัสงัคมมาสูแรงงานนอก

ระบบโดยการปรบัปรงุมาตรา ๔๐ ของ พ.ร.บ.ประกนัสงัคม ๒๕๓๓ 
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กฎหมายทีเ่ก่ียวของกบัการดูแลสขุภาพแรงงานนอกระบบ 

 ๑๖. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ ระบวุา “บคุคลยอมมมีสีทิธเิสมอกนัในการ

รบับรกิารทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสมและไดมาตรฐาน...  บคุคลยอมมสีทิธไิดรบับรกิารสาธารณสขุจากรฐัทีต่องเปนไป

อยางทัว่ถึงและมปีระสิทธิภาพ....และ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรฐัอยาง

เหมาะสม โดยไมเสยีคาใชจายและทนัตอเหตกุารณ”    

 ๑๗. พระราชบญัญตัหิลกัประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุวา บุคคลทุกคนมีสทิธไิดรบับรกิาร

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ ซึง่การบริการสาธารณสขุ ซึง่ให

โดยตรงแกบคุคลเพือ่การสรางเสรมิสขุภาพ การปองกันโรค การตรวจวนิจิฉยัโรค การรกัษาพยาบาล และการฟนฟู

สมรรถภาพ ทีจ่ำเปนตอสขุภาพและการดำรงชวีติ   

 ๑๘. พระราชบญัญตัิสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ ระบุวา บุคคลมีสิทธิในการดำรงชวีติใน

สิง่แวดลอมและสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอสขุภาพ   

 

กฎหมาย/นโยบายทีเ่กีย่วของกบับทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการดแูลสขุภาพแรงงานนอกระบบ  

 ๑๙. รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๒) และ (๓) ใหความสำคญั

กบัการกระจายอำนาจใหแกองคปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีหนาที่จัดบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถิน่ 

รวมถึงการพฒันาคณุภาพชวีติและการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทองถ่ินดวย ในขณะท่ี มาตรา ๘๐ (๒) และ (๔) 

ระบถุงึการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืน

ของประชาชน รวมทัง้จดัและสงเสรมิใหประชาชนไดรบับริการสาธารณสุขทีม่มีาตรฐานอยางทัว่ถึงและมปีระสิทธภิาพ   

 ๒๐. พระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และพระราชบญัญตัสิภาตำบล

และองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดอำนาจหนาทีข่อง อบต. ในการพฒันาทัง้ทางดานเศรษฐกจิ 

สงัคมและวัฒนธรรม ใหประชาชนในชมุชนทองถ่ินมคีวามอยูดกีนิด ี เชน มีสภาพแวดลอมทีด่ ี มงีานทำ มีการศึกษา 

คนทกุเพศทกุวยัไดรบัการสงเสรมิและพฒันา มสีวสัดกิารดแูลคนดอยโอกาสยากจนท่ีเพยีงพอ จดัหาสาธารณปูโภค 

เพือ่อปุโภค บริโภคและการเกษตร มีการปองกันและระงับโรคติดตอ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   

 ๒๑. พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ 

และมาตรา ๔๘ (๔)  ระบใุหประชาชนและทองถ่ินมสีวนรวมในระบบหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาในหลายรปูแบบ   

 

กระบวนการพฒันาเอกสารหลักและรางมต ิ

 ๒๒. คณะทำงานวชิาการจัดทำเอกสารหลักและรางมติขอเสนอนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาวะของแรงงาน

นอกระบบไดมกีารประชมุหารอืกบัองคกรเอกชน นกัวิชาการ และหนวยงานภาครฐัทีเ่กีย่วของ โดยมีผูเขารวมประชมุ 

รวมทัง้สิน้ประมาณ ๗๐ คน เมือ่วนัที ่ ๑-๒ กนัยายน ๒๕๕๑ และยงัไดจดัสงเอกสารเพือ่ขอรับความคดิเห็นจากผูมี

สวนไดสวนเสยีเพือ่ปรบัปรงุเอกสารหลกัและรางมตใิหมคีวามสมบรูณยิง่ข้ึน 

 

ประเดน็พจิารณาของสมัชชาสขุภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมชัชาสขุภาพแหงชาตพิจิารณารางมตใินเอกสาร รางมต ิ๑ / ๑๒ 
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มติ ๑.๑๓  การสงเสรมิความสมัพนัธระหวางผูปวยและญาตกิบับคุลากรทางการแพทย 
 

 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย 

 รับทราบและหวงใย ตอความเปลีย่นแปลงในความสมัพนัธระหวางผูปวยกบัผูใหการดแูลรกัษาท่ีเปนพืน้ฐาน

ทีส่ำคัญที่สุดของกระบวนการดูแลสุขภาพ จากเดิมผูใหการดูแลรักษาเปนที่พึ่งใหกับผูปวย โดยมีคุณธรรมและ

จริยธรรมเปนตัวกำกับ และผูปวยใหความเชื่อถือและปฏิบัติตามคำแนะนำ ไปสูการดูแลสุขภาพท่ีกลายเปน 

“บริการ” อยางหนึ่ง ที่มีผูใหบริการฝายหนึ่งกับผูรับบริการอีกฝายหนึ่ง และพัฒนาบริการสาธารณสุขในรูปของ

การแพทยเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น จนนำไปสูความขัดแยงที่ลุกลามเปนกรณีพิพาทและนำไปสูการฟองรองมากขึ้น 

 รับทราบ สาเหตหุลกัของปญหาความสมัพนัธระหวางผูปวยและญาตกิบับคุลากรทางการแพทยหลายประการ 

เชน ไมเปดเผยขอมูลซึ่งกันและกัน ความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมจากการไดรับบริการสาธารณสุข ภายใตระบบ

บริการสุขภาพท่ีแตกตางกัน ความสัมพันธที่ไมดี ความไมสมดุลระหวางความตองการของผูปวยกับศักยภาพของ

ผูใหบริการและขอจำกัดของบุคลากรและเครื่องมือ และความตองการใหมีการปรับปรุงแกไขความผิดพลาด โดยมี

รากฐานจากปญหาในระบบการดูแลสุขภาพ และเกิดจากความไววางใจท่ีลดลง  

 ยึดมั่น หลักการสำคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย  คือ 

๑) การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย ๒) การเสริมสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน  

และ ๓) การสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

 รับทราบ เปาหมายในการแกไขปญหาหลักที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) การทำใหระบบบริการทางการ

แพทยมีความปลอดภัย  ๒) การทำใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝาย และ ๓) การธำรงรักษาความสัมพันธ ทั้ง

ความสัมพันธในการดูแลรักษา ระหวางผูปวยกับบุคลากรทางการแพทย ตลอดจนความสมานฉันทและรวมมือกัน

ในสังคมเพ่ือพัฒนาใหระบบสุขภาพเปนที่พึ่งของสังคมในระยะยาว และเปาหมายสูงสุดคือ การทำใหคนมีสุขภาพดี

และสังคมมีสุขภาวะ  

 ชื่นชม ความคืบหนาในการดำเนินการและมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและ

ญาติกับบุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของคณะทำงานนโยบายสาธารณะเพื่อแกปญหา 

ภายใตคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เห็นดวยกับการพัฒนานโยบายการสงเสรมิความสัมพนัธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย

ที่อยูระหวางดำเนินการของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 ๒. เห็นชอบกับสาระสำคัญของขอเสนอการสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร

ทางการแพทย ตามเอกสารที่ตอทาย 
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 ๓.  ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

     ๓.๑ นำสาระสำคัญของขอเสนอตามมติขอ ๒ ไปเสนอตอคณะกรรมการทีเ่กีย่วของเพื่อประกอบการ

ดำเนินการตอไป 

     ๓.๒ เผยแพร ประสาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายตาง ๆ ทั่วประเทศ

มีการดำเนินงานตามแนวทางการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยที่วางไว

อยางกวางขวาง 

     ๓.๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับ

บุคลากรทางการแพทยในทางปฏิบัติเพื่อรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกสองป  
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เอกสารตอทายมติ ๑.๑๓ 

สาระสำคัญ ขอเสนอ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย 
 

๑. ขอใหรัฐบาลและรัฐสภาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

    ๑.๑  ผลักดันใหนโยบาย “การสรางความสมานฉันทในระบบการดูแลสุขภาพ” เปนวาระสำคัญระดับชาติ โดย

เรงผลักดันการออกกฎหมายวาดวยการคุมครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่อยูในข้ันตอนของ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหมีความเปนธรรมกับผูปวย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย และมผีลบังคับใช

โดยเร็ว รวมทั้งเรงผลักดันการออกพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่คางอยูโดยเร็ว 

และเรงผลักดันใหประชาชนสามารถใชบัตรประชาชนในการรับบริการสาธารณสุข 

    ๑.๒  พัฒนากลไกภาครัฐและสนับสนุนกลไกภาคประชาชน เพ่ือทำหนาที่ใหคำปรึกษา ใหขอมูลและชวยเหลือ

ประชาชนในกรณีไดรับความเสียหายจากเหตุการณไมพึงประสงคในระบบการดูแลสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงการชวยเหลือ

ดูแลดานจิตใจ รวมทัง้การรกัษาพยาบาลทีต่อเนือ่ง และประสานหนวยงานท่ีเกีย่วของเพ่ือใหความชวยเหลอืครอบครัว

ผูเสียหาย การเปนที่ปรึกษาในกระบวนการดำเนนิคดทีีอ่าจจะเกิดข้ึน รวมทัง้กำหนดแนวทางและกระบวนการเขาถึง

ขอมูลในเวชระเบียนและบันทึกทางการแพทยของผูปวยใหมีความชัดเจนโดยเร็ว 

    ๑.๓  การสรางชองทาง กลไกและกระบวนการดแูลผูรบับรกิารทีม่ปีญหากบัผูใหบรกิาร ในสถานบรกิารทกุระดับ 

โดยใหบุคลากรภายนอกมีสวนรวม 

๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดำเนินการดังตอไปนี้  

    ๒.๑  จัดใหมีองคกรกลางที่เปนอิสระทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการเสริมสรางระบบการดูแล

สุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษยในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  

    ๒.๒  ทบทวนมาตรฐานและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในระบบการดูแลสุขภาพ โดยใหสอดคลองกับบริบท

และทรัพยากรท่ีมีอยู รวมทั้งสอดคลองกับความตองการและความจำเปนของประชาชน เพื่อใหทั้งประชาชนและ

บุคลากรทางการแพทยมีความมั่นใจ  

    ๒.๓  พัฒนาระบบสนับสนุนใหมีการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการดูแลที่ได

มาตรฐานในระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูปวย โดยมีระบบการคุมครอง

ผูรายงานและการรักษาความลับของผูปวย 

    ๒.๔  เสริมสรางความเขมแข็งของศูนยสันติวิธีสาธารณสุข ใหมีดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และเปน

กลไกกลางในการแกไขขอขัดแยงที่มีอิสระ สามารถสรางความม่ันใจไดวามีความเปนกลาง มีสวนรวมจากหลายฝาย

โดยเฉพาะองคกรภายนอกและภาคประชาชน  

    ๒.๕  พัฒนาระบบใหความชวยเหลือบุคลากรทางการแพทย รวมกับกลไกวิชาชีพและกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ทั้งในดานการใหคำปรึกษา การดูแลดานจิตใจ ใหขอมูลและความชวยเหลือในกรณีที่ตองเก่ียวของกับการเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคหรือถูกฟองรองดำเนินคดี รวมถึงเรงรัดใหมีระบบพี่เล้ียงสำหรับบุคลากรทางการแพทย

โดยเฉพาะบุคลากรจบใหม ที่ทำงานอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 

    ๒.๖  ผลักดันใหมีการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแล

สุขภาพภาคประชาชนของประเทศอยางตอเนื่อง รวมถึงเรงรัดและผลักดันการแกปญหาความขาดแคลนและการ

กระจายบุคลากรทางการแพทยทุกสาขารวมท้ังแพทยผูเช่ียวชาญอยางเปนระบบ และสงเสริมระบบสวัสดิการ 

แรงจูงใจในการทำงานอยางตอเนื่อง 
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    ๒.๗  พัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรทางการแพทยที่มุงเนนการสรางเสริมอุดมคติและจริยธรรมของ

วิชาชีพ และผลักดันใหบุคลากรทางการแพทยมีการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuing Education) 

ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเจรจาตอรองไกลเกลี่ย การสรางเสริม

เจตคติที่ดีในการเอาใจใสดูแล การใหเวลา และการสงเสริมใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในกระบวนการดูแลรักษา

มากขึ้น โดยเฉพาะผูพิการและผูดอยโอกาส 

    ๒.๘  เรงรัดใหมีการศึกษาวิจัยและการจัดการความรูในเรื่องที่มีความสำคัญตอการแกปญหาความสัมพันธ

ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง 

 ๑) การพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางการแพทยที่นาเชื่อถือ ที่ทำใหมั่นใจไดวาผูปวย

จะไดรับความคุมครองจากการใหการดูแลที่กอใหเกิดอันตราย (Harmful practice) และบุคลากรทางการแพทย

จะไดรับความคุมครองจากการฟองรองที่ปราศจากคุณธรรม (Unmeritorious lawsuit)  

 ๒) การพัฒนากระบวนการในดานตาง ๆ ไดแก การตอบสนองตอเหตุการณไมพึงประสงค การจัดการ

ความขัดแยง การไกลเกลีย่ทีเ่ปนธรรม ภายใตผูเสียหายไดรบัขอมลูเวชกรรมอยางครบถวน การเยยีวยา การบริหาร

ความเสี่ยง และการฟนฟคูวามสมัพนัธระหวางผูปวยและญาตกิบับคุลากรทางการแพทย เปนตน โดยใชกระบวนการ

จัดการความรูจากพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ คนหาตัวอยางการปฏิบัติที่ดีและพัฒนาเปนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

เพื่อนำไปใชดำเนินการในสถานบริการสุขภาพตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๓) ความเปนไปไดและความเหมาะสมของการจัดตั้งกลไกสุขภาวะธรรมชุมชน รวมถึงแนวทางการสงเสริม

ใหบุคลากรทางการแพทยแสดงความเสียใจตอเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนและใหการชวยเหลือดูแลผูไดรับผล

กระทบ โดยไมตองวิตกกังวลวาจะถูกนำมาใชในการฟองรองดำเนินคดี  

    ๒.๙  ผลักดันแนวทางการทำงานที่เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นทุกระดับ

เขามามีสวนรวมในกิจกรรมและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในรูปแบบตาง ๆ เชน การรวมเปนคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหารอยางเปนรูปธรรม รวมถึงกระบวนการจิตอาสาเพื่อสรางความใกลชิดระหวาง

สถานบริการสาธารณสุขกับชุมชนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

  ๒.๑๐ รวมกับกระทรวงยุติธรรม สภาวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาชน พัฒนากระบวนการ

ยุติธรรมทางการแพทยที่นาเชื่อถือยิง่ขึ้น รวมถึงการทบทวนและพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมของสภาวิชาชีพ

ดานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพิจารณาปฏิรูปกลไกการดำเนินงานดานจริยธรรมขององคกร

วิชาชีพดานสาธารณสุข ใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมมากยิ่งข้ึนอยางจริงจัง รวมทั้งใหสภาวิชาชีพมีองคประกอบ

จากบุคคลภายนอกในสัดสวนอยางเหมาะสม 

    ๒.๑๑ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ กลไก และเงื่อนไขในการใหการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแก

บุคลากรทางการแพทย เชน การใหทุนการศึกษา 

๓.  ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดตั้งกลไกที่มีสวนรวมจากทุกภาคฝายในการติดตามดูแลและประสานงาน

กลางภายใตคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล 

ตลอดจนใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกรัฐบาล หนวยงาน องคกรและผูมีสวนเกี่ยวของในทุกระดับ 

๔.  ขอใหทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของรวมกนัสรางความเขาใจทีถ่กูตองเกี่ยวกบัระบบการดแูลสขุภาพ ทัง้ในดานความเสี่ยง

และความไมแนนอนของผลการดูแล เหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดข้ึนไดในกระบวนการดูแลที่ไดมาตรฐาน 

รวมถึงความทุกขของผูปวยและญาติและทุกขของบุคลากรทางการแพทย อีกทั้งควรสงเสริมการส่ือสารเรื่องราว

ทุกรูปแบบในระบบการดูแลสุขภาพใหสาธารณะไดรับรู เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางกันของทุกฝาย 

 

   



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๐๖

การแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย 
 

๑. ขอเท็จจริง 

 นับแตอดีตจนถึงปจจุบันความสัมพันธระหวางผูปวยกับผูใหการดูแลรักษาเปนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของ

กระบวนการดูแลสุขภาพ ไมวาจะเปนระบบการแพทยแผนปจจุบันหรือระบบการดูแลสุขภาพแบบอ่ืน ๆ 

ผูใหการดูแลรักษาจะตองทำหนาที่เปนที่พึ่งใหกับผูปวยที่ตองการความชวยเหลือ โดยมีคุณธรรมและจริยธรรม

เปนตัวกำกับ และผูปวยจะตองใหความเช่ือถือและยอมปฏิบัติตามคำแนะนำ จึงจะเกิดกระบวนการดูแลรักษาท่ี

สมบูรณขึ้นได แตปจจุบันความสัมพันธไดแปรเปลี่ยนไปดวยเหตุปจจัยตาง ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของการ

ดูแลสุขภาพที่กลายเปน “บริการ” อยางหน่ึง ที่มีผูใหบริการฝายหนึ่งกับผูรับบริการอีกฝายหนึ่ง การบริการ

กลายเปนสิทธิของประชาชนและยังมีการพัฒนาบริการไปในรูปของการขายบริการเพิ่มมากข้ึน ความสัมพันธ

ระหวางกันจึงเริ่มเปล่ียนไปจากเดิม แตเนื่องจากระบบการดูแลสุขภาพมีความซับซอนและใหผลที่ไมแนนอน

ตายตัวเสมอไป ผลลัพธจึงอาจไมเปนไปตามที่ตองการและเหตุไมพึงประสงคสามารถเกิดขึ้นไดเสมอ จึงมักกอให

เกิดความขัดแยง ที่ลุกลามเปนกรณีพิพาทนำไปสูการฟองรองมากข้ึน 

 การรองเรียนและฟองรองเปนหนทางหนึ่งในการเรียกรองความเปนธรรมของประชาชนที่ไดรับความ

เสียหายหรือผลกระทบจากระบบการดูแลสุขภาพ  ซึ่งในหลายปที่ผานมาสังคมไทยมีการพัฒนาใหประชาชน

สามารถเขาถึงกระบวนการเพื่อการเรียกรองความเปนธรรม ไดอยางสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  มีการพัฒนากลไก

เดิมและเพ่ิมเติมชองใหม ๆ ทั้งกลไกที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน กลไกและชองทางของสถานพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม การฟองรองผาน

ระบบศาล และชองทางอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีการสรางเครือขายเพื่อชวยเหลือกันเองในการเรียกรอง

ความเปนธรรม เชน เครือขายผูเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย รวมถึงมีการพัฒนากลไกทางกฎหมาย 

เชน พรบ.วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีชวยใหกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมนั้นมีความรวดเร็ว

มากขึ้น  

 กระบวนการทางจริยธรรมของแพทยสภา เปนชองทางการรองเรียนในระบบการดูแลสุขภาพชองทาง

แรก ๆ ท่ีถูกกำหนดขึ้นอยางเปนทางการท่ีไดรับการบัญญัติไวในกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาสถิติการรอง

เรียนแพทยตอแพทยสภาในระยะเวลาประมาณ ๓๐ ปที่ผานมา พบวาในชวงแรกนั้นมีการรองเรียนไมมากนัก 

ในบางปเพ่ิมขึ้นสวนบางปก็ลดลง โดยที่ในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๔๒ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางชา ๆ ซึ่งการ

เพิ่มข้ึนนั้นสวนหนึ่งเกิดจากการปรับหลักเกณฑในการรองเรียนใน พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ

นโยบายในบางชวงของแพทยสภาที่สงเสริมใหประชาชนไดใชชองทางนี้ในการเรียกรองความเปนธรรมเพิ่มมาก

ขึ้น ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ แมมีการเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดดเมื่อเทียบกับชวงเวลากอนหนานั้น แตหลังจากน้ัน

มาก็ไมไดมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในบางปมีจำนวนการรองเรียนที่ลดลง ซึ่งแนวโนมที่เปล่ียนแปลงไปน้ี

มีผลมาจากปจจัยหลายประการ เชน การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ หรอืนโยบาย การปรับกระบวนการ นอกจากน้ัน

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ 

หลัก ๑ / ๑๓ 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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ยังเน่ืองจากการมีชองทางใหม ๆ ที่ทำใหประชาชนไดรับการชวยเหลือดูแลในกรณีไดรับความเสียหายจากระบบ

การดูแลสุขภาพอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น ตัวอยางหนึ่งคือกระบวนการตามมาตรา ๔๑ ของ พรบ.หลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งพบวาในชวงที่ผานมามีการใชชองทางดังกลาวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  

 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเภทสถานพยาบาลท่ีแพทยถูกรองเรียนนั้น พบวาจากขอมูลการรองเรียนแพทย

ตอแพทยสภาในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีการรองเรียนใหม จำนวน ๑๙๑ ราย เปนการรองเรียนแพทยที่ปฏิบัติงาน

ในภาคเอกชนประมาณรอยละ ๕๖ สวนการรองเรียนแพทยในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลสถานพยาบาลสวน

ใหญของประเทศ มีเพียง ๖๒ รายเทาน้ัน ซึ่งหากเทียบสัดสวนการรองเรียนตอจำนวนสถานพยาบาลแลวจึงมี

อัตราการรองเรียนตอสถานพยาบาลต่ำกวาภาคเอกชนมาก โดยเฉพาะในกรณีของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีจำนวน

มากกวา ๗๐๐ แหง แตมีแพทยที่ถูกรองเรียนเพียง ๒๕ ราย 

 ในสวนของการฟองรองตอศาลน้ัน จากการสำรวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ เดือนสิงหาคม 

๒๕๕๑ ซ่ึงไดรับขอมูลตอบกลับจากโรงพยาบาลของรัฐใน ๔๖ จังหวัด และโรงพยาบาลเอกชน ๑๔๓ แหง 

พบวา มีการยื่นฟองทั้งในคดีแพงและคดีอาญา โดยนอกจากวิชาชีพแพทยซึ่งถูกฟองรองมากท่ีสุดแลว ยังมีการ

ยื่นฟองพยาบาลและทันตแพทยดวย สวนการยื่นฟองสถานพยาบาล/หนวยงานนั้น พบวาในจำนวนรวม ๘๓ คดี

นั้น มีการฟองรองภาคเอกชนมากกวาเล็กนอย แตหากเปรียบเทียบโดยใชอัตราสวนการฟองรองตอสถานพยาบาล

แลว พอจะประมาณการไดวาในภาคเอกชนจะมีอัตราสวนที่สูงกวามาก  

  จากสถิติการรองเรียนและฟองรองที่วิเคราะหมานี้ เปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาปญหาความสัมพันธ

ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยนั้น มีจำนวนไมนอยท่ีนำไปสูการรองเรียนและการฟองรอง 

โดยที่ไมไดจำกัดอยูเพียงวิชาชีพแพทยเทานั้น รวมทั้งเปนสถานการณที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติ

งานอยูในทุกภาคสวน ดังน้ันปญหาการฟองรองจึงไมไดจำกัดอยูเฉพาะระบบการดูแลสุขภาพในภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนเทานั้น  

 ปญหาการฟองรองน้ีเปนสัญญาณบอกถึงวิกฤติความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร

ทางการแพทย ซึ่งตองการการวิเคราะหปญหาอยางรอบดานและการรวมมือกันแกไข 

 

๒. สาเหตุของปญหา 

 ปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย มีการฟองรองเปนปรากฏการณ 

ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่วิกฤติ จากผลการศึกษาตาง ๆ พบวา มีสาเหตุสำคัญ ๓ ประการคือ ความรูสึก

ไมไดรับความเปนธรรม ความสัมพันธที่ไมดี และความตองการใหมีการปรับปรุง แกไขความผิดพลาด 

 

๓. รากฐานของปญหา 

 หากวิเคราะหปญหาใหกวางขวางและลึกซึง้มากข้ึน จะพบวาความขดัแยงกบัการเกิดเหตกุารณไมพงึประสงค

เปนสิ่งที่เปนเหตุและผลของกันและกัน และรากฐานของปญหานั้นเกิดจากปญหาในระบบการดูแลสุขภาพ และ

เกิดจากความไววางใจท่ีลดลง ซึ่งสามารถสรุปองคประกอบของปญหาที่นำไปสูการฟองรองแพทยไดดังภาพ 
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๔. ปญหาที่อาจมองไมเห็น 

 ปญหาในระบบการดูแลสุขภาพน้ัน มีพื้นฐานสวนหนึ่งมาจากส่ิงที่นักวิชาการเรียกวา “ความรุนแรง” 

(Violence) ท่ีแทรกอยูทั่วไปในระบบการดูแลสุขภาพ ซึ่งหากพิจารณาโดยอาศัยแนวคิดของ โยฮัน กัลตุง 

(Johan Gultung) นักวิชาการดานสันติภาพชั้นนำของโลก สามารถแบงความรุนแรงที่ปรากฏในสังคมออกได

เปน ๓ ประเภท ไดแก ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เปนความรุนแรงที่เห็นอยางชัดเจน เพราะกอ

ใหเกิดความเสียหายตอรางกาย ชีวิต ทรัพยสิน และความตองการพื้นฐานของมนุษย ความรุนแรงเชิงโครงสราง 

(Structural Violence) เปนความรุนแรงที่ไมปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน แตหมายถึงโครงสรางที่ทำใหเกิดความ

ไดเปรียบเสียเปรียบระหวางคนกลุมตาง ๆ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) ไดแกวัฒนธรรมท่ี

ใหความเห็นชอบกับความรุนแรง ซึ่งทฤษฎีทางการแพทยแผนปจจุบันที่มองไมเห็น “ความเปนมนุษย” รวมถึง

วัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรทางการแพทยบางสวน แฝงไปดวยความรุนแรงที่ไมปรากฏใหเหน็อยางชัดเจน

ประเภทนี้ ความรุนแรงเหลานี้ สวนหนึ่งก็เปนสาเหตุทำใหเกิดความขัดแยง และอาจเปนสาเหตุของการเกิด

เหตุการณไมพึงประสงคขึ้นได เชน คนยากจนท่ีเปนมะเร็งตองเสียชีวิตเพราะไมมีโอกาสไดรับการรักษาเนื่อง

จากยามีราคาแพง ผูปวยปวดเร้ือรังที่ถูกละเลยจนตองพิการเพราะโรคที่เปนสาเหตุการปวดไมไดรับการดูแลรักษา

อยางถูกตอง เปนตน  

 

๕. หลักการที่สำคัญในการดำเนินการแกปญหา 

 ในการดำเนินการเพ่ือแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย ทุกฝาย

ที่เกี่ยวของจำเปนตองยึดหลักการสำคัญ ๓ ประการ คือ 

 ๕.๑ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย (Humanized Health Care)  

 วัฒนธรรมไทยท่ีเปนพื้นฐานวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดมาต้ังแตอดีต คือวัฒนธรรมน้ำใจ ซึ่งเปนเรื่อง

ของจิตใจท่ีมีความเอื้อเฟอเผื่อแผมีความปรารถนาดีตอกนั พรอมที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเมตตากรุณา

ใหกับคนอื่น อีกฝายหนึ่งก็มีความกตัญู มีความรูสึกเปนบุญคุณ ในระบบการดูแลสุขภาพซึ่งเปนระบบหนึ่งของ

สังคมไทยก็มีความจำเปนที่ควรยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงามนี้เปนพื้นฐานในการทำงานดวย ซึ่งในปจจุบันกำลังมีการ

ขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีหัวใจของความเปนมนุษยอยูแลว จึงควรสนับสนุนหลักการนี้ใหมีการขยาย

ตอไปอยางตอเน่ือง 

 ๕.๒ การเสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน (Trust)  

 พื้นฐานสำคญัของระบบการดแูลสขุภาพคอืความไววางใจซึง่กนัและกนั ระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร

ทางการแพทย เหมือนในอดีตที่บุคลากรทางการแพทยจะใหความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูปวย

และประชาชนเปนหลัก โดยจะไดรับความเคารพนับถือและไววางใจจากผูปวยและสังคมที่จะมอบอำนาจใหการ

ดูแลและตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิต ความไววางใจซึ่งกันและกันนี้มีผลใหการดูแลมีประสิทธิผลขึ้นและแมเกิดเหตุอัน

ไมพึงประสงคก็ยังคงรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางกันไวได แตปจจุบันความสัมพันธดังกลาวแปรเปล่ียนไปดวย

เหตุปจจัยหลายประการ ฉะน้ันหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกฝายตองยึดถือคือ การรวมกันเสริมสราง

ความไววางใจซึ่งกันและกันใหแนนแฟนดังเดิมโดยเร็ว 
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 ๕.๓ การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (Participation)  

 ปญหาความไมเขาใจกันระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทยสงผลกระทบอยางกวางขวาง

ตอสังคม และมีแนวโนมขยายตัวอยางรวดเร็ว หลายฝายเรงเสนอหนทางแกปญหาที่ตางคิดวาเปนหนทางที่ดี

ที่สุด แตเน่ืองจากปญหาน้ีมีความซับซอน ออนไหวและไมสามารถตัดสินถูกผิดไดโดยมาตรฐานหรือวิธีคิดอยาง

ใดอยางหนึ่ง การดำเนินการแตละอยางอาจสงผลดีในดานหนึ่งแตก็อาจสงผลเสียในอีกดานหนึ่ง เนื่องจากแตละ

ฝายมักยึดผลประโยชนของฝายตนเปนที่ตั้ง ขาดการมองปญหาอยางรอบดาน ดังนั้นหลักการสำคัญที่ตองยึด

เปนหลักในการทำงานจึงจำเปนตองอาศัยการมีสวนรวมอยางกวางขวางของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตั้งแตการ

รวมกันหาทางออกโดยเปดใจรับฟงซึ่งกันและกัน จนถึงการนำหนทางน้ันไปดำเนินการทั้งการทำงานรวมกันและ

การดำเนินการตามบทบาทหนาที่ของตน โดยมีเปาหมายในการสรางความสันติและสุขภาวะของสังคมรวมกัน 

 

๖. กรอบแนวคิดมาตรการเพ่ือแกปญหา 

 ปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทยเปนปญหาที่ซับซอน จึงตองมีการแกไขอยางเปนระบบโดย

การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝาย เพราะการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งอาจสรางผลกระทบท้ังในแงบวก

และลบกับสวนอื่น ๆ ได ดังน้ันจึงอาจกำหนดกรอบมาตรการการแกปญหาความสัมพันธระหวางผูปวยกับแพทย

ในเชิงระบบ โดยมีมาตรการหลักที่ครอบคลุมตั้งแตการปองกันการเกิดปญหา (การปองกันระดับปฐมภูมิ) จนถึง

การจัดการเม่ือเกิดปญหาแลวตั้งแตตนจนจบ (การปองกันระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ) โดยมีมาตรการสนับสนุน

ใหการจัดการมีความสมบูรณและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยควรกำหนดเปาหมายหลักที่สำคัญ ๓ ประการ คือ 

๑) การทำใหระบบบริการทางการแพทยมีความปลอดภัย (Patient safety) ๒) การทำใหเกิดความเปนธรรม

กับทุกฝาย (Justice) และ ๓) การธำรงรักษาความสัมพันธ (Relationship) ท้ังความสัมพันธในการดูแลรักษา 

(Healing relationship) ระหวางผูปวยกับแพทย ตลอดจนความสมานฉันทและรวมมือกันในสังคมเพื่อพัฒนา

ใหระบบสุขภาพเปนที่พึ่งของสังคมในระยะยาว และมีเปาหมายสูงสุดคือ การทำใหคนมีสุขภาพดีและสังคมมี

สุขภาวะ จึงสามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดการปญหาในเชิงระบบไดดังภาพ 
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 จากการระดมความเห็นของหลายฝาย สามารถนำขอเสนอตาง ๆ มากำหนดเปนมาตรการตาง ๆ ได

เปน ๓ มาตรการหลัก และ ๑๑ มาตรการยอย ดังนี้ 

 ๖.๑ มาตรการจัดการปญหา ประกอบดวย ๓ มาตรการยอย คือ ๑) การเยียวยา ๒) การจัดการความ

ขัดแยงและฟนฟูความสัมพันธ และ ๓) การชวยเหลือประชาชน และบุคลากร 
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 ๖.๒ มาตรการสนับสนุน ประกอบดวย ๔ มาตรการยอย คือ ๑) การบริหารความเสี่ยง ๒) การจัดการ

ความรู ๓) การสรางเสริมความเขาใจและเจตคติที่ดีระหวางผูปวยกับแพทย และ ๔) การพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน 

 ๖.๓ มาตรการสรางเสริมและปองกัน ประกอบดวย ๔ มาตรการยอย คือ ๑) การบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาระบบบริการ ๒) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ ๓) การจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ และ 

๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเปนมนุษย (Humanized Health Care) 

 

๗. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๑๓ 
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มติ ๑.๑๔  วิกฤตเศรษฐกิจและการปกปองสุขภาวะคนไทย 
 

 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หน่ึง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจและการปกปองสุขภาวะคนไทย 

 กังวล ถึงวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ้น และมีแนวโนมวาจะกระทบตอเศรษฐกิจไทยและ

งบประมาณรายจายของรัฐ รวมทั้งงบประมาณรายจายเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งมีผลกระทบตอสุขภาวะของประชาชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีรายไดนอยหรือคนจน  

 รับทราบ มาตรการดำเนินงานเพือ่ลดผลกระทบตอสุขภาพในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ เชน การ

ควบคุมคาใชจายดานสุขภาพ การปรับปรุงระบบบริหารเวชภัณฑตามนโยบายสุขภาพท่ีดีดวยตนทุนตํ่า การจัดซ้ือ

ยารวม การใชยาที่สมเหตุผล การกระจายอำนาจดานสุขภาพ เปนตน 

 หวงใย ผลกระทบทางจิตใจซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการประทุษรายตนเองและครอบครัว รวมทั้งผลกระทบ

ตอสุขภาพของผูตกงานหรือผูถกูเลิกจาง โดยเฉพาะผูทีเ่จบ็ปวยดวยโรคเรื้อรังที่ตองรับยาประจำ และผูปวยโรคติดเชื้อ

ที่ตองรับยาตอเนื่อง เชน โรคเอดส และวัณโรค เปนตน ที่อาจไมสามารถไปใชบริการในสถานพยาบาลคูสัญญาหลัก

ของสำนักประกันสังคมที่ตนเองไดขึ้นทะเบียนไว  

 กังวล ถึงแนวโนมการเพิม่ขึน้ของคาใชจายในการดแูลสขุภาพตามระบบประกันสุขภาพถวนหนา เนื่องจาก

ตองครอบคลุมประชากรในกลุมผูตกงานและผูถูกเลิกจางซึ่งอาจสูงถึง ๒ ลานคน และการเพิ่มขึ้นของราคายารักษา

โรคเรื้อรังจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

 รับทราบ พฤติกรรมความเสี่ยงทางสุขภาพท่ีมีความสัมพันธและมีสวนซ้ำเติมปญหาความยากจนทั้งใน

ระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม เชน การบริโภคยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 ตระหนัก วาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่มีอยูยังขาดการเชื่อมโยงเปนเครือขายระหวางผูผลิต

และผูใชขอมูลทุกภาคสวน ทำใหไมสามารถนำมาใชสำหรับการเฝาระวัง การวิเคราะห และสังเคราะหเพื่อใชในการ

ตัดสินใจที่ถูกทิศทางและทันตอสถานการณที่คุกคามระบบสุขภาพในปจจุบันและอนาคต 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ใหรัฐบาลดำเนินมาตรการคุมครองทางสังคม โดยเฉพาะเพิ่มการสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ

สำหรับการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา การปองกันและควบคุมโรคเอดส รวมถึงการจัดหายาตานไวรัสสำหรับ

ผูติดเชื้อเอดส และการสนับสนุนการรกัษาทดแทนไต การจดัมาตรการปองกันและรองรับผลกระทบสำหรับผูสูงอายุ

ที่ยากจนและคนพกิาร รวมทัง้การฟนฟจูติใจสำหรบัผูตกงาน ผูถกูเลิกจาง และผูทีไ่ดรบัผลกระทบตอวิกฤตเศรษฐกจิ  

 ๒. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สำนักงานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิ และสำนักงานประกันสังคม 

รวมกันดำเนินการดังนี้ 

     ๒.๑ รวมดำเนินงานอยางแข็งขนัตามมาตรการคุมครองทางสังคม ในการสรางเสรมิสขุภาพของประชาชน

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจดังที่กลาวถึงในขอ ๑ 
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     ๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพใหถูกตอง ทันสมัยและครบถวน สำหรับใชในการ

ติดตามเฝาระวัง รวมทั้งเตือนภัยกอนเกิดสถานการณอันไมพึงประสงค และสังเคราะหบทเรียนและประสบการณ

ที่ไดรับระหวางการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้ใหครอบคลุมทุกแงมุมอยางรอบดานและเปนระบบ เพื่อเตรียม

วางแผนกลยุทธหรือกำหนดมาตรการรองรบัสถานการณทีค่ลายคลึงกนัซึง่อาจเกิดข้ึนไดจากสาเหตตุาง ๆ ในอนาคต 

     ๒.๓ พัฒนาประสทิธิภาพระบบบรกิารสาธารณสขุ โดยเฉพาะอยางยิง่ระบบบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภูมิ 

และระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

     ๒.๔ พัฒนานโยบายและมาตรการอยางมีประสิทธิภาพในการจัดการกับพฤติกรรมเส่ียงที่มีผลตอ

ปญหาความยากจน เชน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ 

     ๒.๕ กำหนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาวสำหรับปองกันและรับมือกับผลกระทบดังกลาวอยาง

เหมาะสมและทันเวลา โดยปรับปรุงกระบวนการทำงานรวมกันระหวางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและ

สำนักงานประกันสังคม ดังนี้ 

  ๑) การขอเปลี่ยนสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมใหสามารถทำไดที่สถานบริการ

สาธารณสุขที่ผูตกงานไปขอใชบริการ  

  ๒) การขอขึ้นทะเบียนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยใหผูตกงานและใชสิทธิประกันสังคมตอจน

ครบแปดเดือนแลวสามารถไดสิทธิหลักประกันสุขภาพทันที โดยอนุโลมใหใชหลักการเดียวกับการใชสิทธิครั้งแรก  

  ๓) เรงหารือใหมีขอสรุปในการดำเนินการและแกไขระเบียบปฏิบัติรวมกันโดยเร็วภายในเดือน

มกราคม ๒๕๕๒ โดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

  ๔) ประชาสัมพันธผานสื่อสาธารณะ สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข ตลอดจน 

call center ของทุกหนวยงาน ใหประชาชนเขาใจวิธีการรับบริการในกรณีดังกลาว 

  ๕) กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรวม กระทรวงแรงงานโดยสำนักงาน

ประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกันสังเคราะหองคความรูและบทเรียนจากภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในรอบนี้  

 ๓. ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

     ๓.๑ สนับสนุนจดัตัง้ “หนวยเฝาระวังและตดิตามผลกระทบของวกิฤตเศรษฐกจิตอสุขภาวะคนไทย” ข้ึน 

โดยความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม และสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ใหมีหนาที่ดังนี้ 

  ๑) ติดตามผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจตอสุขภาวะคนไทยในทุก ๆ ดาน โดยใชขอมูลที่มีอยู หรือ

จัดเก็บขอมูลที่จำเปนเพิ่มเติม  

  ๒) รายงานผลการติดตามเฝาระวังดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเปนระยะ ๆ 

     ๓.๒ ใหรายงานผลการดำเนินงานตามมตินี้ตอที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติทราบในการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ ป ๒๕๕๒ 
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วิกฤตเศรษฐกิจและการปกปองสุขภาวะคนไทย 
 

๑.  สถานการณปจจุบันและแนวโนม 

 วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นจากฟองสบูแตกในภาคอสังหาริมทรัพยและตราสารทางการ

เงินเพ่ือการแปลงหนี้เปนทุน (collateralized debt obligations, CDOs) ในประเทศสหรัฐอเมริกา๑ ในป ๒๕๕๐ 

ปจจุบันไดสงผลกระทบไปท่ัวโลก และลุกลามไปถึงภาคการผลิต สงผลใหประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ

ยุโรป รวมถึงญี่ปุน มีคนตกงานเพ่ิมขึ้นเพราะบริษัทเอกชนมีรายไดลดลง และเพื่อลดคาใชจายบริษัทตาง ๆ จึง

ทยอยเลิกจางและปลดคนงาน ท้ังหมดนี้สงผลกระทบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย เน่ืองจากประเทศ

ดังกลาวเปนตลาดสินคาสงออกทีส่ำคญัของไทย พลงัขับเคลือ่นจากภาคเอกชนทัง้ในสวนของการบรโิภค การลงทุน 

และการสงออกจึงชะลอตัวอยางเห็นไดชัด หลายองคกรพยากรณเศรษฐกิจโลกวาจะถดถอยตั้งแตตนป ๒๕๕๒ 

และอาจนำไปสูเศรษฐกิจตกต่ำ๒ โดยเปนวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบ ๘๐ ป ซึ่งจะกระทบเศรษฐกิจไทยดวย โดย

คาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๕๒ จะขยายตัวรอยละ ๓-๔๓ นอกจากนี้ ผลจากความขัดแยงทางการเมือง

ที่ยังคงอยู และมแีนวโนมจะซ้ำเติมปญหาเศรษฐกจิ จงึคาดวาเศรษฐกจิไทยอาจไมขยายตวัเลยหรอืตดิลบในป ๒๕๕๒๔  

จำนวนคนตกงานอาจเพ่ิมขึ้นสูงถึง ๒ ลานคน (จากเดิมที่คาดประมาณวา ๑ ลานคน)๕ ซึ่งอาจรุนแรงกวาวิกฤต

เศรษฐกิจในป ๒๕๔๐  

 วิกฤตเศรษฐกิจทุกคร้ังมักทำใหรัฐตองปรับลดงบประมาณรายจายรวมถึงงบประมาณรายจายเพื่อ

สุขภาพลง ซึ่งสงผลกระทบตอการเขาถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน ประชาชนหันมาซื้อยารักษาตัวเอง

มากขึ้นเพ่ือลดคาใชจายดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีรายไดนอยหรือคนจนสงผลกระทบตอสุขภาวะ

ของประชาชนและการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ 

หลัก ๑ / ๑๔ 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๑ Soros, G., 2008, The New Paradigm for Financial Markets: the credit crisis of 2008 and what it means, Public 

Affairs, New York 
๒ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) เปนภาวะที่มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงเปนระยะเวลาหลายเดือนจนสงผลให

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงอยางนอยสองไตรมาส หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริงติดลบ ในขณะที่

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (depression) เปนสถานการณเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงและยาวนาน สงผลใหเกิดการตกงานเปนจำนวน

มาก ภาวะสินเชื่อจำกัด การหดตัวในการผลิตและการลงทุน การลดลงของการคาและพาณิชยเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยนหรือการลดคาเงิน ธุรกิจลมละลายเปนจำนวนมาก ซึ่งภาวการณเหลานี้เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งประเทศ 
๓ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (๒๕๕๑). ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสามและแนวโนมป ๒๕๕๑-๒๕๕๒. 

แถลงขาว ๒๔ พย. ๒๕๕๑ 
๔ เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ. http://www.ryt9.com/news/2008-12-02/48106360/ 
๕ ณรงค เพชรประเสริฐ. http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=2739 

 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๑๔

๒.  ประสบการณและมาตรการดำเนินงานคุมครองสุขภาพในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ 

 ๒.๑  ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ ไดทำใหจำนวนคนจนเพิ่มข้ึนกวา ๑ 

ลานคน๖ ปญหาทุพโภชนาการทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมเด็กและหญิงมีครรภ สงผลทำใหทารก

แรกคลอดที่มีน้ำหนักต่ำเกณฑเพิ่มขึ้น๗ อีกทั้งยังกระทบตอสถานภาพทางการคลังของประเทศ ทำใหในระยะ

แรกตองปรับลดงบประมาณรายจายประจำปหลายครั้ง และกระทบตอรายจายเพื่อสุขภาพของประเทศ การลด

คาเงินบาท สงผลใหยาทีจ่ำหนายในประเทศมรีาคาสงูข้ึนในภาพรวม โดยยาแตละรายการจะพบความเปล่ียนแปลง

ดานราคาที่แตกตางกันไป ยาบางรายการที่โรงพยาบาลจัดซื้อมีราคาลดลงซ่ึงขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน การจัดซื้อ

ยารวมที่ระดับจังหวัด๘ 

 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอครัวเรือนนั้น การสำรวจอนามัยและสวัสดิการในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ

พบความเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงพฤติกรรมการรับบริการสุขภาพ และการใชจายดานสุขภาพ โดยคนไทยจำนวน

หนึ่งตองชะลอการรักษาพยาบาล หรือเปล่ียนแปลงสถานที่รับบริการจากโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนไปเปน

สถานพยาบาลของรัฐ รวมทั้งหันมารักษาตนเองโดยซื้อยาจากรานขายยา หรือสถานที่จำหนายยาอื่น ๆ การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับการรักษาพยาบาลของประชาชนมีผลตอภาคเอกชนอยางมาก โรงพยาบาลเอกชน

หลายแหงตองปดกิจการลง 

 ๒.๒  การดำเนินมาตรการเพื่อคุมครองสุขภาพ 

       ๑) มาตรการดำเนินงานตามแผนเงินกูภาคสังคม (Social Sector Program Loan, SSPL)๙ 

ประกอบดวย 

  ๑.๑) การลดผลกระทบทางสังคมในระยะส้ันจากวิกฤตการณทางการเงิน โดยการขยายสิทธิ

ประโยชนของกองทุนประกันสังคมแกแรงงานที่ถูกเลิกจาง และการบริการสาธารณสุขแกคนจนโดยเพิ่มการ

อุดหนุนแกโครงการอาหารกลางวันและนมแกศูนยเด็กเล็กจำนวน ๗,๑๙๙ แหงครอบคลุมเด็กอายุ ๓-๖ ป

จำนวน ๑๓,๗๔๓ คนเพ่ือแกไขปญหาทุพโภชนาการ การแกไขปญหาสุขภาพจิต การขยายการครอบคลุมของ

ของโครงการสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล (สปร.) โดยไดรับงบประมาณอุดหนุนในป ๒๕๔๐๑๐ 

๖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดติดตามภาวะความยากจนโดยประมวลผลจากการสำรวจภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และพบวาในป ๒๕๓๙ มีผูมีรายไดต่ำกวาเสนความยากจนประมาณ ๘.๕ ลานคน และตอมาในป 

๒๕๔๑ มีผูที่มีรายไดต่ำกวาเสนความยากจนประมาณ ๑๐.๒ ลานคน โดยที่ในชวงกอนหนานั้นภาวะความยากจนของประเทศได

ลดลง โดยลำดับและเพิ่มสูงข้ึนภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
๗ Tangcharoensathien, V., Harnvoravongchai, P., Pitayarnagsarit, S., Kasemsup V. (2000). Health impacts of rapid 

economic changes in Thailand. Social Science & Medicine 51: 789-807. 
๘ Wibulpolprasert, S. editor. (2003). Thailand Health Profile 2001-2004. Ministry of Public Health, Thailand 
๙ Asian Development Bank, (2002) Program Completion Report on the Social Sector Program (Loan 1611-THA) 

in Thailand, PCR: THA 35315 ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ รัฐบาลไดกูเงินจากองคกรการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund, IMF) สำหรับเปนสินเชื่อสำรองจายค้ำประกันอัตราแลกเปลี่ยน (Stand-by credit 

arrangement) ซึ่งประกอบดวยเงินกูจากธนาคารเพ่ือพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) จำนวน ๕๐๐ ลาน

เหรียญสหรัฐ ระหวางป ๒๕๔๑-๒๕๔๓ จำแนกเปนแผนเงินกูภาคสังคมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต ๒๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ 

และเพื่อสำรองอัตราแลกเปลี่ยน ๓๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ โดยกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินนโยบาย 
๑๐ โดยใชเงินกูจากธนาคารโลกภายใตโดยการลงทุนเพื่อสังคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนฟนฟูของ IMF 
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เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ ๒๕.๓ ขณะท่ีงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขลดลง และขยายการครอบคลุม

ของโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจจำนวน ๒ ลานบัตรครอบคลุมประชากร ๙ ลานคน 

     ๑.๒) การคุมครองรายจายดานสุขภาพที่มีลำดับความสำคัญสงู โดยรกัษาระดับงบประมาณ

สำหรับการอนามัยแมและเด็ก ซ่ึงรวมการใหภูมิคุมกันโรค และการปองกันและควบคุมโรคเอดสไมใหนอยกวาที่

ไดรับในป ๒๕๔๐ เพื่อใหสามารถบริการไดอยางครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมาย 

     ๑.๓) การลดความดอยประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณสุข โดยการสลับหรือบรรจุ

บุคลากรสาธารณสุขใหไปปฏิบัติงานในชนบท (re-deploy) ควบคูกับเพิ่มศักยภาพและสรางแรงจูงใจแก

บุคลากรที่ปฏบิตังิานในชนบท และการกระจายอำนาจในการจัดบริการสาธารณสุขไดแกการจัดตัง้โรงพยาบาลใน

กำกับของรัฐ (public autonomous hospital) หรือองคการมหาชน โดยในชั้นตนวางแผนจะดำเนินการใน

โรงพยาบาลจำนวน ๗ แหง แตทายที่สุดสามารถเริ่มดำเนินการนำรองที่โรงพยาบาลบานแพว จ.สมุทรสาคร 

เพียงแหงเดียว 

      ๒) มาตรการควบคุมคาใชจายดานสุขภาพ ไดแก 

  ๒.๑) การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการโดยเนนการลดคาใชจายดวยการจำกัด

สิทธิประโยชนของผูมีสิทธิ เชน คาอาหารหองพิเศษ การจำกัดวันนอน การจำกัดการเขารับบริการใน

สถานพยาบาลเอกชน และการรวมจาย (co-payment) ในกรณียาที่อยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ซึ่งสงผลใหเกิดการปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติในเวลาตอมา  

  ๒.๒) การปรับปรุงระบบบริหารเวชภัณฑตามนโยบายสุขภาพท่ีดีดวยตนทุนต่ำ (Good Health 

at Low Cost) ของกระทรวงสาธารณสุขที่มุงพัฒนาระบบยอยที่เกี่ยวของ ไดแก การคัดเลือก การจัดหา การ

กระจาย และการใชยา ไปพรอม ๆ กัน โดยหวังใหเกิดประสิทธิภาพขึ้นในตัวระบบ รวมท้ังการดำเนินมาตรการ

และปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อชวยควบคุมตนทุน ความสามารถในการปรับตัวดานการจัดซื้อจัดหายาของ

สถานพยาบาล เปนตน 

  โรงพยาบาลเอกชนหลายแหงก็ตองกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจ ในลักษณะท่ีคลายคลึงกับมาตรการปรับปรุงระบบบริหารเวชภัณฑของกระทรวงสาธารณสุข เชน 

การเพ่ิมสัดสวนรายการยาสามัญที่ผลิตภายในประเทศในบัญชียาโรงพยาบาล การลดปริมาณยาคงคลัง การ

สรางพันธมิตรทางธุรกิจอันนำ มาซึ่งการจัดซื้อยารวมกัน เปนตน  

      ๓) การจัดตั้งหนวยเฝาระวังดานสุขภาพ (Health Intelligent Unit) เพ่ือเฝาระวังและติดตาม

สถานการณผลกระทบของวิกฤตเศรษกิจตอสุขภาพของประชาชน 

 

๓. คาดการณแนวโนมของผลกระทบทางสุขภาพของคนไทยจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๒ 

 ๓.๑ ผลกระทบตอการจัดบริการสุขภาพ 

 แมวาจะมีความไมแนนอนทางการเมืองอยูมาก แตคาดวาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้จะสงผลกระทบตอ

งบประมาณรายจายภาครัฐอยางหลีกเล่ียงไมได การตัดสินใจทางนโยบายที่จะปรับลดงบประมาณรายจายใน

สวนใดท่ีจะมีผลกระทบตอประชาชนนอยที่สุด จึงเปนประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่ง 

 สถานการณปจจุบันที่คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองการเขาถึงบริการสุขภาพ ผานระบบประกัน

สุขภาพภาครัฐสำคัญ ๓ ระบบ คือ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบประกันสังคม และสวัสดิการรักษา
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พยาบาลของขาราชการ แหลงรายไดสำหรับระบบประกันสังคมมาจาก ๓ สวนคือ นายจาง ลูกจาง และภาครัฐ 

รัฐบาลอาจตัดสินใจเลือกลดรายจายโดยลดหรือชะลอการสงเงินสมทบใหกองทุนประกันสังคม ซึ่งสงผลกระทบ

ตอผูประกันตนไมมากนัก เน่ืองจากเงินทุนสำรองที่มีอยูมากพอ อยางไรก็ตาม การท่ีคาดการณวาจะมีผูถูกเลิก

จางหรือตกงานเพ่ิมขึ้นเกือบ ๒ ลานคน โดยระบบประกันสังคมจะคุมครองสิทธิรักษาพยาบาลตอเนื่องอีก ๖ เดือน 

(ตอมาไดประกาศขยายเปน ๘ เดือน) หลัง ๖ เดือนจึงเปนความรับผิดชอบของระบบหลักประกันสุขภาพถวน

หนาในการคุมครองตอ หากรัฐบาลตัดสินใจลดรายจายโดยไมจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติอยางพอเพียง จะสงผลกระทบตอคุณภาพและการเขาถึงบริการของผูมีสิทธิได การปฏิรูประบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลอาจเปนทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากมีรายจายตอผูมีสิทธิสูงกวาระบบอ่ืนเกือบ 

๕ เทา 

 ๓.๒ ผลกระทบตอครัวเรือน 

 วิกฤตเศรษฐกิจครั้งน้ี คาดวาจะมีผูที่ทำงานในภาคการจางงานเอกชนตกงานเปนจำนวนมากเกือบ ๒ 

ลานคน ภาคเกษตรสามารถดูดซับกำลังแรงงานสวนนี้ไดจำนวนหนึ่ง ทำใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเหลานี้กลับ

ไปสูชนบท ซึ่งชวยลดผลกระทบดานเศรษฐกิจของครัวเรือนผูตกงานไดอยางมาก อยางไรก็ตาม รายไดเฉลี่ยของ

ครัวเรือนของผูตกงานที่ลดลงนี้ยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของพวกเขาเหลานั้น โดยเฉพาะคนท่ีปวยเปนโรค

เรื้อรังที่ตองรับยาประจำ และคนท่ีปวยโรคติดเชื้อที่ตองรับยาตอเนื่อง เชน โรคเอดส และวัณโรค เปนตน  แมวา

สำนักงานประกันสังคมจะขยายสิทธิประโยชนในการรักษาพยาบาลของผูถูกเลิกจางจากหกเดือนเปนแปดเดือน 

แตจากประสบการณในวิกฤตเศรษฐกิจป ๒๕๔๐  ผูที่ตกงานไดรับผลกระทบดานสุขภาพจากสาเหตุ ๒ ประการ

ดวยกัน คือ  

 ๑) ผูที่ตกงานสวนใหญจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมทำใหไมสามารถไปใชบริการในสถานสถานพยาบาลคู

สัญญาหลักที่ตนเองข้ึนทะเบียนไว  

 ๒) หลังครบแปดเดือน ผูตกงานซึ่งปรกติควรไดรับการคุมครองสิทธิดานการรักษารักษาพยาบาลโดย

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตเพราะการประสานงานระหวางสำนักงานประกันสังคมกับสำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติยังไมดีพอ มักทำใหเกิดความลาชาในการคุมครองสิทธิดังกลาว ทำใหผูตกงานที่มีปญหา

ทางดานสุขภาพ ตองเลือกชะลอการไปใชบริการเพ่ือลดคาใชจายครัวเรือน 

 

๔. ระบบการเฝาระวังทางดานการคลังและผลกระทบสุขภาพ 

 ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจนี้ ไมเพียงมีผลตอผูตกงาน แตมีผลตอเนื่องถึงสถานพยาบาลท้ังภาครัฐ

และเอกชน และหวงโซอุปทานของบริการสุขภาพดวย แมวาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ไดถูกพัฒนาไป

อยางมากแตเทียบกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน ระบบท่ีมีอยูดังกลาวยังไมสามารถนำมาใชสำหรับ

การเฝาระวัง การวิเคราะห และสังเคราะหสำหรับใชในการตัดสินใจที่ถูกทิศทางและทันตอสถานการณที่คุกคาม

ระบบสุขภาพในปจจุบันและอนาคต เน่ืองจากระบบขอมูลที่มีอยูยังขาดการเชื่อมโยงเปนเครอืขายระหวางผูผลิต

และผูใชขอมูลทุกภาคสวน โดยที่รัฐยังไมไดใหความสำคัญในการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม การเฝาระวังผล

กระทบที่เกิดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจสงผลตอสภาพเศรษฐกิจไทยและเกิดผลกระทบตอการใหบริการ

สาธารณสุข และสุขภาวะของคนไทย จึงตองการขอมูลเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดสำคัญที่ใชในการเฝาระวังดังกลาว 
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ซึ่งหลายตัวชี้วัดอาจไมไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงพอ ทั้งในดานความแมนยำ ครอบคลุม และทันเวลา จึงมีความ

จำเปนตองจัดทำระบบเฝาระวังทางการคลังทีมีขอมูลการเคลื่อนไหวทางการเงิน และสถิติที่จำเปนอื่น ๆ จากท้ัง

สถานพยาบาลภาครัฐในทุกสังกัดกระทรวง สถานพยาบาลเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ เพื่อเฝาระวัง

และสังเคราะหขอเสนอทางนโยบายเพ่ือลดทอนผลกระทบทางเศรษฐกิจตอระบบการบริการทางสุขภาพโดย

รวม ซ่ึงจะมีผลตอเน่ืองไปถึงระบบเศรษฐกิจภาคสวนอื่นที่อยูในหวงโซอุปทานของบริการสุขภาพดวย  

 

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๑๔ 
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มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มติ ๑   การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๕ 
มติ ๒   แผนพฒันาทีย่ัง่ยนืบนฐานการพึง่ตนเองดานเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดลอม กรณีภาคใต 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑๑ 
มติ ๓   การพฒันาระบบบริการปฐมภูมเิพือ่การเขาถงึบริการสขุภาพทีม่คีณุภาพของประชาชน 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๔ 
มติ ๔   ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ  
  สุขภาพของผูปวย 
  สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๔. ผนวก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๘ 
มต ิ๕   ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ  
  สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕. ผนวก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑๐ 
มติ ๖   โรคติดตออุบัติใหม 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ . แกไข ๑ 
มติ ๗   การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
  ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๖ 
มติ ๘   การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
  สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๘. ผนวก ๑ 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๙ 
มติ ๙   การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๗ 
มติ ๑๐   การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑ 
มติ ๑๑   การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง 
  สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๓ 
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การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน๑  

 ตระหนัก วาขยะอันตรายจากชุมชน เชน ซากหลอดไฟ ซากแบตเตอรี่ ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส กระปองสเปรย ภาชนะบรรจุภัณฑสารเคมีที่ใชในการปองกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว น้ำมัน

เคร่ืองยนตที่ใชแลว และขยะอันตรายอื่น ๆ ไดกลายเปนปญหาท่ีสำคัญระดับประเทศและระดับทองถิ่น ทั้งในแง

ของผลกระทบตอสุขภาพของประชากรและสิ่งแวดลอม และขนาดปญหาท่ีเพิ่มขึ้น 

 รับทราบ วาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยังไมมีประสิทธิผล แมจะมีกฎหมายหรือแผนยุทธศาสตรในการจัดการแลวก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากขาดความพรอมใน

หลายดาน เชน ความเขาใจอันดีจากประชาชน อันจะนำมาซึ่งความรวมมือในการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน

อยางมีผลสำเร็จ 

 รับทราบ วาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ไมถูกตองกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม เพิ่มโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรครายแรงที่สงผลใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลท้ังทางดานทรัพยากร

บุคคล เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการสูญเสียสมดุลของธรรมชาติ 

 มีความกังวล ตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส การขาดแคลนสถานที่บำบัด กำจัด ซึ่งใชวิธีการที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และผลกระทบดาน

ลบตอสขุภาพอนามยัของประชาชนและสิง่แวดลอม ซึง่เกิดจากการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ไมมีประสิทธิภาพ 

 ตระหนัก วาการแกไขปญหาดังกลาวควรเปนการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งดานการรณรงค สรางความรู

ความตระหนัก สงเสริมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและมีอายุใชงานยาวนาน สงเสริมการคัดแยก 

นำกลับมาใชซ้ำ การนำมาใชประโยชนใหม รวมท้ังมีกฎหมายที่อำนวยใหเกิดกลไกในการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดการขยะอันตรายอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะทั้งในสวนผูผลิตและผูบริโภค และเกิดการจัดการขยะที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

 ตระหนัก วาการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเปนหัวใจสำคัญในการจัดการขยะอันตรายจาก

ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๕ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๑ 

 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะกรรมการสาธารณสุขรวมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงาน

เฉพาะกิจสำหรับการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ประกอบดวยหนวยงานรับผิดชอบภาครัฐ ตัวแทนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนผูประกอบการ ตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชน ตัวแทนภาคประชา

สังคม ตัวแทนสื่อมวลชนและส่ือภาคประชาชน และตัวแทนชุมชน เพื่อทำหนาที่ 

              ๑.๑ จัดทำนโยบายดานการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน รวมทั้งสงเสริมและควบคุมใหมีการลด

ปริมาณขยะอันตรายจากชุมชน เชน การใชหลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producer 

Responsibility/EPR) หลักการสงเสริมการบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืน (Sustainable Consumption and 

Production/SCP) เปนตน เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ  

              ๑.๒ เชื่อมประสาน ทบทวน และขับเคลื่อนแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายจาก

ชุมชนที่มีอยูในปจจุบันของหนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เปนตน  

     ๑.๓ ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงกำหนดใหปญหาขยะอันตรายเปนวาระสำคัญ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     ๑.๔ สนับสนุนกระบวนการประสานงานและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางภาคสวนตาง ๆ ในทกุระดับ 

เพื่อจัดการปญหาขยะอันตรายจากชุมชน 

 ๒. ขอใหภาคีเครือขาย/องคกรสมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคองคกรธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนา

เอกชน ภาควิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ส่ือมวลชนทุกแขนง และส่ือภาคประชาชน และชุมชน 

     ๒.๑ ผลักดันใหมีการกำหนดมาตรการใหผูประกอบการภาคเอกชนออกแบบและผลิตผลิตภัณฑที่

ปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมติรตอสิง่แวดลอม รวมถงึการรับคืนซากผลิตภัณฑเพื่อนำไปใชประโยชนและการกำจัด

อยางถูกตองเหมาะสม โดยใหมีกลไกสนับสนุนการจัดซื้อคืนซากโดยทุนอุดหนุนจากเอกชนผูผลิต 

     ๒.๒ รณรงคใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและพิษภัยของขยะ

อันตรายจากครัวเรือนหรือชุมชน  

     ๒.๓ รณรงคใหประชาชนมีการบริโภคที่พอเพียง และสงเสริมการเลือกใชผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอ

สุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน สินคาฉลากเขียว และนำหลักการ 3Rs ไดแก การลดปริมาณ การใชซ้ำ 

และการนำมาใชประโยชนใหม (รีไซเคิล) มาประยุกตใชในชีวิตประจำวันที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่ออนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามากที่สุด ควรมีกิจกรรมลดขยะที่หลากหลายและมี

ทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของ 

     ๒.๔ สงเสริมการจัดการที่ถูกตองใหกวางขวางไปในภาคีสมาชิกและสาธารณะ โดยคำนึงถึงศักยภาพ

ของทองถ่ินน้ัน ๆ โดยเฉพาะสนบัสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมกีารดำเนินการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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     ๒.๕ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาทุกแหงมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรทองถ่ินดานการจัดการขยะ

อันตราย  

     ๒.๖ ติดตาม เฝาระวัง และตรวจสอบการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของหนวยงานภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินและติดตามเฝาระวังผลกระทบ

ตอสุขภาพของประชาชน ทั้งผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะอันตรายและประชาชนในชุมชนที่อยู

ใกลเคียง   

     ๒.๗  สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการขยะอันตรายที่ใหทองถิ่นดำเนินการไดเอง 

     ๒.๘  สนับสนุนใหมีมาตรการจูงใจเพื่อใหมีการจัดการขยะที่ดี เชน ใหมีรางวัลการจัดการขยะที่ดี และ

การใชกลไกราคาเพื่อการคัดแยกขยะและจัดการขยะอยางมีคุณภาพ  

     ๒.๙ ใหหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง  

    ๒.๑๐ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด จัดตั้งศูนยบริหารจัดการขยะอันตราย

จากชุมชน 
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การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 ๑. ในที่นี้ ขยะอันตรายจากชุมชน หมายถงึ วัสดหุรอือปุกรณทีไ่มใชแลว ซึง่มสีารอนัตรายเปนสวนประกอบ

ที่ใชอยูในบานเรือน ชุมชน และภาคการเกษตร เชน กระปองสเปรย ภาชนะบรรจุภัณฑสารเคมีที่ใชในการปองกัน

กำจัดศัตรูพืชและสัตว ซากถานไฟฉาย ซากหลอดไฟ แบตเตอรี่มือถือ และซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 ๒. กรมควบคุมมลพิษรายงานปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนไวในสรุปรางรายงานสถานการณมลพิษ

ของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวามีปริมาณขยะอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ ๖๘๑,๐๐๐  ตันตอป 

นอกจากน้ีในสภาวการณปจจุบันการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรงบริโภคสินคา 

เพื่อตอบสนองความกาวล้ำของเทคโนโลยี สงผลใหเกิดปญหาซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

ขอมูลจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และพ.ศ. ๒๕๕๐ มีปริมาณซากเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นประมาณ ๒๔๒,๑๐๕ ตันตอป และ ๒๘๒,๘๕๔ ตันตอป ตามลำดับ๑  

 ๓. ขยะอันตรายจากชุมชนสวนใหญยังไมไดรับการจัดการอยางถูกตอง โดยยังคงถูกนำไปกำจัดรวมกับ

ขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากหนวยงานทองถิ่นสวนใหญที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะมูลฝอยไมมีระบบคัดแยก

และเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน  ประชาชนจึงเก็บขยะอันตรายบางสวนไวภายในที่พักอาศัย เชน ซาก

ถานไฟฉาย ซากหลอดฟลูออเรสเซนต สำหรับขยะอันตรายจากชุมชนบางชนิดสามารถนำกลับมาใชประโยชนได 

เชน ซากแบตเตอรี่รถยนต อยางไรก็ดีการนำกลับไปใชประโยชนยังไมเปนที่แพรหลาย เนื่องดวยเทคโนโลยียังคงมี

ราคาสูงและขาดการสนับสนนุจากภาครัฐ นอกจากนีก้ฎหมายทีเ่กีย่วของยงัไมเอ้ืออำนวยใหมีการจัดการขยะอันตราย

จากชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการจัดการบางขั้นตอนยังขาดกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เชน ขาด

กลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ  

 ๔. สำหรับซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสนั้นในปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการ

พัฒนาระบบการจัดการที่เหมาะสม ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ ซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสจากบานเรือนจะถูกรวบรวมโดยผูรับซื้อของเกา และบางสวนมีการนำไปบริจาคใหสถานที่ตาง ๆ 

แลวผูรับซื้อของเกาหรือผูรับบริจาคนำไปคัดแยกชิ้นสวนเปนวัสดุชนิดตาง ๆ แลวนำไปขายตอ สวนวัสดุที่ขายไมได

จะถูกทิ้งไปโดยไมไดรับการจัดการท่ีถูกตอง ส่ิงที่เกิดข้ึนดังกลาวสงผลใหการควบคุมการจัดการซากผลิตภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองปลอดภัยนั้นทำไดยาก เนื่องจากระบบบริหารจัดการ

และกำกับดูแลยังไมมีประสิทธิภาพ และเปนสวนที่ทำใหเปนปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณซากผลิตภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศที่คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่งเปนขอมูลที่สำคัญในการ

วางแผนการจัดการที่ดีได  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๕ 

 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ ขอมูลจากสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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 ๕. ผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งจากการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะ

ในกรณีขยะอันตรายจากชุมชนที่มีสารมลพิษเปนสวนประกอบนั้น ไดแก การปนเปอนของสารพิษในสิ่งแวดลอม

และสงผลเสียตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดลอม จากกรณีศึกษาในพ้ืนที่ตำบลโคกสะอาด 

อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ๒ ซึ่งเปนหมูบานที่ประชาชนประกอบอาชีพคาของเกาคือ รับซื้อของเกามาคัดแยกชิ้นสวน ซึ่ง

ในแตละเดือนมีซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่นำเขามาคัดแยกประมาณ ๖๔ ตัน ประกอบดวย 

พัดลม ตูเย็น โทรทัศน คอมพิวเตอร เครื่องซักผา เคร่ืองปรับอากาศ หมอหุงขาว และเคร่ืองเลนซีดี เรียงตามลำดับ

ปริมาณจากมากไปนอย สวนท่ีเปนเศษเหลือจะถูกนำไปทิ้ง เศษเหลือบางอยางถูกนำไปเผาเพื่อแยกวัสดุมีคา เชน 

เศษสายไฟ เศษช้ินสวนพลาสติกที่มีโลหะติดอยู การกองเผากลางแจงทำใหเกิดการสะสมและแพรกระจายของสาร

พิษที่เปนองคประกอบในเครื่องใชไฟฟาเหลานี้ออกมาปนเปอนสิ่งแวดลอม จากการตรวจวิเคราะหดินในดินบริเวณ

ที่มีการกองเผาเศษเหลือ พบวา มีปริมาณตะกั่วสูงถึง ๗๙,๕๒๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม และทองแดง ๓๙,๑๖๑ 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสารโลหะหนักที่สะสมอยูในดินนี้อาจแพรกระจายเขาสูประชาชนที่เขาไปเก็บเศษท่ีเหลือจาก

การเผาโดยใชมือเปลาและเขาสูหวงโซอาหารตอไปได นอกจากน้ียังมีรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช ในโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและสภาวะแวดลอมของแรงงานคุยขยะและแรงงานที่เกี่ยวของ 

ศึกษาในกลุมประชากร ๒๗๖ คน ที่ประกอบดวย กลุมแรงงานคุยขยะ กลุมครอบครัวของแรงงานคุยขยะ และกลุม

คนขับซาเลง ผลการศึกษาที่สำคัญ พบวา กลุมตัวอยางประชากรที่ทำการศึกษาทุกคนมีปริมาณสารแมงกานีสสูง 

รองลงมาคือ สารหนู ตะกั่ว และโครเมียม ตามลำดับ ซึ่งสารดังกลาวเปนสารที่สงผลกระทบโดยตรงตอสุขอนามัย

ของประชาชน 

 ๖. ขยะอันตรายจากชุมชน เชน ซากแบตเตอร่ี กระปองสเปรย และซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยสวนใหญขยะอันตรายเหลานี้มีสารอันตรายเปนองคประกอบรวมอยูดวย และสงผล

กระทบทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอม เชน ซากผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ที่มีสารโบรมีนเปนสวนประกอบในกลองสายไฟและแผงวงจรเปนสารกอมะเร็ง สารตะกั่วซ่ึงเปน

สวนประกอบในลวดบัดกรี แบตเตอร่ี หากเขาสูรางกายอาจจะทำลายระบบประสาท ระบบเลือด รวมทั้ง

พัฒนาการของสมอง สารแคดเมียมเปนสวนประกอบในช้ินสวนพวกวัสดุกึ่งตัวนำ เมื่อเขาสูรางกายจะเกิด

อาการปอดอักเสบอยางรุนแรง ไตวาย และเกิดโรคอิไตอิไต และสารปรอทเปนสวนประกอบท่ีอยูในหลอด

ฟลูออเรสเซนตกับสวิทซตาง ๆ หากเขาสูรางกายจะทำลายระบบประสาทสวนกลาง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาร

อันตรายจำพวก โพลีคลอริเนต ไบฟนีล (Polychlorinated biphenyls ; PCB) สารโพลีโบรมิเนตไดฟนิลอีเทอร 

(Polybrominated diphenylether; PBDE) และสารไดออกซิน/ฟวแรน (Polychlorinated dibenzo-p-

dioxin/polychlorinated dibenzofuran; PCDD/PCDF) ซึ่งจัดเปนสารพิษตกคางยาวนานในส่ิงแวดลอม 

(Persistent Organic Pollutants; POPs) และเปนอันตรายตอสุขภาพมนุษยอีกดวย 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๗. ขยะอันตรายจากชุมชนมีกฎหมายหลักที่ควบคุมดูแลคือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และฉบับแกไขป พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหอำนาจราชการสวนทองถิ่น ในการออกขอกำหนดทองถิ่นเพื่อควบคุมการจัดการ

ขยะมูลฝอย การจัดทำแผนจัดการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย การจัดเก็บคาธรรมเนียม ตลอดจนการมอบให

๒ รายงานโครงการการศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการขยะอยางมสีวนรวม, ๒๕๕๒. สนบัสนุนโดย มลูนธิเิอเชีย (ประเทศไทย) 
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บุคคลอ่ืนดำเนินการแทนภายใตการควบคุมดูแลของราชการสวนทองถิ่น หรือการอนุญาตใหบุคคลใด ดำเนิน

กิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยโดยทำเปนธุรกิจ หรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคา

บริการ ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางการจัดทำรางกฎกระทรวงวาดวยเรื่องการจัดการมูลฝอยอันตราย

จากชุมชน  

 ๘. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชควบคุมของเสีย

อันตรายในกรณีที่กฎหมายอื่นครอบคลุมไปไมถึงเพื่อเพิ่มเติมกับกฎหมายเฉพาะที่มีอยู  โดยไดกำหนดไววาในกรณี

ไมมีกฎหมายใดกำหนดไวโดยเฉพาะ กฎหมายฉบับนี้ไดใหอำนาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยการแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในการออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดและประเภท

ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิต การใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การสาธารณสุข และกิจการอยางอื่นใหอยูในการควบคุม โดยใหกำหนดหลักเกณฑ มาตรการและวิธี

การเพ่ือควบคุมการเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนสงเคลื่อนยาย การนำเขามาในราชอาณาจักร 

การสงออกไปนอกราชอาณาจักร การบำบัดและกำจัดของเสียดังกลาวดวยวิธีการที่เหมาะสม และถูกตองตามหลัก

วิชาการที่เกี่ยวของและในการใชสารอันตราย หรอืการปลอยของเสียที่มีสารอันตรายออกสูสิ่งแวดลอมจะตองมิให

เกินมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอมที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงภายใตกฎหมายฉบับนี้ และในปพ.ศ. ๒๕๔๕ 

กรมควบคุมมลพิษ ไดจดัทำโครงการการศึกษาเพ่ือจัดตั้งศูนยกำจัดของเสียอันตรายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การเก็บรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน ใหไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของปริมาณของเสียอันตรายที่

เกิดข้ึนในป พ.ศ.๒๕๔๙ ตามท่ีกำหนดไวในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เพื่อลด

มลพิษที่เกิดจากของเสียอันตรายจากชุมชน 

 ๙. ในสวนการนำเขาและสงออกขยะอันตรายจากชุมชนถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายที่ไทยนำมาใชบังคับใหสอดรับกับอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยาย

ขามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด โดยของเสียอันตรายไดถูกควบคุมโดยกำหนดใหเปนวัตถุอันตรายชนิด

ที่ ๓ ดังน้ัน ในการผลิต การนำเขา การสงออก การใชหรือมีไวในครอบครองจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมกอน  

 ๑๐. สำหรับโรงงานที่รับบำบัดหรือกำจัดขยะอันตรายรวมทั้งโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลจะตองปฏิบัติตาม

กฎเกณฑและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายใตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการ

ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เชน การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งการควบคุม

การปลอยมลพิษออกจากโรงงาน การกำจัดขยะอันตราย โรงงานคัดแยก และโรงงานรีไซเคิล 

 ๑๑. หลักการในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการนำไปใชในระดับ

สากลที่สำคัญคือ หลักการขยายความรับผิดชอบของผูผลิต (Extended Producers Responsibility / EPR) 

เนื่องจากเปนวิธีหน่ึงในการสนับสนุนการออกแบบและการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่คำนึงถึงสิ่ง

แวดลอมและทำใหการซอมแซม การอัพเกรด การใชซ้ำ การถอดประกอบ และการรีไซเคิล ทำไดงายขึ้น โดย

กฎหมายท่ีพัฒนาจากหลักการนี้ไดแก ระเบียบขอบังคับเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Waste Electrical and Electronic Equipment / WEEE) ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การกำหนดให

ผูประกอบการตองรับผิดชอบคาใชจายในการกำจัดซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของตนเองและ
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การกำหนดปริมาณวัสดุที่นำมาใชใหมในผลิตภัณฑ๓ นอกจากนี้ยังมีระเบียบที่สงเสริมความปลอดภัยในการรีไซเคิล

ผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา ระเบียบการจำกัดการใชสารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical 

and electronic equipment / RoHS) ซ่ึงบังคับวาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่จำหนายในสหภาพยุโรป

ตองไมมีตะกั่ว ปรอท แคดเมียม โครเมียมเฮกซะวาเลนซ โพลิโบรมิเนท-ไบฟนิล และโพลิโบรมิเนท-ไดฟนิล-อีเทอร 

 ๑๒. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๕ การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่

คุกคามสุขภาพ ขอ ๓๘ ใหรัฐจัดใหมีกลไกทำหนาที่ในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบตอสุขภาพท่ีเกิดจาก

นโยบายสาธารณะ โครงการหรอืกจิกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ เพือ่ใหเปนไปตามบทบญัญตัแิหงรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหรัฐสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการใช

กระบวนการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในการกำหนดนโยบาย จัดทำ หรืออนุญาตใหมีการดำเนินโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอสขุภาพ และติดตามใหผูดำเนนิงานทัง้ภาครฐัและเอกชนดำเนินการดวยความรบัผิดชอบ 

 ๑๓. นอกจากน้ี ยังมีแผนยุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเชิง

บูรณาการ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตรดังกลาวผานมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่เสนอโดยกรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวยยุทธศาสตรยอย ๕ 

ดานไดแก ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสและการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ๒) การเสริมสราง

ขีดความสามารถ กระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส ๓) การสงเสริมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายและพัฒนาระบบกฎหมายท่ีเอื้ออำนวยตอ

การจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ๔) การใชมาตรการทางการเงิน การคลังและสงเสริม

การลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการ

จัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร  

 

ขอจำกัดของการดำเนินการและการแกไขปญหา  

 ๑๔. การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนมขีอจำกัด เนื่องจากยังไมมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนยังไมมีกฎหมายกำหนดใหมีระบบคัดแยกเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิน่ยงัไมมรีะบบรองรบั เนือ่งจากเหตุผลขอจำกดัในดานงบประมาณและศักยภาพใน

เชิงการจัดการ ตลอดจนปจจุบันนี้ที่ดินมีราคาแพงมากข้ึน ลักษณะพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ทำใหไมมีสถานท่ีสำหรับ

การบำบัด/กำจัด รวมทัง้ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจถึงพิษภัยของขยะอันตราย และขาดการมีสวนรวม  

รวมถึงผูประกอบการมุงเนนการผลิตในเชิงปริมาณ มากกวาคุณภาพ และขอจำกัดการในใชเทคโนโลยี 

 ๑๕. ในการดำเนินงานดานการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ผานมาท้ังเนนในเร่ืองการจัดการขยะ

อันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งเปนการจัดการที่ปลายทาง ทำใหเสียคาใชจายมาก และอาจสงผลกระทบตอ

สุขภาพ และสิ่งแวดลอมหากขาดการจัดการอยางไมมีประสิทธิภาพ การทำงานเพ่ือแกปญหาในเชิงปองกันมีการ

ดำเนินการไมมากพอท่ีจะลดการเกิดขยะอันตรายจากชุมชน ทั้งมาตรการรณรงคกับสาธารณะท่ีมีแผนงานและ

๓ รายละเอียดและขอคิดเห็นเกี่ยวระเบียบ WEEE, สืบคนจาก WWW.thairohs.org เม่ือสิงหาคม ๒๕๕๒ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๒๘

เปาหมายอยางจริงจัง รวมทั้งมาตรการสงเสริมและบังคับในสวนของผูผลิตสินคาใหรับผิดชอบตอซากสินคาของตน 

และการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบริโภคที่ยั่งยืน  

 ๑๖. ในพื้นที่ที่ดำเนินโครงการนำรองจัดการขยะอันตรายจากชุมชน เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ผลการ

ดำเนินงาน พบวาปจจัยที่สงผลใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จคือ การสรางความเขาใจกับประชาชน สราง

แรงจูงใจ และการมีสวนรวมของผูประกอบการ 

 ๑๗. มีการทบทวนแกไขยกรางขอกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและมีมาตรการ

สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเปนรูปธรรม 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๕ 
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แผนพฒันาทีย่ัง่ยนืบนฐานการพึง่ตนเองดานเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอม กรณีภาคใต 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณี

ภาคใต๑ โดย 

 กังวล ตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาที่ผานมา ซ่ึงไมไดขึ้นรูปจากโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ของภาคใตและไมไดพฒันาตอยอดอตุสาหกรรมทีเ่ช่ือมโยงกับผลผลติทีม่อียูในภาคใต จงึมีแนวโนมสรางความขัดแยง

ของสังคมมากขึ้น เนื่องจากผลของการพัฒนาภาคใตที่ผานมารวมถึงทิศทางในอนาคตมีแนวโนมการกระจายรายได

ไปสูประชาชนไมทั่วถึง ผลประโยชนตกอยูเฉพาะบางกลุม บางพื้นที่ เกรงวาผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ชายฝง

ทะเลภาคใตจะเปนแบบเดียวกับภาคตะวันออก 

 หวงใย วาเหตุการณเหลาน้ีจะกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอรากฐานทางวัฒนธรรมและฐานทรัพยากร

ของภาคใต 

 เห็นวา ทิศทางการพัฒนาภาคใตควรสอดคลองกับวถิชีวีติ วฒันธรรม และศกัยภาพของพืน้ที ่ ซึง่ตั้งอยูบน

ฐานของระบบนิเวศปาฝนเขตรอน เหมาะกับการทำการเกษตร ประมง การทองเที่ยว และการดูแลสุขภาพแบบ

พื้นบานอันเปนภูมิปญญาที่คนใตไดสืบทอดตอกันมา 

 รับทราบ วาในขณะน้ีมีประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธกีารประเมิน

ผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งสมควรใหมีการเรงรัดดำเนินการตอไป 

 รับทราบ วาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ แตงตั้งใหมีคณะกรรมการพัฒนาเขต

อุตสาหกรรมนิเวศน ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับประเทศ     

 ตระหนัก วากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

กรณีภาคใต ควรเปนกระบวนการท่ีใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาคใตไดรวม

แลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนำไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาวะท่ี

ดขีองประชาชน โดยจดัใหมกีระบวนการรวมกำหนดแผนพฒันาทีย่ัง่ยนือยางเปนระบบและการมสีวนรวมจากทกุภาคี        

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติทบทวนรางแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนและแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยเปนแผนบูรณาการและมีหลักการสำคญัดังนี้ 

     ๑.๑  ใหเนนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และพฒันาการศกึษาทีส่รางคนใหมคีณุภาพสูสมดลุทางดานสุขภาวะ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๒ 

 ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑๑ 
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     ๑.๒ ใหความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ตามความตองการ

และความจำเปนของทองถิน่ โดยเปนอตุสาหกรรมทีค่ำนงึถงึการรกัษาฐานทรพัยากร ไมเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

วิถีชีวิต และสุขภาพชุมชนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

     ๑.๓  ใหความสำคัญกับการทองเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมทองถิ่น และการ

กระจายรายไดควบคูไปกับการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 

     ๑.๔  ใหความสำคัญกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ปาสมุนไพร พื้นที่ชุมน้ำ การสงเสริม

การเกษตรย่ังยืน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง    

     ๑.๕  ใหความสำคัญกับฐานความรูภูมินิเวศ เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเปดโอกาสให

ภาคประชาชนไดเสนอความตองการและมีสวนรวมในการกำหนดประเด็นในการพัฒนา ทั้งนี้ ขอใหรัฐบาลโดย

คณะรัฐมนตรีมีมติใหการดำเนินโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนคำนึงถึงผลกระทบอยางรอบดาน และ

สรางกลไกเพ่ือพิจารณาขอเสนอที่จะชะลอแผนงานและโครงการที่สรางความขัดแยง และ/หรือมีผลกระทบตอ

สังคมและชุมชนทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเปดโอกาสในการสรางฉันทามติรวมของผูมีสวนไดเสีย 

 ๒. ในการดำเนินการตามขอ ๑ ขอใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประสานคณะ

กรรมการที่เกี่ยวของ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบจากการพัฒนา ตั้งคณะกรรมการทบทวนรางแผนแมบทพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

ภาคใตอยางยั่งยืน โดยใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยใชเครื่องมือที่

หลากหลาย มุงเนนสนับสนนุการตดัสินใจเชงิยทุธศาสตรของพ้ืนที ่การมสีวนรวมของทกุฝาย และคำนงึถึงผลกระทบ

อยางรอบดาน  

 ๓. ขอใหคณะกรรมการทบทวนรางแผนแมบทพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืนท่ีไดผานการ

ทบทวนขอ ๑ และ ๒ เรียบรอยแลว จึงผลักดันใหแผนฯ ไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งในระดับภาคและระดับ

ทองถ่ิน มีกลไกการติดตาม กำกับประเมินผล และเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบอยางตอเนื่อง 

 ๔. ขอใหรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยแผนแมบทการพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจภาคใตและภาคอื่น ๆ อยางยั่งยืน เพื่อใหการดำเนินการของคณะกรรมการในขอ ๒ เปนไปอยางตอเนื่อง 
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แผนพฒันาทีย่ัง่ยนืบนฐานการพึง่ตนเองดาน เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม กรณีภาคใต 
 

บริบทของภาคใตบนความหลากหลายทางภูมินิเวศนและวัฒนธรรม 

 ๑. ในเชิงภูมิศาสตร พื้นที่ภาคใตมีลักษณะเปนดามขวานที่แคบและยาว ตลอดแนวกลางของดาม

ขวานเปนภูเขาสูงที่ลาดชันไปติดชายฝงทะเลทั้งสองดานที่ยาวกวาสองพันกิโลเมตร ลักษณะดังกลาวทำให

แมน้ำในภาคใตสวนมากเปนแมน้ำสายสั้น ๆ แมปริมาณน้ำฝนจะมากกวาภาคอื่น ๆ แตน้ำฝนก็ไหลลงทะเล

ไดอยางรวดเร็ว สงผลใหปริมาณน้ำใตดินสะสมมีนอย นอกจากน้ีอัตราการชะลางหนาดินสูงกวาภาคอื่น เปนตน 

 ๒. ดวยลักษณะที่ซับซอนเชิงระบบนิเวศน  อันประกอบดวยลักษณะของระบบนิเวศนที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งดานปาตนน้ำ พ้ืนที่เขา พ้ืนที่ควน พื้นที่ชุมน้ำที่ตั้งอยูในแถบเสนศูนยสูตร 

ทำใหภาคใตมีลักษณะระบบนิเวศนแบบปาฝนเขตรอน (Tropical rainforest) สวนพื้นที่ชายฝงมีลักษณะ

เปนสามเหล่ียมปากแมน้ำ (Estuaries) ซึ่งมีผลผลิตเบ้ืองตน (Primary Production) สูงที่สุดในโลก เมื่อ

เทียบกับบริเวณอื่นๆ ของโลก (สูงกวานาขาวและทะเลทรายประมาณ ๔ และ ๔๗ เทาตามลำดับ)๑ โดย

เฉพาะบริเวณอาวปตตานี แหลมตะลุมพุก (ลุมน้ำปากพนัง) อาวบานดอน (สุราษฎรธานี) ลุมน้ำปะเหลียน 

(จังหวัดตรัง) อาวพังงา ทะเลสาบสงขลา เปนตน ภาคใตของไทยจึงเปนแหลงของผลผลิตเบ้ืองตนที่เปนตน

กำเนิดของหวงโซอาหารที่อุดมสมบูรณมากทั้งสองฝงทะเล   

 ๓. นอกจากนี้ชายฝ งทะเลของภาคใตยังอุดมไปดวยระบบนิเวศนชายฝ งที่มีความอุดมสมบูรณ 

ไดแก ปาชายเลน หญาทะเล แนวปะการัง หาดทราย หาดหิน ซึ่งเปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ 

และเปนบริเวณที่มีบทบาทอยางยิ่งตอวิถีชีวิต ความเปนอยู รวมท้ังเปนแหลงที่มาของรายไดของประชาชนตั้งแต

ระดับทองถ่ินไปจนถึงระดับประเทศ  

 ๔. ดวยระบบนิเวศนที่สมบูรณดังกลาว สงผลใหภาคใตกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่นำรายไดจำนวน

มหาศาลมาใหประเทศไทย ในป ๒๕๔๗ มีนักทองเที่ยวตางประเทศเขามาประเทศไทยถึง ๑๑ ลานคน ใน

จำนวนน้ีประมาณ ๙ ลานคนมาทองเที่ยวในจังหวัดชายฝงทะเล  โดย ๔ ใน ๕ ของจังหวัดมีนักทองเท่ียวมา

เที่ยวชายฝงทะเลสูงสุดอยูในภาคใต คือ จังหวัดภูเก็ต  กระบ่ี สุราษฎรธานี สงขลา  เปนรอยละ ๓๑.๖๑, 

๗.๘๗, ๗.๓๖ และ ๖.๘๗ ตามลำดับ นอกจากนี้แนวโนมของนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป 

โดยในป ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเปน ๑๓.๘๒ และ ๑๔.๔๖ ลานคน ตามลำดับ๒    

 ๕. ในดานผลิตผลการเกษตร แมวา ภาคใตมีพื้นที่และประชากรจำนวนนอยกวาภาคอื่น ๆ ของ

ประเทศ แตผลผลิตการเกษตรคิดเปนรอยละ ๓๖ ของประเทศ (แผนภูมิที่ ๑) การผลิตดานเกษตรกอใหเกิด

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑๑ 

 ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ Charles Ekupchella and Margaret C.Hyland, 1993, “Environmental Science”, Prentice Hall International 

Editions, P31. 
๒ Tourism indicators ป ๒๐๐๕ จาก world Tourism organization 
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วงจรเศรษฐกิจจำนวนมาก เชน การทำประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เปนที่มาของอุตสาหกรรมตอเน่ือง

ตาง ๆ ไดแก แพปลา โรงน้ำแข็ง โรงงานปลาปน โรงงานแปรรูปสัตวน้ำ เปนจำนวนมาก จึงกลาวไดวา

อุตสาหกรรมในภาคใตลวนเกิดขึ้นจากฐานการเกษตร และสงผลใหมีการจางงานจำนวนมาก ระบบเศรษฐกิจ

ดังกลาวนำไปสูการสะสมทรัพยสินในรูปแบบกลุมออมทรัพยของชุมชนซึ่งมีมูลคานับลานบาทในภาคใต เชน 

จังหวัดพัทลุง มีกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิตทั้งหมด ๓๐๙ กลุม มีเงินสัจจะสะสมกวาหนึ่งพันลานบาท๓  

เปนตน 

 ๖. นอกจากนี้ภาคใตยังเปนแหลงปลูกพืชพลังงานตลอดจนวัสดุเหลือใชจากสวนยางพาราที่สามารถ

นำไปผลิตไฟฟา และน้ำมันไบโอดีเซลไดเปนจำนวนมาก  

 

 

 ๗. หากพจิารณารายไดระดบัชุมชน จากการศึกษาของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจัย (สกว.ทองถิ่น)๔ 

ซึ่งทำการศกึษารายไดของชมุชนในระดบัหนวยตำบล พบวา รายไดตอคนตอปของชาว ต.วงัหอน จ.นครศรธีรรมราช 

ประมาณ ๙๙,๔๖๖ บาท เปนรายไดในภาคเกษตร รอยละ ๗๙ ตัวเลขนี้เปนภาพสะทอนของเศรษฐกิจชุมชน

ในภาคใตเปนอยางดี  

 ๘. ดังนั้นภาคใตจึงมีสัดสวนคนจนต่ำกวาคาเฉล่ียของประเทศ (ภาคใตมี สัดสวนคนจนรอยละ ๕.๙ 

ในขณะที่คาเฉลี่ยทั้งประเทศรอยละ ๘.๕)๕ นอกจากนี้ในภาคใตยังมีอัตราคนวางงานนอยกวาภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๖    

 ๙. ในดานวัฒนธรรม ภาคใตมีประชากรที่มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ เช้ือชาติ ศาสนา แต

มีการรวมกลุมที่เขมแข็ง มีวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะตัว และการยายถ่ินมีนอย 

เนื่องจากความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติและความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ 

 
๓  รายงานขาวเศรษฐกิจวูบไมสงผลกระทบออมทรัพยประชาชนโดย ASTV ผูจัดการออนไลน 
๔  รายงานศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยป ๒๕๔๖ (สกว.ทองถิ่น) 
๕   โครงสรางเศรษฐกิจภาคใต ธนาคารแหงประเทศไทย . 
๖  ขอมูลสถิติแหงชาติ. 
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๗ สภาวะการศึกษาไทย ป ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ปญหาความเสมอภาค และคุณภาพของการศึกษาไทย สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๐. ในดานการศึกษา  จากงานวิจัยที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้น พบวา การศึกษาของประเทศ

ไทยที่มีครูอาจารยประมาณ ๗.๕ แสนคน และนักเรียนนักศึกษาประมาณ ๑๕ ลานคนกำลังประสบกับปญหา

คุณภาพอยางรุนแรง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยเฉล่ียทั่วประเทศสอบตกทุกวิชา โดยที่นักเรียนในภาคใต

มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด๗ ดังนั้นการพัฒนาภาคใตจึงควรเนนที่การพัฒนาคน และการศึกษา เปนสำคัญ

และเรงดวนมากกวาการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ   

 ๑๑. ในดานสุขภาพ  ภาคใตประสบปญหาสุขภาพของแมและเด็ก โรคติดตอเฉพาะถ่ิน เชน ชิกุนกุน

ยา โรคเทาชาง เปนตน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ เชน สึนามิ น้ำทวม ดินถลม และความ

มั่นคงในปญหาชายแดนภาคใตที่สงผลกระทบตอสภาพจิตใจ   รวมทั้งยังมีพื้นที่หางไกลที่ตองการบริการทาง

สุขภาพอยางทั่วถึง ประกอบกับการพัฒนาภาคใตที่มีแรงงานตางดาวจำนวนมาก อาจนำมาสูโรคติดตอ เชน 

มาเลเรีย วัณโรค เปนตน ภาวะทางสุขภาพของภาคใตจึงตองไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้นเพราะ

ปญหาสุขภาพเปนปญหาพื้นฐานที่สุดและเรงดวนมากกวาการพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะ การพัฒนา

อุตสาหกรรมขนาดใหญ   

 ๑๒. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว  ศักยภาพทางสังคมของภาคใตสามารถดำรงอยูไดอยางมีความสุข

ทามกลางเง่ือนไขทางทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและรากฐานทางวัฒนธรรมซึ่งเปนรากฐานที่แข็งแรงของ

ภาคใต จากความหลากหลายทางสังคมเชนนี้ ทำใหการกำหนดแผนพัฒนาตองคำนึงถึงความแตกตางและให

ประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของภาคใต 

สถานการณแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต 

 ๑๓. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตไดเริ่มมาอยางตอเน่ือง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๒ ในสมัย

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีไดเสนอแนวคิดเรื่องสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) เชื่อม

ตอระหวางภาคใตฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ตอมาทั้งรัฐบาลนายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และนายสมชาย วงศสวัสดิ์ ไดผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตมาอยาง

ตอเนื่องรวมท้ังรัฐบาลปจจุบัน ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เมื่อ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดานนโยบายเศรษฐกิจตอภาคอุตสาหกรรมวา รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน

การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต และใหมีการขับเคลื่อน  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน สถานการณนี้

สะทอนใหเห็นวามีแนวโนมที่รัฐบาลขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตอยูจริง  และลาสุดรัฐบาลได

มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  ใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต 

เปนคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน โดยมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พจิารณาองคประกอบของคณะบคุคลเขามาเปนคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามภารกิจตอไป 

 ๑๔. ปจจุบันนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทำกรอบแนวคิด

การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใต ซึ่งแลวเสร็จในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๑ และตอมาเปนรางแผนแมบทการ

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน  (รางแผนแมบทพัฒนาภาคใต) ในเดือน กันยายน ๒๕๕๒  ท่ีไดระบุ
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ถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก ปโตรเคมี โรงถลุงเหล็ก และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

เชน ทาเรือน้ำลึก โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟานิวเคลียรและเข่ือนเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว๘  

 

ขอกังวลตอรางแผนแมบทพัฒนาภาคใต 

 ๑๕. แมวารางแผนแมบทพัฒนาภาคใตยังไมมีลักษณะเปนแผนแมบทการพัฒนาที่บังคับใชอยางจริงจัง 

แตหากพิจารณาจากขอมูลขางตน จะพบวาเจาของโครงการทั้งของรัฐและเอกชนไดขับเคลื่อนโครงการพัฒนา

ตาง ๆ ตามแนวทางของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต และรางแผนแมบทพัฒนาภาคใต การชี้แจง

โครงการและแผนพัฒนาดังกลาวโดยภาครัฐและเจาของโครงการคลุมเครือไมชัดเจน ทำใหประชาชนในพื้นที่

มีความสับสนในกระบวนการกำหนดแผนพัฒนา และการปฏิบัติตามแผน ท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาระดับภาคใต แผนพัฒนาของหนวยงานรัฐ และโครงการพัฒนาตางๆ 

มาจนถึงแผนพัฒนาจังหวัด ในขณะที่ประชาชนก็ไมเห็นดวยกับแผนพัฒนาฯและโครงการพัฒนาดังกลาว ทั้งนี้

เนื่องมาจากการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมยังมีไมมากพอ และมักถูกกำหนดความสำคัญ

มาจากสวนกลาง หรือจากกลุมคนเพียงบางกลุม ทำใหประชาชนและชุมชนไมไดเห็นชอบกับแผนทั้งหมด อัน

นำไปสูการถกเถียง และเกิดความขัดแยง ในพื้นที่ภาคใต  

 ๑๖. การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญในภาคใตตามแนวทางทีผ่านมา  มุงเนนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ  โดยขาดการตระหนักตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย  

เชน การสรางสิ่งกีดขวางหรือส่ิงกอสรางถมลงไปทะเล  ซ่ึงทำใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล  โดยเฉพาะ

อาวไทยดานตะวันตกสวนลาง มีแนวชายฝงยาว ๕๑๐ กม. มีพื้นที่เส่ียงตอการกัดเซาะอยางรุนแรง ๕ จังหวัด 

ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปตตานี และนราธิวาส๙ จากขอมูลของ World Resource 

Institute /WRI  ในป ๒๕๔๘ ยังระบุไวชัดวาภาคเศรษฐกิจที่ปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด ไดแก ภาค

พลังงานและอุตสาหกรรม ซึ่งปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รอยละ ๗๒.๔๗ เปนหลัก   

 ๑๗. แผนพัฒนาหรือโครงการพัฒนาตางๆไมไดถูกวางแผนจากศักยภาพของพื้นที่อยางเหมาะสม และ

ขาดการวางผังเมืองในระดับตาง ๆ ทำใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร และสงผลมาสูปญหาความขัดแยง

ในชุมชนและสังคม ซึ่งสรางความไมไววางใจตอสถาบันของรัฐ และกลุมตางๆในสังคม  ขอกังวลนี้ไดขยายวง

กวางในภาคใตดังเชน แผนพัฒนาอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติที่ จังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมเหล็กที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงพาณิชยในพื้นที่ชายฝงอันดามัน และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีที่นครศรีธรรมราช  ตลอดจนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงทำใหภาค

ประชาชนมีขอกังวลวาจะเกิดปญหาเชนเดียวกับกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง     

 ๑๘. ภาคประชาสังคมและชุมชนมีความกังวลวา ความขัดแยงในภาคใตจะมีแนวโนมที่รุนแรงมากขึ้น 

หากแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตาง ๆ ปราศจากการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการควบคุมอยางถูกตอง

เหมาะสม ซ่ึงสงผลกระทบเชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต สุขภาพ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น     

๘ สำนักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “(ราง) แผน

แมบทการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน”, กันยายน ๒๕๕๒. 
๙ http://www.ipcc.ch/ipccreports/emission/index.php?idp=0 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๓๕

 ๑๙. เพราะฉะน้ันกระบวนการกำหนดแผนพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ของภาคใต ทั้งในระดับภาค ระดับ

จังหวัด และระดับพื้นที่ชุมชนจำเปนตองวิเคราะหทางเลือกตาง ๆ ของการพัฒนา โดยมีการประเมินผลกระทบ

และความเส่ียงอยางบูรณาการและรอบดาน   

 

ความคิดเห็นของประชาชนในภาคใต 

 ๒๐. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในภาคใตเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการ จัดทำโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (กรกฎาคม ๒๕๕๑) พบวา 

              ๑) การรับรูขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของรัฐ  

  แนวคิดการพัฒนาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมปโตรเคมีมีสัดสวนของผูที่

เห็นดวยกับโครงการต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการพัฒนาทางดานอื่น ๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับความคิดเห็น

ตอแนวทางการพัฒนาของประชาชนที่เห็นวาแนวทางการพัฒนาใหภาคใตเปนฐานทางดานการการเกษตร 

การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมท่ีมีพื้นฐานเดิมอันไดแก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราและปาลมน้ำมันเปน

แนวทางการพัฒนาที่จะสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคมมากกวาแนวทางการพัฒนาที่จะใหภาคใตเปนฐานทาง

ดานอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทั้งนี้ตัวแทนภาคประชาชนยังไดสะทอนความคิดเห็นใน

เวทีกลุมสนทนาวา “ประชาชนไมไดตอตานโครงการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมหนักอยางไมมีเหตุผล หาก

ภาครัฐและกลุมทุนมีการเปดเผยขอมูลโครงการอยางโปรงใสและเปนจริง มีการแสดงใหเห็นถึงผลดีและผลเสีย

ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการและวิธีการในการควบคุมจัดการอยางเปนระบบ มีการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบ

ความสำเร็จมาใหดูเปนตัวอยาง ภาคประชาชนก็พรอมที่จะรับฟงและยอมรับการพัฒนาดังกลาว”  

  ๒) ทิศทางการพัฒนาที่ประชาชนตองการ 

  ประชาชนในภาคใตตองการไดรับการพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานเดิม

อยูแลว รวมทั้งตองการไดรับการสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรควบคูไปกับการ

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ นอกจากนี้ประชาชนยังตองการกิจกรรมการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจในลักษณะที่

สามารถกอใหเกิดกระจายรายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม โดยไมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น

รวมทั้งตองเปนกิจกรรมท่ีไมทำลายสิ่งแวดลอมอีกดวย 

              ๓) ความตองการมีสวนรวมในการพัฒนา 

  ประชาชนตองการมีสวนรวมกับการพัฒนาของรัฐในระดับปานกลางถึงมาก โดยรูปแบบการ

มีสวนรวมท่ีประชาชนตองการมากท่ีสุด คือ การรับรูขอมูลแนวคิดและโครงการพัฒนาของรัฐ ในขณะท่ีขอมูล

ที่ไดจากกลุมสนทนาพบวา ตัวแทนภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของไดสะทอนความตองการมี

สวนรวมในระดับที่สูงขึ้น คือ ตองการมีสวนรวมในขั้นตอนของการรวมคิดและรวมวางแผนการพัฒนาพื้นที่

ของตนเองดวย  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ   

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาขอเสนอตอกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการ

พึ่งตนเองดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต ตามเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๑๑ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๓๖

การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูเิพือ่การเขาถงึบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพของประชาชน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของ

ประชาชน๑  

 ตระหนกั วาระบบบรกิารปฐมภมูเิปนกลไกและยทุธศาสตรสำคญัทีท่ำใหระบบบรกิารสขุภาพมปีระสิทธิภาพ

และประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส กลุมอาชีพที่มีความเส่ียง กลุมคนไรรัฐ ไรสัญชาติ 

และกลุมที่มีปญหาเรื้อรัง สามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการพึ่งตนเอง

ของประชาชน โดยเนนการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก รวมทั้งการ

แพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก   

 รบัทราบ วาหนวยบริการปฐมภูมิจำนวนมากยังตองไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

อันเนื่องจากปญหาการขาดแคลนบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นที่ไมเพียงพอเหมาะสม และการพฒันาที่

ขาดความตอเนือ่ง รวมทั้งการประสานแผนการดำเนินงานและการบริหารจัดการยังไมมีเอกภาพ หนวยงาน

ที่เกี่ยวของมีสวนรวมจำกัด อันเปนผลใหประชาชนจำนวนมากไมสามารถเขาถึงบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ  

 ตระหนัก วาปญหาสุขภาพและภาระโรคในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเปนโรคไมติดตอ โรคเรื้อรัง และ

โรคอุบัติใหม รวมท้ังมีปจจัยกระทบที่มีความซับซอนมากขึ้น แตหนวยบริการปฐมภูมิยังไมไดรับการพัฒนาใหมี

ศักยภาพเพ่ิมขึ้นที่สามารถตอบสนองตอปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 มีความกังวล ตอภาระงานบริการที่เพิ่มมากข้ึนทั้งที่โรงพยาบาลและหนวยบริการปฐมภูมิ และผลกระทบ

ตอคุณภาพบริการสุขภาพของประชาชนที่ไดรับ  

 ตระหนัก ถึงนโยบายการพัฒนาและขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หลักการ เปาหมาย และมาตรการที่

กำหนดไวในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งแผนยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาระบบ

บริการปฐมภูมิระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ แผนยุทธศาสตรทศวรรษกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ และนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 

 ตระหนัก ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๗ บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการ

สุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขอ ๒.๓ (การถายโอนสถานีอนามัยสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น...)  

 มีความกังวล ตอการขาดความยืดหยุน ความไมคลองตัว และไมตรงวัตถุประสงคในการใชงบประมาณ

เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจภายใต “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕”  

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๓ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๔ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๓๗

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพรวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมสงเสริม

การปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคีภาคประชาชน พัฒนาแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ชัดเจนใหแลวเสร็จภายในป 

๒๕๕๓ โดยนำแผนยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

ประสานกับแผนยุทธศาสตรทศวรรษกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ แผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ๒๕๕๕ นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๗ 

มาประกอบในการพัฒนาดวย เพือ่นำเสนอตอคณะรฐัมนตรดีำเนนิการอนมุตัเิปนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตอไป โดย 

     ๑.๑ กำหนดเปาหมายการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิใหมีความพรอม มีคุณภาพ มีศักยภาพ และ

สามารถตอบสนองตอปญหาสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพื่อใหเปนบริการลำดับแรกแก

ประชาชน กอนไปรับบริการในระดับทุติยภูมิหรือระดับอื่น ๆ  ภายในระยะเวลา ๕ ป หรือภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     ๑.๒  ใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ใหความสำคัญและมีแผนที่ชัดเจนเร่ืองการลงทุนดานกำลังคนในหนวยบริการ

ปฐมภูมิ เพื่อใหมีจำนวนเพียงพอและเปนความสำคัญลำดับตน กอนการลงทุนดานโครงสรางและเคร่ืองมืออุปกรณ 

     ๑.๓  ใหกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงโครงสรางภายในใหมีหนวยงานท่ีเปนกลไกกลาง มีการบริหาร

งานอยางคลองตัว เปนอิสระ โดยมีงบประมาณรองรับที่ชัดเจนในการจัดการแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ตามยุทธศาสตรการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิ และใหมีกลไกการกำกับทิศทางทำหนาที่กำกับและติดตามการ

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศในระยะยาว โดยเปนกลไกที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 ๒. พัฒนากลไกที่มีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะบุคลากรดานสุขภาพในระดับจังหวัด 

อำเภอ และตำบล อยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยให 

     ๒.๑  กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนดมาตรการหรือกลไกที่

ทำหนาที่บริหารจัดการงบประมาณและการกระจายกำลังคนที่รองรับระบบหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด 

อำเภอ และตำบล อยางมีสวนรวมและตรวจสอบได เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ 

     ๒.๒  ใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการแกไขกฎระเบียบเพื่อ

สนับสนุนมาตรการและกลไกบริหารจัดการอยางมีสวนรวม เพื่อสนับสนุนใหมีเครือขายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 

     ๒.๓  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีภาคประชาชนรวมเปนกรรมการในกลไกท่ีกำหนดทิศทาง 

บริหารจัดการ สนับสนุนทรัพยากร และติดตามประเมินผล  เพื่อใหมีระบบบริการปฐมภูมิที่ยั่งยืนในพื้นที่ 

     ๒.๔  ใหมีกลไกอิสระท่ีมีการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการของ

กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ  

 ๓. ขอใหเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๓  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๓๘

การพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูเิพือ่การเขาถงึบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพของประชาชน 
 

ความสำคัญของระบบบริการปฐมภูม ิ

 ๑. ระบบบริการปฐมภูมิเปนบริการสุขภาพดานแรกที่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด เปนกลไกสำคัญในการ

ทำใหประชาชาชนเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง ชวยทำใหระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ

และมีผลลัพธสุขภาพที่ดี ดวยคาใชจายไมสูงเกินไป๑ ระบบบริการปฐมภูมิถือเปนกลไกและยุทธศาสตรสำคัญในการ

สรางความเปนธรรมดานสุขภาพและปฏิรูประบบสุขภาพ๒ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกมารวม 

๓๐ ป ตัง้แตป ค.ศ. ๑๙๗๘  หลกัฐานเชงิประจกัษจากนานาประเทศและในประเทศไทยสนับสนุนวา ระบบบริการ

ปฐมภูมิมีบทบาทสำคัญในการสรางความเปนธรรมดานสุขภาพและการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข๓     

 ๒. ระบบบริการปฐมภูมิถือเปนแกนหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศมิใชบรกิารทีจ่ดัเฉพาะ

สำหรับประชากรกลุมใดกลุมหนึ่งหรือเพื่อคนยากจน นอกจากนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เหมาะสมและสอดคลองกบับรบิทสงัคมและปญหาสขุภาพทีเ่ปล่ียนแปลงไป จากโรคติดตอเฉียบพลันเปนโรคไมติดตอ

เรื้อรังที่อาจมีหรือไมมีภาวะทุพพลภาพรวมดวย ซึ่งการเจ็บปวยเหลานี้ตองการการดูแลที่บูรณาการและตอเนื่อง  

โดยที่ระบบบรกิารปฐมภมูสิามารถใหบรกิารในลกัษณะดงักลาวไดดกีวาบรกิารของโรงพยาบาล รวมถึงการใหบริการ

เชิงรุกเขาถึงกลุมเปาหมาย ขณะเดียวกันปญหาโรคเรื้อรังไดเพิ่มอุปสงคตอบริการสาธารณสุขมากข้ึนจนเกินกวาที่

โรงพยาบาลจะรองรับได 

 ๓. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๖ ขอ ๔๔ ไดกำหนดเปาหมายของระบบ

บริการสาธารณสุข เพื่อให “ระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิไดรับการยอมรับ มีศักดิ์ศรี ไดรับความไววางใจและ

เปนที่พึ่งหลักจากประชาชน และเช่ือมโยงกับระบบบริการสาธารณสุขระดับอื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปน

ระบบบริการที่มุงสนับสนุนใหชุมชนและทองถิ่นมีความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพและพึ่งตนเองไดดาน

สุขภาพมากขึ้น”  

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๔ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ Starfield B, Shi L, and Macinko J (2005) Contribution of Primary Care to health systems and health. The 

Milbank Quarterly 83(3): 457-502 
๒ McDonald, J. and Hare, L. (2004) Literature review: the contribution of primary and community health 

services. The Center for Health Equity,Training, Research & Evaluation Centers for Primary Care & Equity, 

UNSW. Retrieved from http://www.cphce.unsw.edu.au/cphceweb.nsf/resources/CHETREreports6to10/$file/

McDonald_J_(2004)_The_Contribution_of_ Primary_Care.pdf 
๓ WHO (2008) The World Health Report 2008 Primary Health Care: Now More Than Ever. Geneva, World Health 

Organization 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๓๙

๔ สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
๕ กระทรวงสาธารณสุข สุวิทย วิบุลผลประเสริฐและคณะ(บรรณาธิการ) (๒๕๕๐) Thailand Health Profile 2005-2007 
๖ สุพตัรา ศรวีณชิชากร และคณะ  (๒๕๕๒) รายงานสถานการณระบบบรกิารปฐมภมูใินสังกดักระทรวงสาธารณสขุ (เอกสารอดัสำเนา) 
๗ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ (๒๕๕๒) รายงานสถานการณการคลังของหนวยบริการปฐมภูมิ (เอกสารอัดสำเนา)  

 

 

สถานการณระบบบริการปฐมภูมิปจจุบัน 

 ๔. หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึงหนวยบริการที่ใหบริการดานแรกแบบผสมผสานท้ังดานการ

รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค รวมทั้งการฟนฟูสมรรถภาพแกประชาชน

ทั้งที่เปนบริการในสถานพยาบาล และบรกิารเชงิรกุทีบ่านและในชมุชน มบีทบาทรับผิดชอบดแูลประชากรในขอบเขต

พื้นที่หรือประชากรที่ลงทะเบียนกับหนวยบริการอยางชัดเจนตอเนื่อง 

 ๕. หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย ไดแก สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ศูนยแพทยชุมชน 

หนวยบริการปฐมภูมิที่สังกัดโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล คลินิกเอกชนหรือคลินิกชุมชน

อบอุน ท่ีมีการขยายบริการดานการสงเสริมสุขภาพ โดยชื่อที่เรียกมีความแตกตางกันตามสังกัดของหนวยงาน ทั้งน้ี

กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนภายใตระบบหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนามากที่สุด (รอยละ ๙๘) และดแูลรับผิดชอบประชาชนในระบบประกันสุขภาพสวนใหญของ

ประเทศ (รอยละ ๙๑)๔  

 ๖. หนวยบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสขุทีท่ำหนาทีเ่ปนหนวยบรกิารปฐมภมูหิลกั คือ สถานีอนามัย 

ซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีการจัดตั้งและเพิ่มจำนวนสถานีอนามัยซึ่งอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด มาโดยตลอดในชวงเวลาเกือบ ๓๐ ปที่ผานมา ปจจุบันมีสถานีอนามัยใหบริการในทุกตำบลทั่ว

ประเทศ และบางตำบลมีมากกวา ๑ แหง โดยมีจำนวนรวมทั้งหมด ๙,๗๖๒ แหง๕ อยางไรก็ตาม การเพิ่มจำนวน

ของสถานีอนามัยในระยะหลังป ๒๕๔๔ นอยลงมาก รวมทั้งบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ไมมากนัก ในขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น สงผลใหสัดสวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยตอประชากร

ลดลง ทั้งน้ี ในชวงทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัยระหวางป ๒๕๓๕-๒๕๔๔ สวนใหญรัฐบาลโดยกระทรวง

สาธารณสุข เนนการลงทุนเพิ่มเติมในดานโครงสราง สถานท่ี และอุปกรณ แตมีการพัฒนาในดานกำลังคนคอนขาง

นอย ไมสอดคลองกับการพัฒนาดานโครงสราง 

 ๗. ในระยะท่ีเริ่มมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา หนวยบริการปฐมภูมิถูกกำหนดใหเปนหนวยบริการ

ประจำและไดรับความสำคญัมากขึ้น มีการพัฒนาในลักษณะหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ภาคเอกชนและหนวยงาน

อื่น ๆ นอกจากกระทรวงสาธารณสุขเขามามีสวนรวมตอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพิ่มขึ้น แตก็ยังเปนเพียง

ระยะเริ่มตนที่ดำเนินการไดไมเต็มที่ เนื่องจากหนวยบริการปฐมภูมิมีตนทุนดานบุคลากร และองคความรูที่จำกัด  

ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาที่ตอเนื่องและยาวนานอยางเพียงพอ 

 ๘. งบประมาณเพ่ือการดำเนินการของหนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญเปนงบประมาณท่ีไดรับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประมาณรอยละ ๗๖ ของงบดำเนินการทั้งหมด เปนงบประมาณตรงจากกระทรวง

สาธารณสุขเพียงรอยละ ๖.๕๖,๗ โดยเงินงบประมาณแผนดินที่รับมาเพื่อเปนเงินเดือนคิดเปนรอยละ ๖๙ ของ

งบประมาณท่ีไดรับทั้งหมด งบประมาณของหนวยบริการปฐมภูมิที่ไดรับจัดสรรจาก สปสช. เปนงบประมาณเพ่ือ

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รวมท้ังการดูแลผูปวยนอก ผานเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิซึ่งมีโรงพยาบาล

เปนผูดูแลหลัก และการบริหารจัดการนี้มีความแตกตางระหวางพื้นที่คอนขางมาก โดยหนวยบริการปฐมภูมิขาด



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๔๐

การมีสวนรวมและไมมีบทบาทที่ชัดเจนในการจัดการงบประมาณ ทำใหขาดความคลองตัวในการวางแผนการ

ดำเนินงานระยะยาว อีกทัง้งบประมาณทีจ่ดัสรรไปถงึหนวยบรกิารปฐมภมูมิจีำนวนคอนขางนอยคือเฉล่ียปละ ๑๕๐ 

บาทตอหวัประชากร (ไมรวมเงินเดือน)๘   

 ๙. บุคลากรเพื่อการใหบริการของหนวยบริการปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวโนมการเพิ่มขึ้น

นอยมาก โดยเฉลี่ยมี ๒.๘ คนตอแหง (รายงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ประมาณครึ่ง

หนึ่งของหนวยบริการปฐมภูมิมีบุคลากรต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน (เจาหนาที่สาธารณสุข ๑ คน ตอประชากร ๑,๒๕๐ 

คน) มีพยาบาลวิชาชีพรวมปฏิบัติงานประมาณครึ่งหนึ่ง  และมีแพทยรวมใหบริการเพียงรอยละ  ๒ ในขณะที่ภาระ

งานบริการของหนวยบริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากรและความตองการ

บริการสุขภาพโดยเฉพาะการสงตอผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูระดับสถานีอนามัยและ

สถานบริการปฐมภูมเิพื่อการดูแลตอเนื่อง ขณะเดียวกนันโยบายหลักประกันสขุภาพถวนหนามผีลใหอุปสงคตอบริการ

เพิ่มขึ้นมาก ทำใหเพิ่มภาระงานดานการรักษาพยาบาลของหนวยบริการปฐมภูมิ และอาจมีผลกระทบดานลบของ

การจัดบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและบริการเชิงรุกของหนวยบริการเอง นอกจากนี้การเติบโตและการขยาย

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการกำหนดตำแหนงสายงานดานสาธารณสุขที่มีความกาวหนามากกวา

เมื่อเทียบกับกระทรวงสาธารณสุข สงผลใหบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยบริการ

ปฐมภูมิจำนวนไมนอยขอยายไปสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึง่จะสงผลใหปญหาการขาดแคลนบคุลากรมคีวาม

รนุแรงยิง่ขึน้๙  

 ๑๐. การใชบริการผูปวยนอกในหนวยบริการภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ระดับโรงพยาบาลชุมชน

และสถานีอนามัยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นและพบวาตั้งแตป ๒๕๔๖ สัดสวนการใชบริการผูปวยนอกที่ระดับสถานี

อนามัยเพ่ิมมากขึ้นเปนรอยละ ๔๘ ของจำนวนผูปวยนอกที่รับบริการทั้งหมด แตตอมาสัดสวนการใชบริการผูปวย

นอกที่สถานีอนามยัลดลงเลก็นอย เมือ่เทยีบสดัสวนของผูรบับรกิารผูปวยนอกระหวางโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และ สถานีอนามัยในป ๒๕๔๙ เทากับ ๒๐.๑, ๓๘.๘ และ ๔๑.๑ ตามลำดับ๑๐ อยางไร

ก็ตามประชาชนโดยสวนใหญยังใหความนิยมในการใชบริการผูปวยนอกที่สถานีอนามัยมากกวาโรง พยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ดังจะเห็นไดจากสัดสวนการใชบริการผูปวยนอกที่สถานีอนามัยซึ่งสูงมากกวา ในขณะ

เดียวกัน การเพิ่มขึ้นของจำนวนผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล กอใหเกิดผลกระทบกับคุณภาพการใหบริการ

ของโรงพยาบาลและมีแนวโนมการฟองรองขัดแยงในการรับบริการเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผูปวยโรคเรื้อรังซึ่งมีจำนวน

เพิ่มมากขึ้น ทำใหการบริการเพียงเฉพาะท่ีโรงพยาบาลไมเพียงพอสำหรับผูเปนโรคเร้ือรังที่ตองการการดูแลอยาง

ตอเนื่อง ใกลชิดและมีคุณภาพได หากไมมีหนวยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพกระจายอยูในพื้นที่อยางเพียงพอ และมี

ระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ  

 ๑๑. การพฒันาระบบบริการตตยิภมูชิัน้สงู (Excellence center) ท่ีผานมา เนนการพฒันาท่ีหนวยบริการ

ตติยภูมิชั้นสูงที่กระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญเปนหลัก ทำใหเกิดปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ

๘ พินิจ ฟาอำนวยผล (๒๕๕๑) การจัดสรรเงินและสถานการณการเงินสถานบริการระดับปฐมภูมิ (สถานีอนามัย) ภายใตการสราง

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (เอกสารอัดสำเนา) 
๙ นงลักษณ พะไกยะ เอกชัย ดานชาญชัย ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ พูนทรัพย โพนสิงห (๒๕๕๐) รายงานการวิจัยการดำรงอยูอยาง

พึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (เอกสารอัดสำเนา)  
๑๐ กระทรวงสาธารณสุข สุวิทย วิบุลผลประเสริฐและคณะ(บรรณาธิการ) (๒๕๕๒) Thailand Health Profile 2005-2007 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๔๑

๑๑ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ วีระศักดิ์ พุทธาศรี เพ็ญแข ลาภยิ่ง และ แพร จิตตินันท (๒๕๕๑) รายงานผลการประเมินการพัฒนา

ระบบบรกิารตตยิภมูชิัน้สงู ภายใตระบบหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา นนทบรุ ีสำนกังานวิจยัเพือ่การพฒันาหลักประกนัสุขภาพไทย  

ของผูปวย ขณะเดียวกันประสิทธิผลของการลดอัตราการปวยตายดวยโรคสำคัญ เชน อัตราตายจากโรคมะเร็งมิได

ลดลงจากการที่ผูปวยมีภาวะลุกลามของโรคแลว เนื่องจากมิไดพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอยางเปนระบบและ

ครบวงจร รวมทั้งระบบการคัดกรองโรคและการสงตอซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ไมไดรับ

การพัฒนารวมดวยในโครงการดังกลาว๑๑ 

 ๑๒. พระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดระบุใหมีการถายโอนภารกิจดาน

สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดทดลองถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไปเพียงจำนวน ๒๖ แหง และยังไมมีการกำหนดแนวทางเพื่อตอบสนองตอเรื่องนี้อยางชัดเจน 

แมวาจะมกีารประเมนิโดยเบ้ืองตนวา การถายโอนสถานีอนามัยใหกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไมมีผลกระทบ

ในเชิงลบตอการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยและสถานะทางสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  

 ๑๓. แมวาไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และภาคีอื่นที่

เกี่ยวของ มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการบริหารยุทธศาสตร ซึ่ง สปสช. ไดนำกรอบยุทธศาสตรนี้ไป

ประกอบในการจัดทำแผนงาน แตการดำเนินงานในสวนของกระทรวงสาธารณสุขยังขาดความชัดเจน เนื่องจากยัง

ไมมีแผนงบประมาณท่ีรองรับแผนยุทธศาสตรฯนี้ และแผนนี้ยังมิไดผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อรับรอง

กรอบงบประมาณในการดำเนินการที่ตอเนื่อง   

 ๑๔. สปสช. ไดมกีารจัดงบประมาณการลงทนุทีส่นบัสนนุการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูมิาตัง้แตป ๒๕๔๙ 

ปละประมาณ ๑,๐๐๐ ลานบาท แตการใชเงินงบประมาณนี้ก็มีขอจำกัดที่ถูกระบุใหลงทุนในดานที่เปนโครงสราง

อาคารสถานที่และครุภัณฑอุปกรณ ไมสามารถนำไปลงทุนทางดานกำลังคนอยางเต็มที่ทั้งที่เปนสวนขาดที่สำคัญ

ของหนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญ และ สปสช. เองก็ถูกกำหนดใหมีบทบาทในการพัฒนาหนวยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาไดจำกัด ทัง้ทีป่ระเทศไทยยงัไมมหีนวยบรกิารปฐมภมูทิีเ่ปนทางเลือกของการจัดบริการ

ที่เพียงพอนอกจากน้ีแมวารัฐบาลที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีความพยายามทุมเทงบประมาณจำนวนมาก

ถึงกวา ๘ หมื่นลานบาท เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยภายใต “แผนปฏิบัติการไทยเขม

แข็ง ๒๕๕๕” แตงบประมาณสวนใหญยังเปนไปเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อระบบ

บริการสาธารณสุขระดบัทตุยิภมูแิละตตยิภมูมิากกวา โดยมงีบประมาณสำหรบัการพฒันาศักยภาพและผลติบคุลากร

เพียงประมาณ ๑,๐๙๐ ลานบาท ทั้งนี้งบประมาณดังกลาวยังคอนขางขาดความยืดหยุนในการบริหารจัดการให

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และเปนระบบราชการท่ีไมคลองตัว  

 

ประเด็นปญหา  

 ๑๕. การบริหารหนวยบริการปฐมภูมิยังไมเปนเอกภาพ และการมีสวนรวมมีของหนวยงานที่เกี่ยวของมี

ขอจำกัด 

      ๑๕.๑ หนวยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาสวนใหญ อยูภายใตสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข แตงบประมาณเพื่อการดำเนินงานสวนใหญเปนงบประมาณจาก สปสช. ท่ีจัดสรรผานเครือขายบริการ
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ปฐมภูมิที่เปนโรงพยาบาล และแผนการกระจายอำนาจกำหนดใหมีการถายโอนภารกิจสถานีอนามัย ใหไปอยูภาย

ใตการบริหารขององคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ตางมีผลกระทบตอหนวยบริการปฐมภูมิในอนาคต 

เนื่องจากขาดการประสานแผนท่ีเกี่ยวของเพื่อการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิที่เปนเอกภาพ 

     ๑๕.๒ การสนับสนุนการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ในดานงบประมาณเพื่อการจัด

บริการและการลงทุนตั้งแตป ๒๕๔๙ ยังขาดการประสานและการบริหารจัดการโดยเครือขายหนวยบริการในระดับ

จังหวัดและอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  

 ๑๖. งบประมาณเพื่อการดำเนินงานในหนวยบริการปฐมภูมิยังไมเทาเทียม ไมเพียงพอและไมคลองตัว  

       ๑๖.๑ การลงทุนจากภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิไมตอเนื่อง และไมเปนเอกภาพ  

       ๑๖.๒ การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณเพ่ือพัฒนาบริการปฐมภูมินอยกวางบประมาณท่ีสนับสนุนการจัด

บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล โดยเฉพาะงบเหมาจายรายหัวสำหรับบริการผูปวยใน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มสูงสุด

เฉลี่ยประมาณรอยละ ๒๕ ตอประหวางป ๒๕๔๖–๒๕๕๑ ในขณะที่อัตราเหมาจายสำหรับบริการผูปวยนอกและ

บริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓ และรอยละ ๘ ตอปตามลำดับ นอกจากนี้ 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริการปฐมภูมิที่ไมชัดเจน โดยรวมไปกับการจัดบริการของโรงพยาบาล ทำให

เกิดความแตกตางกันระหวางพื้นที่ ขึ้นอยูกับการจัดการของเครือขายบริการปฐมภูมิแตละแหง 

       ๑๖.๓ มีการจัดทำแผนยทุธศาสตรความรวมมอืพฒันาระบบบริการปฐมภมูริะยะ ๕ ปแตแผนยุทธศาสตร

ดังกลาวยังไมไดผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบ

ดำเนินการตามแผน  

      ๑๖.๔ งบประมาณตาม “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕” ยังเปนไปเพ่ือการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อระบบบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมากกวา โดยมีงบประมาณ

สำหรับการพัฒนาศักยภาพและผลิตบุคลากรเพียงประมาณ รอยละ ๑ ของงบประมาณทั้งหมด  ทั้งนี้งบประมาณ

ดังกลาวยังคอนขางขาดความยืดหยุนในการบริหารจัดการใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ เปนระบบราชการที่ขาด

ความคลองตัว และขาดความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรสำหรับระบบบริการปฐมภูมิ 

 ๑๗. บุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมิมีความขาดแคลนท่ีเรื้อรัง  

       ๑๗.๑ บุคลากรเพื่อระบบบริการปฐมภูมิยังมีไมเพียงพอ ทั้งในดานจำนวนของบคุลากรพ้ืนฐาน และ

ประเภทของบุคลากรเฉพาะบางประเภทที่มีสอดคลองกับแนวโนมของปญหา เชน กลุมที่ทำหนาที่ในการสงเสริม

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพของประชาชน (health educator) และกลุมทีด่แูลสขุภาพของชมุชน (community 

and population health) ยังมีความขาดแคลน  

      ๑๗.๒ ปญหาสำคัญที่ทำใหบุคลากรไมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก นโยบายและแนวทางการจัดสรรบุคลากร

ไปปฏิบัติงานที่หนวยบริการปฐมภูมิไมชัดเจน รวมทั้งไมมีตำแหนงขาราชการสำหรับบรรจุเจาหนาที่ที่จบใหม และ

ไมมีทางเลือกแนวทางในการจางงานแบบใหมที่จูงใจใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการประเภทนี้อยางตอเนื่อง 

       ๑๗.๓ ปญหาการขาดความกาวหนาในสายงาน เน่ืองจากบุคลากรสวนใหญทีป่ฏิบตังิานจบจากหลักสูตร 

๒ ปที่ผลิตโดยกระทรวงสาธารณสุข เชน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทันตาภิบาล เปนตน  ซึ่งบุคลากรเหลานี้มี

ขอจำกัดในความกาวหนาในสายอาชพี สงผลใหบคุลากรจำนวนมากปรบัเปลีย่นไปยงัสายงานท่ีมคีวามเตบิโตมากกวา 

โดยเฉพาะสายงานที่มีกรอบอัตราตำแหนงอยูในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 ๑๘. รูปแบบการจัดการบริการยังจำกัด ตอบสนองตอความตองการของพื้นที่ไมเต็มที่  

     ๑๘.๑ มีการพัฒนารปูแบบและยกระดบัคณุภาพการจดับรกิารปฐมภมูใินลกัษณะที่หลากหลายมากข้ึน

ทั้งที่เปนศูนยสุขภาพชุมชนในเขตชนบท ศูนยแพทยชุมชนในเขตเมือง เครือขายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิใน

ระดับอำเภอ การพัฒนาศูนยบรกิารสาธารณสุขในเขตเทศบาล รวมทัง้คลินกิชุมชนอบอุนทีด่ำเนนิการโดยภาคเอกชน 

รวมทั้งการพัฒนานวตกรรมของกระบวนการดำเนินงานบริการปฐมภูมิ แตการสนับสนุนโดย สปสช.และกระทรวง

สาธารณสุขยังขาดความตอเนื่องและเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนบอย  ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขยังคงเนนการ

พัฒนาตามโครงการ และดำเนินการเหมือนกันทั่วประเทศ 

     ๑๘.๒ มีการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของสถานีอนามัย 

โดยรัฐบาล แตการดำเนินงานยังเนนไปท่ีการพัฒนาสวนที่เปนโครงสรางและส่ิงกอสรางอยางรวดเร็ว แตแผนการ

พัฒนาในดานกำลังคน และการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิในระดับตำบลยังขาดความชัดเจน   

     ๑๘.๓ การจัดบริการสาธารณสุขเชิงรุก ที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ยังไมสามารถ

ทำใหเปนรูปธรรมท่ีมีประสิทธิผลชัดเจน การมุงใชนโยบายประชานิยมซึ่งเนนการใหบริการสาธารณสุข ทำให

ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง หวังพึ่งพาแตระบบประกันสุขภาพท่ีรัฐเปนผูใหบริการ  

ดังนั้น การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข จำเปนตองเพิ่มขีดความสามารถในดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  

     ๑๘.๔ ประชาชนยังไมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดเทาเทียมกันโดยเฉพาะกลุมคนไรรัฐไรสัญชาติ

และประชาชนชายขอบ  

 ๑๙. การมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน และภาคสวนตางๆ ยังนอย  

       ๑๙.๑ การจัดการเพื่อการมีสวนรวมของทองถ่ิน ชุมชน ในการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิยังมี

ความไมชดัเจนท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ   

 ๒๐. จากธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิระยะ ๕ ป แผนยุทธศาสตรทศวรรษกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ และการระดม

สมองรวมกับภาคี หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชน และผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีขอสรุป

หลักการเพ่ือการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ดังนี้   

 รัฐควรจัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิซึ่งเปนบริการดานแรกที่ใหบริการอยางมีคุณภาพทั้งดานการรักษา

พยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ โดยที่ประชาชนทุกคนทุกกลุมอายุใหการ

ยอมรบัและไววางใจในการเปนทีพ่ึง่หลกัของประชาชน สามารถเขาถงึบรกิารไดงาย เปนบรกิารทีม่คีณุภาพ สามารถ

ดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบแบบผสมผสาน ตอเนื่องรวมทั้งเปนบริการเชิงรุก และสนับสนุนใหประชาชนและ

ชุมชนดูแลสขุภาพตนเองได รวมทัง้เปนบรกิารถึงบานและชุมชนในกรณทีีป่ระชาชนมาใชบรกิารทีส่ถานพยาบาลไมได 

และมรีะบบสงตอทีม่ปีระสทิธิภาพในกรณทีีห่นวยบรกิารปฐมภมูไิมสามารถดแูลเองได เพือ่ใหประชาชนไดรบับริการ

ที่มีคุณภาพอยางเหมาะสม โดยหนวยบรกิารปฐมภูมคิวรมลีกัษณะและรูปแบบทีแ่ตกตางกนัได แตจะตองสอดคลอง

กับบริบทพ้ืนที่ และความตองการของประชาชน 

  

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร  สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๔ 
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ยุติการสงเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม : 

เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูปวย 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเร่ือง ยุติการสงเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

และสุขภาพของผูปวย๑  

 กังวล ตอคาใชจายดานยาของประเทศที่สูงเกินจำเปน รวมทั้งสถานการณการใชยาไมเหมาะสม  

 หวงใย วามีการสงเสรมิการส่ังใชยาทีข่าดจรยิธรรม โดยมทีัง้ผูเสนอผลประโยชนและผูเรยีกรับผลประโยชน

บนความเจ็บปวยของประชาชน 

 ตระหนัก วาการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมมีความเช่ือมโยงกับสถานการณที่เปนอยูดังกลาว เกิด

ผลกระทบตอความสูญเสยีทางดานเศรษฐกจิและสขุภาพของผูปวย รวมถงึความเช่ือถือทีส่งัคมมตีอแพทย เภสัชกร 

และบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของ 

 ตระหนัก ถึงนโยบายและขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงปจจุบันมีเพียงกฎหมายท่ีควบคุมโฆษณา แต

ยังมีปญหาในเชิงประสิทธิภาพและความไมเทาทันสถานการณ รวมทั้งไมไดมีการควบคุมการสงเสริมการขายยาแต

อยางใด 

 เห็นวา ทุกภาคสวนในระบบยามีหนาที่สำคัญในการชวยแกไขสถานการณใหดีขึ้น ไดแก ภาคการศึกษา 

องคกรวิชาชีพ องคกรที่ดูแลการบังคับใชกฎหมาย หนวยบริการสุขภาพ องคกรที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ

ทั้งสามระบบ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน สื่อภาคประชาชน และประชาสังคม 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. รับรองยุทธศาสตรยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ตามภาคผนวกทายมติ๒ นี้ 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

     ๒.๑ นำเสนอยุทธศาสตรยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ และมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามยุทธศาสตร 

     ๒.๒  นำเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

  ๒.๒.๑  เพื่อมอบหมายคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหงชาต ิ รวมกับสำนกังานหลกัประกันสุขภาพ

แหงชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดตั้งคณะทำงานท่ีมาจากทุกภาคสวน 

ที่ไมมีสวนไดเสียกับธุรกิจยาทั้งในและตางประเทศ เพื่อทำหนาที่ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๔ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๘ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๔. ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๔๕

   ๑) พฒันาเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาตามแนวทางขององคการ

อนามัยโลก รวมถึงแนวปฏิบัติทั้งในตางประเทศและระหวางประเทศ ใหเปนเกณฑกลางของประเทศ และ

ปรับปรุงใหทันสถานการณอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนการสงเสริมการขายยา ปฏิสัมพันธระหวางผูเกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมยา และธรรมาภิบาล ความโปรงใส ผลประโยชนทับซอนในระบบยาที่เกี่ยวของ  

   ๒) ศึกษาระบบการนำหลักเกณฑจริยธรรมที่เปนเกณฑกลางของประเทศมาบังคับใช

ในรูปของกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบบริหารกฎหมายท่ีเขมแข็ง มีผลบังคับใชได  

   ๓) ประชาสัมพันธอยางกวางขวางเพ่ือใหทุกภาคสวนไดรับทราบและนำหลักเกณฑ

จริยธรรมฯ ไปประยุกตใชหรือขยายเพิ่มเติมเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ 

  ทั้งนี้ใหคณะทำงานฯ ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป   

  ๒.๒.๒  เพื่อมอบหมายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานประกันสังคม และ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รวมกันตั้งคณะทำงานศึกษาพัฒนาขอเสนอในการจัดตั้งองคการที่ทำงานอยาง

อิสระ ใหทำหนาที่รับผิดชอบจัดทำกลไกติดตามตรวจสอบ รวบรวมและรายงานสถานการณการสงเสริมการ

ขายยาที่ขาดจริยธรรมในระดับประเทศ โดยมีองคประกอบจากทุกภาคสวนรวมถึงภาคประชาสังคมรวมตรวจสอบ 

ใหรัฐจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือบริหารการจัดการองคการอิสระอยางเพียงพอ ท้ังนี้ใหคณะทำงานฯ 

ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป 

 ๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๔  
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ยุทธศาสตรยุติการสงเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม :  

เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูปวย  
 

เปาหมาย 
 ๑. ประเทศไทยยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพ

ของผูปวย  

 ๒. ประเทศไทยมีระบบเฝาระวังการสงเสริมการขายยาที่มีประสิทธิภาพ เทาทันกับสถานการณ และมี

ระบบจัดการแกไขปญหาระยะยาว 

 

ยุทธศาสตร  
 การยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ดาน รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรดานกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงเสริมการขายยา 

 ๒. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลเพ่ือยุติการสงเสริม

การขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 ๓. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพดานสุขภาพเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่

ขาดจริยธรรม  

 ๔. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจยาเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่

ขาดจริยธรรม 

 ๕.  ยุทธศาสตรภาคประชาสังคมเฝาระวังการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 

๑. ยุทธศาสตรดานกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงเสริมการขายยา 

 ใหสถาบันการศึกษารวมกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ศึกษาบทเรียนจากตางประเทศในการออกกฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายยา และการจัดทำ

รายงานคาใชจายดานการสงเสรมิการขายทีใ่หแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยอืน่ ๆ หรอืสถานพยาบาล หรือ 

รานขายยา 

 ๑.๒ ประยุกตใชบทเรียนในขอ ๑.๑ ในบริบทของประเทศไทย เพ่ือนำไปสูการออกกฎหมายควบคุมการ

สงเสริมการขายยาหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน รายงานคาใชจายดานการสงเสริมการขายท่ี

ใหแกแพทยและบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ หรือสถานพยาบาล หรือรานขายยา เปนตน 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๔. ผนวก ๑ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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๒. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือเครือขายสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลเพ่ือยุติการสงเสริม

การขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 สถาบันการศึกษาทางการแพทยและสุขภาพและสถานพยาบาลรวมกันดำเนินการดังนี้ 

 ๒.๑ รวมพัฒนาหลักเกณฑจริยธรรมดานการสงเสริมการขายยาตามแนวทางขององคการอนามัยโลก 

รวมทั้งประสบการณตางประเทศใหเปนเกณฑกลางของประเทศ ปรับปรุงใหทันสถานการณอยางตอเนื่อง และ

นำไปปรับใชในแตละสถาบัน 

 ๒.๒ บังคับใชหลักเกณฑจริยธรรมตาม ๒.๑ กับทุกภาคสวน เพื่อควบคุมการสงเสริมการขายที่

ขาดจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓ พัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑจริยธรรมตาม ๒.๑ อยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณ 

 ๒.๔ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) รวมผลักดันใหหลักเกณฑจริยธรรมวาดวย

การสงเสริมการขายยาตาม ๒.๑ และรวมทั้งการสงเสริมการสั่งจายยาดวยชื่อสามัญทางยา (generic name) เปน

หนึ่งในการพิจารณามาตรฐานโรงพยาบาลควบคูกับเกณฑมาตรฐานในเรื่องการใชยาที่เหมาะสม 

 ๒.๕ ในสวนของโรงพยาบาล ใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดตองแจงรายงานผลการสั่งจาย

ยาที่ผิดปกติเพื่อใหแพทยผูสั่งใชยาและคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลรับทราบและแกไขปรับปรุงใหทัน

เหตุการณ โดยอาจพิจารณาเชื่อมโยงควบคูกับกิจกรรมการสงเสริมการขายยาในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 ๒.๖  ใหสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการแกภาคประชาสังคม 

 

๓. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพดานสุขภาพและองคกรวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ เชน แพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล และองคกรวิชาชีพอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของ เชน สภาอุตสาหกรรม สมาคมสื่อมวลชน รวมกันดำเนินการดังนี้ 

 ๓.๑ พฒันาและกำหนดหลักเกณฑจริยธรรมดานการสงเสริมการขายยาใหเปนสวนหนึ่งของจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพแตละสาขา  

 ๓.๒ จัดทำระบบท่ีชัดเจนและตรวจสอบไดในการเฝาระวังการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 ๓.๓ ตรวจสอบและดำเนนิการตามมาตรการบงัคับขององคกรวชิาชพีนัน้ ๆ อยางเครงครัดเม่ือมกีารสงเสริม

การขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 ๓.๔ นำมาตรการยกยองชมเชยมาใชเพื่อสนับสนุนการประกอบวิชาชีพตามหลักการใชยาที่เหมาะสม 

 

๔. ยุทธศาสตรประสานความรวมมือของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจยาเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่

ขาดจริยธรรม 

 ใหองคกรภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจยา ทั้งภาครัฐและเอกชน มีหนาที่ดำเนินการดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติขององคกรและบุคลากรเพ่ือยุติการขายยาท่ีขาดจริยธรรม และสอดคลองกับ

เกณฑจริยธรรมกลางของประเทศไทย 

 ๔.๒ ดำเนินการใหมีการกำกับติดตาม ใหองคกรและบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และมีสภาพ

บังคับแกผูที่ฝาฝน 
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 ๔.๓ จัดใหมีระบบเฝาระวังและรับขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 ๔.๔ เปดเผยขอมูลเรื่องการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมสูสาธารณชนและรายงานตอหนวยงานที่

รับผิดชอบถึงการดำเนินการเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมเปนประจำทุกป 

 

๕. ยุทธศาสตรภาคประชาสังคมเฝาระวังการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 ใหภาคประชาสังคม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้ 

 ๕.๑ รัฐโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวง

การคลัง จัดงบประมาณสนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังการสงเสริม

การขายยาที่ขาดจริยธรรม และนำมาเปดเผยตอสาธารณะ   

 ๕.๒ ภาคประชาสังคมจัดทำแผนการเฝาระวังปญหาและติดตามการดำเนินงานเพื่อแสดงความกาวหนา

ของการดำเนินงานและประเมินผล โดยนำเสนอผลสูสาธารณะอยางตอเนื่อง  

 ๕.๓ ทุกภาคสวนรวมกันจัดทำแผนการเฝาระวังปญหาและติดตามการดำเนินงานเพื่อแสดงความกาวหนา

ของการดำเนินงานและประเมินผล โดยนำเสนอผลสูสาธารณะอยางตอเนื่อง  

 ๕.๔ สื่อมวลชนมีบทบาทรวมกับภาคประชาสังคมในการใหความรูแกประชาชนเพื่อสงเสริมการใชยาที่

เหมาะสมและสรางความเทาทันตอขบวนการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 
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ยุติการสงเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรม : 

เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผูปวย 
 

สถานการณ 

 ๑. ยาเปนสินคาคุณธรรมซึ่งมีทั้งคุณและโทษตอรางกายมนุษย การสงเสริมการขายยามีสวนกระตุนใหเกิด

การใชยาเพิ่มขึ้น โดยบางครั้งมิไดสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพตามหลักการใชอยางสมเหตุผล จึงเปนการ

เพิ่มความเสี่ยงหรอือนัตรายใหแกผูบรโิภค และการสงเสริมการขายยายงัทำใหยาราคาแพงข้ึนโดยไมจำเปน ไมเพียง

เทานั้น การสงเสริมการขายยาท่ีขาดจริยธรรมหรือมีผลประโยชนทับซอน ย่ิงซ้ำเติมปญหาดังกลาวใหทวีความ

รุนแรงยิ่งข้ึน 

 ๒. องคการอนามัยโลกใหความสำคัญกับเรื่องปญหาการสงเสริมการขายยาที่มีผลกระทบตอการใชยา ได

ปรากฏในมติสมัชชาองคการอนามัยโลกหลายคร้ัง ไดกำหนดนิยามของ “การสงเสริมการขายยา” วาหมายถึงการ

กระทำใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลและการชักชวนหรือลอใจทุกวิถีทางโดยผูผลิตและผูจำหนาย เพ่ือ

ชักนำใหเกิดการส่ังยา การจัดหายา การสั่งซื้อยาและการใชยาเพิ่มขึ้น  

 ๓. เกณฑจริยธรรมขององคการอนามัยโลกไดใหความหมายของการสงเสริมการขายยาท่ีเหมาะสมไว

อยางละเอียด เนนวาควรจะสอดคลองกับนโยบายสาธารณสุขแหงชาติและอยูภายใตกฎหมายของแตละประเทศ 

โดยมีประเด็นควรคำนึงถึงทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่นำเสนอในการสงเสริมการขาย เชนเปนสิ่งที่นาเชื่อถือ เปนความ

จริง ความถูกตอง เปนขอมูลความรูที่สมดุลรอบดาน ทันสมัยสามารถพิสูจนได และมีรสนิยมที่ดี   โดยย้ำวาการสง

เสริมการขายไมควรนำไปสูการสั่งใชยาเพื่อการตอบแทนผลประโยชน ทั้งเปนเงินและวัตถุตามคำขอของบุคลากร

ทางสาธารณสุขทัง้ทางตรงและทางออม ในทางกลบักนับคุลากรทางสาธารณสุขกไ็มควรจะรบัหรือแสวงหาประโยชนใด ๆ  

 ๔. ประเทศไทยประสบกับปญหาคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในสวนที่เปนคาใชจายดานยาของ

ประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเรว็ อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะคาใชจายการรกัษาพยาบาลในระบบสวัสดกิารรักษาพยาบาล

ของขาราชการที่ดูแลประชากรประมาณ ๕ ลานคน พบวาเพิ่มสูงขึ้นเปน สองเทาหรือคิดเปนมูลคาสูงถึง ๕๔,๙๐๔ 

ลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในขณะท่ีคาใชจายในระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งสอง

ระบบดูแลประชากร รวม ๕๗ ลานคน โดยที่มูลคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในป พ.ศ. ๒๕๕๑ คิดเปนเงินรวม

เพียง ๙๘,๗๐๐ ลานบาทเทานั้น ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะระบบการสั่งใชยาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ

ขาราชการเปนไมมีการควบคุมการสั่งจายยา และจายตามการเบิกจริง จึงเปนเหตุใหไมเปนไปตามหลักการใชยา

อยางสมเหตุผล ดวยการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม 

 ๕. คาใชจายในการโฆษณายาของไทยที่พบก็มีมูลคาสูงมาก ตัวอยางเฉพาะการโฆษณายาสูผูบริโภค ใน

ชวงตลอด ๓ ปที่ผานมา (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑) สูงกวากวา ๒.๕ พันลานบาทตอป  ท้ังนี้ถานับรวมทั้งหมดถึงการพูด

สดในรายการโดยผูประกาศเอง การโฆษณาหลากหลายรปูแบบทัง้ผานทางอนิเตอรเนต็ วทิยชุมุชน รายการสุขภาพ 

คอลัมนตอบปญหาสุขภาพ และการโฆษณาแฝงตาง ๆ ฯลฯ ที่กำลังขยายเพิ่มมากขึ้น และการโฆษณายาสู

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๘ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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ผูประกอบวิชาชีพ คาใชจายดานโฆษณาจะมีสูงกวานี้หลายเทา แตเมื่อขาดระบบการควบคุมกำกับและติดตามที่

รัดกุมเขมงวด จึงยากที่จะระบุตัวเลขคาใชจายการสงเสริมการขายยาที่ถูกตอง ครบถวน 

 ๖. การสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมไดดึงเอาแพทย เภสัชกร และบุคลากรอ่ืน รวมทั้งสื่อสารมวลชน

เขารวมรับผลประโยชนทบัซอนในรปูแบบตาง ๆ จากบรษิทัยาทัง้ทีเ่ปนผลประโยชนทางตรงและผลประโยชนแอบแฝง  

ความพยายามในการสรางความสัมพันธระหวางแพทยและบริษัทยาผานผูแทนยา (ซึ่งมีทั้งที่เปนเภสัชกรและไมใช

เภสัชกร) ดวยการใหผลประโยชน ของขวัญ ของชำรวย อาหาร การเล้ียงรับรอง การสนับสนุนการจัดประชุมวิชา

การ การเดินทางตางประเทศ การใหทุนสนับสนุนทั้งในระดับบุคคลและสถาบัน ฯลฯ เพื่อใหแพทยคุนเคยกับยา

ของบริษัทและอาจเลือกสั่งใชยาจากผลประโยชนทับซอน จึงทำใหบุคลากรดานสุขภาพรุนใหมจำนวนหนึ่งเขาใจผิด

และเชื่อวาผลประโยชนเหลานี้เปนสิทธิที่พึงไดรับหรือใชประโยชนได 

 ๗. การสงเสริมการขายยาที่มุงสนับสนุนผลประโยชนทับซอนในลักษณะนี้ไดกลายเปนสวนหนึ่งของ

สถานการณประจำวันในสังคมไทย ทำให แพทย เภสัชกร ตลอดจนบุคลากรดานสุขภาพรุนใหมจำนวนหนึ่งเขาใจ

ผิดและเชื่อวาผลประโยชนเหลานี้เปนสิทธิที่พึงไดรับหรือใชประโยชนได โดยมิไดตระหนักวาการสงเสริมการขายยา

จะสงผลกระทบตอสุขภาพและราคายา ทั้งที่องคการอนามัยโลก องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรวิชาชีพจะได

สะทอนปญหาในหลายมิติ และพยายามแกไข ในระดับนานาชาติ  

 ๘. ไมเพียงเทานั้น ยังพบแพทย บุคลากรสาธารณสุข และผูแทนยาบางกลุมมีพฤติกรรมที่เปนปญหาทาง

จริยธรรมอยางชัดเจนดวย “การตอรองผลประโยชน” และ “การยิงยา” เพื่อแลกเปลี่ยนกับการส่ังใชยาบางกลุมที่

ไมจำเปนหรือเปนยาราคาแพง ซึง่เปนปญหาจรยิธรรมทีเ่กดิจากสองฝาย ทัง้ผูเสนอใหและผูเรยีกรองเอาผลประโยชน 

การยนิยอมใหมสีงเสรมิการขายท่ีขาดจริยธรรมเชนนีต้อไป มยีอมกดัเซาะทำลายความไววางใจทีผู่ปวยและประชาชน

มีตอแพทย  เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวของ  

 ๙. รายงานขององคการอนามัยโลกที่วาดวยการติดตามความโปรงใสของระบบยา ๔ ประเทศ พบวา 

ความโปรงใสในการขึ้นทะเบียนตำรับยา การคัดเลือกยา และการจัดหายา๑ ของไทยยังไมอยูในเกณฑที่ดีนัก และมี

กำหนดการที่จะตรวจสอบเร่ืองการสงเสริมการขายยาของประเทศไทยตอไป 

 ๑๐. ในปจจุบัน ประเทศไทยไมมีกฎหมายควบคุมการสงเสริมการขายยาโยตรง สวนกฎหมายที่มีอยู

ไมเพียงพอและไมทันสถานการณ ในขณะท่ีระบบการควบคุมแบบสมัครใจ (self regulation) ของภาค

อุตสาหกรรม พบรายงานปญหาเพียง ๑-๒ กรณีตอป ไมครอบคลุมครบถวนสำหรับอุตสาหกรรมยาทั้งหมด 

สวนสภาวิชาชีพแมมีเกณฑจริยธรรม/จรรยาบรรณ แตไมครอบคลุมเรื่องสงเสริมการขายยา หรือการมีปฏิสัมพันธ

กับอุตสาหกรรมยา เหลานี้จึงไมสามารถสะทอนปญหาท่ีแทจริงและไมเปนกลไกหลักในการแกปญหาได 

 

นโยบายและกฎหมาย๒   

 ๑๑. เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา ในทางสากลน้ันสมัชชาองคการอนามัยโลกมีมติรับรอง

เกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ (WHA 41.17) และกระตุนใหประเทศสมาชิกนำ

ไปพัฒนาปรับใช ซึ่งตอมามีมติอีกหลายคร้ังที่เกี่ยวเนื่องกับการใชยาที่เหมาะสมและการใชเกณฑนี้ ในสวน

๑ WHO (2006) Measuring transparency in medicines registration, selection and procurement Four country 

assessment studies, WHO/PSM/PAR/2006.7 
๒ รายละเอียดของกฎหมายตางๆ อยูในภาคผนวก เอกสารวิชาการ 
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ประเทศไทยมีการแปลและจัดพิมพเผยแพรครั้งแรกโดยกลุมศึกษาปญหายา ดวยการสนับสนุนงบประมาณจาก

กระทรวงสาธารณสุข และตอมารวมมือกับแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยาเพิ่มเติมรายละเอียด จัด

พิมพครั้งที่สาม ในป ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมมือกับหลายภาคสวนจัดทำเกณฑจริยธรรม

เรื่องการสงเสริมการขายยาของประเทศ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๗ แตไมมีการบังคับใชตามกฎหมาย    

 ๑๒. กฎหมายท่ีเกีย่วกบัการควบคมุโฆษณายา พบปญหาไมทนัสมยั ไมเทาทนัสถานการณ ไมมปีระสิทธิภาพ 

และ บทลงโทษท่ีไมเขมแขง็ รวมทัง้ไมมบีทบัญญตัทิีค่วบคมุการสงเสริมการขายยาทัง้ทางตรงและทางออมแตอยางใด 

  ๑๒.๑ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม การโฆษณายาตองไดรับอนุญาต

และหามโฆษณาสรรพคุณโออวด สรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ยาทำใหแทงหรือขับระดูอยางแรง ยา

บำรุงกามหรือคุมกำเนิด หามรับรองหรือยกยองสรรพคุณยา โดยยกเวนใหสามารถโฆษณาดังกลาวไดกับผูประกอบ

วิชาชีพ และหามโฆษณาเปนเท็จ เกินจริง ไมสุภาพหรือแสดงความทุกขทรมานของผูปวย แถมพกหรือออกสลาก

รางวัล แตไมไดมีการควบคุมการสงเสริมการขายยาแตอยางใด นอกจากนี้การควบคุมการโฆษณาตามกฎหมายนี้ยัง

ไมสามารถใชอยางมีประสิทธิภาพในกรณีที่ขาดความชัดเจน มีปญหาทางจริยธรรม และการส่ือสารที่มีการพลิก

แพลงรูปแบบตาง ๆ เชน โฆษณาและสงเสริมการขายแฝง โฆษณาผิดจริยธรรมแตไมมีสาระของกฎหมายท่ีตรงที่

สามารถบังคับใชไดอยางแทจริง ประกอบกับระบบการเฝาระวังที่ออนแอ และบทลงโทษที่ไมเขมแข็ง ซึ่งตอมามีขอ

ตกลงเก่ียวกับการโฆษณาท่ี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดทำรวมกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ

โฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อรวมกันดูแล  

  ๑๒.๒ พระราชบัญญัติการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕  ไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับ

การโฆษณาและการสงเสริมการขายทั้งทางตรงและทางออม 

  ๑๒.๓ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม กำหนดวาการ

โฆษณาสินคาและบริการแตไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาและการสงเสริมการขายทั้งทางตรงและทางออม 

 ๑๓. กฎหมายควบคุมวิชาชีพ  แมมีเกณฑจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ แตไมมีบทบัญญัติที่ควบคุมหรือ

กำหนดเกณฑการมีปฏิสัมพันธในการสงเสริมการขายยาแตอยางใด 

  ๑๓.๑ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และขอบังคับแพทยสภาวาดวยการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม กำหนดใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมโฆษณา จางหรือยอมใหผูอื่นโฆษณา

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือความรูความชํานาญของตนหรือผูอื่น ตองไมประกอบวิชาชีพโดยไมคํานึงถึง

ความสิ้นเปลืองของผูปวย และกำหนดขอปฏิบัติในการแสดงผลงานวิชาการตาง ๆ นอกจากนี้กำหนดการโฆษณา

สถานพยาบาลซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ เชนโออวดการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือกิจกรรมอื่นของ

สถานพยาบาลเกินกวาที่เปนจริง โออวดสรรพคุณของเครื่องมือเครื่องใชเพื่อจูงใจใหมารับบริการโดยเขาใจผิด และ

เกณฑการใหสวนลด  

  ๑๓.๒ พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ และขอบังคับสภาเภสัชกรรมวาดวยการ

รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม กำหนดใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตองไมโฆษณา จางหรือยอมใหผู

อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือความรูความชํานาญของตนหรือผูอื่น กำหนดขอปฏิบัติในการแสดง

ผลงานวิชาการตาง ๆ รวมทั้งกำหนดตองละเวนการแสวงหาประโยชนที่จะเกิดตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

สวนบุคคล ตองระมัดระวังไมใหการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของตนแพรออกไปในสื่อมวลชนเปนทำนองโฆษณา

ความรูความสามารถ นอกจากนี้กำหนดการโฆษณาสถานพยาบาลหรือสถานปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบวิชาชีพ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๕๒

 ๑๔. กฎหมายท่ีอยูระหวางการราง 

  ๑๔.๑ ราง พระราชบัญญัติยา พ.ศ….(ฉบับประชาชน) เสนอใหปรับปรุงการควบคุมการโฆษณา

ยาและเพ่ิมเติมการควบคุมการสงเสริมการขายยาเพื่อคุมครองผูบริโภคใหเทาทันสถานการณและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและการตลาด  

  ๑๔.๒ ราง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…(ฉบับผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา) มี

ความพยายามแกไขหลายครั้ง เพื่อใหทันสถานการณ แตไมสำเร็จ โดยมีสาระบางสวนเกี่ยวกับการโฆษณาและการ

สงเสริมการขายยา 

 

ปญหาสำคัญและผลกระทบ๓  

 ๑๕. คาใชจายดานยาในประเทศไทยมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมากในระยะหลายปที่ผานมา ในป ๒๕๔๘ มีมูลคา

ราคาขายปลีกสูงถึง ๑๘๖,๓๓๐ ลานบาท และมีแนวโนมวาเมื่อสิ้นปพ.ศ. ๒๕๕๒ อาจมากกวา ๒๐๐,๐๐๐ ลาน

บาท ซึ่งเปนสัดสวนถึง ๔๒% ของคาใชจายดานสุขภาพ๔ ขาราชการเปนกลุมที่มีคาใชจายดานยาตอคนสูงที่สุด คือ  

๓,๖๐๐ บาทตอคนตอป ยังพบวาอัตราคาใชจายดานยาของประเทศไทยสูงกวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศ มีอัตราการเพิ่มของคาใชจายประมาณรอยละ ๑๓-๒๐ ในระหวางป พ.ศ.๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตเพียงรอยละ ๒.๒-๗.๑  มูลคาตลาดยาไทยสวนทางกับขนาดตลาดยา

โดยรวมในระดับนานาชาติ ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากรอยละ ๑๑.๗ ในป พ.ศ.๒๕๔๓ เปนรอยละ ๖.๘ ในป 

พ.ศ.๒๕๔๘  

 ๑๖. การสงเสริมการขายยารวมโฆษณายามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสั่งใชยาของบุคลากรสุขภาพ 

ขณะที่มีรายงานการสงเสริมการขายยาท่ีไมมีจริยธรรมในไทยมากขึ้น๕, ๖ พบการรายงานปญหาการใชยาไมเหมาะ

สมอยูมาก ไดแก ยาลดไขมัน ยาเบาหวาน ยาปฏิชีวนะ หรือกลุมยาราคาแพง เปนตน ตัวอยางเชน มีการใชยากลุม

ลดไขมันโดยไมเปนไปตามมาตรฐานของการรักษา มากกวา ๘๕%   

 ๑๗. การสงเสริมการขายยาทำใหยาราคาแพง ราคายาของประเทศไทยหลายรายการสูงกวาประเทศที่

พัฒนาแลว๗ ในขณะที่ประเทศไทยไมมีนโยบายดานราคายาท่ีสะทอนตนทุนที่แทจริง และยังไมมีกฎหมายใดที่

บังคับใหภาคอุตสาหกรรมตองรายงานตัวเลขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการขายยา ในรายงานตางประเทศ

พบวาสัดสวนคาใชจายการสงเสริมการขายยาสูงกวาที่ใชในการวิจัยและพัฒนายาถึง ๒ เทา  

 ๑๘. การฝาฝนพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. ๒๕๑๐ และระเบยีบสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย

หลักเกณฑการโฆษณาขายยา พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เปนปญหาหลัก ไดแก การโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ต พบวา 

รอยละ ๘๕ โฆษณาโดยไมไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และการศึกษาการโฆษณาขาย

ยาผานวิทยุ ๕๒๕ รายการในพื้นที่ ๕ จังหวัด พบวาฝาฝนกฎหมายรอยละ ๕๖.๔ โดยแสดงสรรพคุณเกินจริง

รอยละ ๘.๙ แสดงขอความไมถูกตองรอยละ ๑๓.๑๗ และแสดงขอความท่ีทำใหเขาใจผิดรอยละ ๒๑.๘๘ 

วิทยุชุมชนมีปญหาการโฆษณายาไมไดรับอนุญาต หรือดวยการพูดสด โดยทั่วไปประชาชนมักไดรับขาวสารดานยา

๓ รายละเอียดเพิ่มเติมปญหาและผลกระทบ อยูในภาคผนวก เอกสารวิชาการ 
๔ สุวิทย วิบูลยผลประเสริฐ (บรรณาธิการ) การสาธารณสุขไทย ๒๕๔๘-๒๕๕๐, ISBN 978-974-8072-76-0 
๕ เอกสารประกอบ “การประชุมวชิาการเพ่ือพัฒนาระบบยา ประจำป ๒๕๕๒” จดัโดยแผนงานสรางกลไกเฝาระวงัและพฒันาระบบยา  
๖ ยาวิพากษ ปที่ ๑ (ฉ๒) มิถุนายน ๒๕๕๒ 
๗ ยาวิพากษ ปที่ ๑ (ฉ๑) มีนาคม ๒๕๕๒ 
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๘ A participatory evaluation of the implementation of WHO’s ethical criteria for medicinal drug promotion in 

multiple countries (2004), รายงานฉบับสมบูรณ และนำเสนอใน Second ICIUM (2004) 
๙ สรุปการประชุมรวมวิเคราะห “แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแพทยและบริษัทยา”  เม่ือ ๒๙ เมษายน 

๒๕๕๒ 

 

จากโฆษณาเปนหลัก การกระทำดังกลาวทำใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง สรางความเขาใจผิดในสาระสำคัญ 

และสงผลใหเกิดการใชยาเกินความจำเปน กอใหเกิดความส้ินเปลืองทางเศรษฐกิจ และอาจกอผลเสียตอสุขภาพ

ของผูบริโภค 

 ๑๙. การโฆษณาและขายยาผานทางอินเทอรเน็ต เปนการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายยาตาม

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และยังสรางผลกระทบดานกลับตอสุขภาวะของสตรีและเยาวชน ไดแกการขายยา

ทำแทง การขายยาบำรุงสมรรถนะทางเพศ การขายยาเพื่อใหหมดสติและนำไปสูการทำผิดทางเพศ การขายยา

รักษาโรคเอดส เปนตน การติดตามจับกุมและดำเนินคดี ทำไดยาก  

 ๒๐. มีปญหาขอมูลการโฆษณาในวารสารทางการแพทยของไทยมีความขัดแยงกับท่ีปรากฏในวารสาร

การแพทยชั้นนำของโลก พบปญหาการโฆษณาท่ีสำคัญยังพบในรูปการโฆษณาแอบแฝงดวยวิธีการตาง ๆ เชน 

การใหความรูผานมูลนิธิหรือศูนยสุขภาพ รายการสุขภาพ คอลัมนตอบปญหา ฯลฯ โดยไมมีกลวิธีในการควบคุม

จัดการซึ่งแตกตางจากการดำเนินการของตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจัดใหมีการพัฒนา

รางหลักเกณฑในการควบคุมการโฆษณาแอบแฝง แตยังไมไดนำมาบังคับใช 

 ๒๑. แมวาองคการอนามัยโลกจะไดพฒันาเกณฑจริยธรรมการควบคมุการขายยา และผลกัดนัใหประเทศ

สมาชิกพัฒนาเปนกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมการสงเสริมการขาย แตเมื่อประเทศไทยไมมีกฎหมายดังกลาว ไมมี

มาตรการในการเฝาระวังหรือกำกับการสงเสริมการขายอยางเทาทันเพียงพอ ทำใหปญหากิจกรรมการสงเสริมการ

ขายยาที่ขาดจริยธรรมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำใหนักวิชาการไดสะทอนปญหาและขอเสนอแนะตอการแกไข 

รูปแบบปญหาการสงเสริมการขายยาในลักษณะตาง ๆ เชน การสนับสนุนการประชุมวิชาการท่ีมีงานบันเทิงรวม

และของชำรวย การสนับสนุนไปประชุมตางประเทศที่ผสมการทองเที่ยว หรือตามยอดสั่งซื้อ เหลานี้มีปรากฏใน

รายงานวิจัย เอกสารวิชาการ การใหขอมูลสวนตัว แตยังขาดมาตรการในการควบคุมกำกับและติดตาม การจัดการ

ในเชิงระบบ๘, ๙   

 ๒๒. ประเทศไทยยังขาดระบบธรรมาภิบาลในหลายสวนที่เกี่ยวของกับระบบยา โดยเฉพาะในเรื่องการ

ควบคุมระบบยา ความโปรงใสของระบบควบคุมกำกับ ตลอดจนการสงเสริมบรรษัทภิบาลของบริษัทยา แมจะมี

ความพยายามประชาสัมพันธธรรมาภิบาลในรูปของความรับผิดชอบตอสังคม แตมิไดเปดเผยขอมูลดานการตลาดสู

ผูบริโภค เชน มูลคาและกิจกรรมการโฆษณาและสงเสริมการขาย และเทคนิคการตลาดยา  

 ๒๓. ผูที่เกี่ยวของกับเรื่องการสงเสริมการขายยามีหลายภาคสวนตามทีอ่งคการอนามัยโลกไดระบุไปแลว 

ลวนมีสวนทำใหสถานการณการสงเสริมการขายท่ีขาดจริยธรรมทวีความรุนแรง ทั้งดวยเหตุไมทราบสถานการณ 

ไมใสใจปญหา หรือ รวมในขบวนการตนเหตุของปญหา ระดับปจเจก ไดแก ผูแทนยา ผูสั่งใชยา และผูสั่งซ้ือยา 

ระดับสถาบัน ไดแกโรงพยาบาล คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด อุตสาหกรรม ระดับสมาคมและสภา

วิชาชีพ ไดแก สมาคมอุตสาหกรรม แพทยสภา สภาเภสัชกรรม อาจรวมถึงสัตวแพทย ทันตแพทย และเทคนิกการ

แพทย ระดับการควบคุมบังคับใชกฎหมาย ไดแก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระดับระบบหลักประกัน

ไดแก คณะกรรมการบริหารกองทุนทั้งสามกองทุน และสุดทาย คือสื่อมวลชน ประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๕๔

 ๒๔. ดังนั้น ในภาพรวมแลว การสงเสริมการขายยาที่ไมเหมาะสมมิไดเปนปญหาเฉพาะยาราคาแพง หรือ

เปนขบวนการเอารัดเอาเปรยีบผูบรโิภคของกลุมใดกลุมหนึง่เปนการเฉพาะเทานัน้ ปญหาดงักลาวเปนปญหาสาธารณะ

ที่ทาทายและสรางความสั่นคลอนตอความเชื่อถือที่มีตอแพทย เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงฐานคิด

ดานคุณธรรม จริยธรรม ที่ดำรงอยูในสังคมไทย  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๘ 

 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๕๕

ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาต ิ
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลแหงชาติ๑ 

 รับทราบ ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๖ ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ขอ ๑.๒ (๑) (ดำเนินการใหมีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร...) 

 รับทราบ ถึงผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทั้งผลตอสุขภาพในทุกมิติ ผลตอเศรษฐกิจ

สังคม มนุษย และการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยรวม โดยเฉพาะผลกระทบตออนาคตของชาติในระยะยาว และการเปน

อุปสรรคในการพัฒนาคนและสังคม  

 ตระหนัก ถึงสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและความรุนแรงของปญหาในประเทศไทยที่

นาเปนหวง  

 เขาใจ วาการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลกอใหเกดิผลกระทบเชงิลบทีม่มีลูคาสงูกวาประโยชนทางเศรษฐกิจ

ที่สังคมไดรับ และสงผลกระทบตอผูอื่น รวมถึงสังคมในวงกวาง อันเปนสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต 

ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของชาติ ตลอดจนปญหาความยากจน ความ

ดอยโอกาสและการเลือกปฏิบัติซึ่งนำไปสูความไมเสมอภาค  

 ตระหนัก วาปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้นสามารถปองกันและควบคุมไดดวยมาตรการ

ของนโยบายแอลกอฮอล ซึ่งตองมีความสมดุลและครอบคลุมมาตรการตาง ๆ ท้ังการควบคุมการบริโภค 

ลดความเสี่ยงของการบริโภค และการฟนฟูเยียวยาแกไขผูประสบปญหา โดยมีเปาหมายท่ีประชากรท่ัวไปและ

กลุมเสี่ยงรวมถึงเยาวชน  

 รับรู วามาตรการของนโยบายแอลกอฮอลมีประสิทธิผลและคุมคาในการควบคุมปญหาตางกัน  มาตรการ

ที่มีประสิทธิผลและความคุมคาสูงสุดสำหรับสังคมไทยไดแก มาตรการทางภาษีและราคา การจำกัดการเขาถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การควบคุมหรือหามการโฆษณา และการควบคุมพฤติกรรมขับข่ีขณะมึนเมาอยางจริงจัง 

สวนมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลและความคุมคาตำ่ไดแก การใหสขุศกึษาแกเยาวชน การควบคุมตนเองของผูประกอบการ

อตุสาหกรรมสรุาท่ีไมมบีทลงโทษทางกฎหมาย และการจัดกจิกรรมทางเลือกทดแทนการบริโภค  

 ชื่นชม ในพัฒนาการของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทยในระยะเวลาที่ผานมา รวมถึง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงกำหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

นโยบายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลแหงชาต ิ คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลจงัหวดั  และคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลกรงุเทพมหานคร ข้ึนมาเปนกลไกในการจัดการ

กับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑๐ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๕๖

๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕. ผนวก ๑ 

 ตระหนัก ถึงความจำเปนในการสรางความมุงมั่นรวมกันของสังคมไทยในการจัดการกับปญหาจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะการใชประโยชนจากแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ เพื่อ

พัฒนาความเขมแข็งของกระบวนการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยคำนึงถึงผลกระทบ

ในทุกมิติ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. รับรองแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ ตามเอกสารผนวกขางทายมติ๒ นี้  

 ๒. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาตพิจิารณาและนำเสนอแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 

ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพจิารณาใหความเหน็ชอบ และมอบหมายหนวยงานท่ีเกีย่วของพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะ

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ และ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด ดำเนินการใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการทุกระดับที่สอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 

 ๓. ใหคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด 

     ๓.๑  รวมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หนวยงานราชการ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ สนับสนุนการดำเนินงานและเขามามีสวนรวมอยาง

เปนรูปธรรม ในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร

นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการ  

     ๓.๒  รวมกับคณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแหงชาต ิ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ภาคประชาสงัคม พจิารณาศกึษาความเปนไปไดในการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือการจัดสรรงบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ สนบัสนุนกองทนุสงเสริมและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร และ

สนับสนุนการรณรงคเพื่อขจัดความรุนแรงในครอบครัว และใชในมาตรการเยียวยาผูหญิงและเด็กที่ไดรับผลกระทบ

จากความรุนแรงในครอบครัวอันเปนผลมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๔. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาตเิสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบใหคณะกรรมการ

นโยบายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแหงชาต ิ คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลแหงชาต ิ คณะกรรมการควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด รวมกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแหงชาติ กรม

สรรพสามิต ผูวาราชการจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น บังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของอยางจริงจัง ตอเนื่อง  

 ๕.  ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๕๗

แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาต ิ
 

๑. บทนำ 

 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอปญหาตอสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญญาของประชากรไทย 

ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมไดจำกัดอยูเพียงตัวผูบริโภคเทานั้น ครอบครัว บุคคลรอบขาง ชุมชน สังคม 

และประเทศ ลวนมีสวนแบกรับภาระจากผลกระทบ การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดโรคภัยกวา 

๖๐ ชนิด และคราชีวิตประชากรโลกถึง ๒.๓ ลานคน ในป ๒๐๐๔ และยังมีความสัมพันธกับปญหาทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่สงผลถึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาของสังคมโดยรวม 

ในประเทศไทยนั้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพลำดับที่สอง โดยกอภาระโรคคิดเปน

รอยละ ๘.๑ ของภาระโรคทั้งหมด ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียนานาชาติอยางชัดเจน  ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลในประเทศไทยมีมูลคาสูง ๑.๕๑ แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๑.๙๗ ของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ ซึ่งสูงกวาผลประโยชนที่สังคมไดรับในรูปแบบของภาษี ทั้งนี้ผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลเหลานี้สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงไดดวยการมีนโยบายแอลกอฮอลที่มีประสิทธิผล และการนำไป

ปฏิบัติที่จริงจัง  

 

๒. สถานการณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ผลกระทบ และนโยบายแอลกอฮอลของประเทศไทย 

 ๒.๑ ปริมาณการบริโภคเฉล่ียของประชากรไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เฉลี่ยในประชากรผูใหญไทยเพิ่มจาก ๗.๒๘ ลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคน ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปน ๗.๗๑ ลิตร๑

โดยเฉพาะการขยายตัวตอเนื่องของตลาดเบียรและวิสกี้ ปริมาณการบริโภคเบียรเพิ่มขึ้นถึง ๑๒ เทา ระหวางป 

พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๖ และประมาณการไดวาปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกระบบภาษีสูงประมาณ  

๒ ลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป ทั้งนี้ปริมาณการผลิตและนำเขาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระยะสองสามป

ลาสุดมีแนวโนมทรงตัว  

 ๒.๒ สังคมไทยมีนักดื่มหนาใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประมาณปละ ๒.๖ แสนคน สัดสวนนักดื่มในกลุม

ประชากรที่เคยมีความชุกของผูบริโภคในระดับต่ำ อยางเชน ประชากรเพศหญิง กลุมเยาวชน และประชากรอายุ

นอย ซึ่งเปนอนาคตของชาติ เพิ่มขึ้นชัดเจน ในขณะที่ความชุกของผูบริโภคในประชากรสูงอายุมีแนวโนมลดลง  

 ๒.๓ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกลายเปนเรื่องปกติมากข้ึน สัดสวนนักดื่มที่บริโภคเปนประจำโดย

เฉพาะที่บริโภคทุกวันเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกันสัดสวนผูบริโภคประเภทนาน ๆ ครั้งกลับลดลง สัดสวนของผูบริโภค

เปนประจำ๒ เพิ่มจากรอยละ ๓๗.๑๔ เปน ๔๐.๖๗ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๕๐ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕. ผนวก ๑ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ คำนวณจากขอมูลลิตรของเคร่ืองดื่มที่ผลิตและนำเขาจากกรมสรรพสามิต โดยใชวิธีคำนวณขององคการอนามัยโลกเพื่อแปลงเปน 

ลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ โดยไมนับปริมาณการผลิตสุราสามทับ 
๒ หมายถึงผูที่บริโภคโดยเฉลี่ยอยางนอย ๑ คร้ังตอสัปดาห 
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 ๒.๔ ประชากรนักดื่มไทยมีรูปแบบการบริโภคที่มีความเส่ียงสูง โดยเฉลี่ยแลว นักดื่มไทยเพศชายบริโภค

แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ ๘๕.๗๒ กรัมตอครั้งที่ดื่ม และ ๕๑.๙๙ กรัม ในเพศหญิง ในขณะที่นักดื่มเยาวชน (๑๒-๑๙ ป) 

ชายมีปริมาณการบริโภคสูงถึง ๑๑๘.๓๕ กรัมตอวันที่ดื่ม และ ๖๑.๙๕ กรัม ในเยาวชนหญิง ซึ่งลวนจัดเปนการดื่ม

แบบอันตรายและการดื่มจนมึนเมา 

 ๒.๕ ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในมิติของปริมาณและมูลคา โดย

เฉพาะในประเภทเครือ่งดืม่สไตลตะวนัตก มเีคร่ืองดืม่ประเภทใหม ๆ เกดิขึน้อยางตอเนือ่งในตลาดของไทย โดยเฉพาะ

เครื่องดื่มที่มีกลุมตลาดเฉพาะ อยางเชน เครื่องดื่มสำหรับเยาวชนและสำหรับนักดื่มหญิง ประชากรไทยเขาถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยงาย และรับรูถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งทางตรงและทางออมในความถ่ีที่สูง 

 ๒.๖ ปญหาสุขภาพและสังคมท่ีเกดิจากหรือมคีวามสมัพนัธกบัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลหลายประเภท

ในสังคมไทยมีความรุนแรงมากกวาในตางประเทศ และบางสวนมแีนวโนมรนุแรงขึน้ตามปรมิาณการบริโภคของสังคม 

ตัวอยางเชน การบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุจราจรและการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย นอกจากนั้นการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเกี่ยวของกับปญหาความยากจนทั้งระดับบุคคลและสังคม ครัวเรือนไทยที่มีสมาชิกดื่มสุรามีคาใชจาย

สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสัดสวนรอยละ ๖-๘ ของคาใชจายทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงเพิ่มในสัดสวนที่สูงกวา

การเปลี่ยนแปลงของรายไดและรายจายของครัวเรือน นอกจากนั้นผูบริโภคที่มีรายไดต่ำนั้นยังบริโภคในลักษณะที่มี

ความเสี่ยงสูงกวาดวย  

 ๒.๗ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพและปญหา

สังคมอื่น ๆ ทั้งในลักษณะความเปนเหตเุปนผล ลกัษณะการชักนำ และลักษณะที่พบรวมกัน เชน การเสพสิ่งมึนเมา

ควบคูกันหลายชนิด การบริโภคยาสูบ การทำรายรางกาย พฤติกรรมทางเพศที่เปนอันตราย การกออาชญากรรม 

ภาวะเปนหนี้สิน และการวางงาน  

 ๒.๘ ประเทศไทยมีการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอลอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่ผานมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการมพีระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ และโครงสรางกลไกในการ

จัดการกับปญหาภายใต พ.ร.บ. ดังกลาว โดยรวมนัน้ประเทศไทยมีจำนวนมาตรการมากกวาคาเฉลีย่นานาชาต ิ หากแต

ยงัขาดความเขมแข็งในเชิงเน้ือหานโยบาย และแมวาสังคมไทยไดมีความตื่นตัวตอปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลมากขึ้น ประชากรไทยมีความคุนเคยกับมาตรการตาง ๆ ของนโยบายแอลกอฮอลมากข้ึน แตการนำ

นโยบายไปปฏิบตัยิงัขาดการเอาจรงิเอาจงัอยางตอเนือ่ง นโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทยยงัมีประสิทธิผลที่ไมนา

พึงพอใจเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการควบคุมปริมาณการบริโภค การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง และการควบคุม

และลดความรุนแรงของปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๒.๙ ขอจำกัดเชิงกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญ ไดแก ความออนแอของเนื้อหานโยบาย

ในมาตรการบางกลุม ความออนแอของการนำนโยบายไปปฏิบัติ การขาดนโยบายและมาตรการในระดับพื้นที่ 

การขาดการติดตามและประเมินผล  ปญหาในการใชความรูทางวิชาการมาขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย ปญหา

ความโปรงใสของกระบวนการนโยบาย และการเตรียมพรอมรับมือกับภาวะคุกคามใหม ๆ เชน ผลจากขอตกลง

เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ อีกทั้งแนวคิดทุนนิยมและเศรษฐกิจการคาเสรียังมีผลใหสังคมพิจารณา

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน “สินคาธรรมดา” ไมแตกตางจากสินคาทั่วไปอื่น ๆ โดยไมไดคำนึงถึงความสำคัญของ

นโยบายแอลกอฮอลในการปกปองสุขภาวะของสังคมเทาที่ควร 
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๓. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และผลกระทบ 

 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมที่มีความซับซอนเก่ียวของกับปจจัยหากลุมที่มีปฏิสัมพันธ

ตอกันและกัน ไดแก ความเขมแข็งของนโยบายแอลกอฮอลและการนำไปปฏิบัติ, คานิยมของสังคม, การเขาถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในเชิงเศรษฐศาสตร กายภาพ และทางสังคม๓, ปจจัยสงเสริมการบริโภคโดยเฉพาะการ

โฆษณา และปจจัยและเงื่อนไขรายบุคคล โดยผานการลองและเริ่มตนบริโภค ดังแสดงในภาพที่ ๑     

 ทั้งปริมาณและรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการเกิดผลกระทบผานสามกลไกสำคัญ  

คือ สมบัติความเปนสารพษิของแอลกอฮอล (Toxicity), สมบตัขิองแอลกอฮอลทีม่ตีอระบบประสาทสวนกลาง หรือ

การกอความมึนเมา (Intoxication) และสมบัติการเปนสารเสพติด (Dependence) โดยกอผลกระทบจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทั้งมิติทางสุขภาพและสังคม ทั้งในระยะสั้นและยาว และความรุนแรงของปญหาจาก

การบริโภคที่สังคมไดรับก็มีผลตอคานิยมในการบริโภคและทัศนคติของสังคมที่มีตอนโยบายในการควบคุมปญหา  

 ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยในสังคมมีความสัมพันธกับความรุนแรงของปญหาท้ังปญหาแบบเฉียบพลันและ

เรื้อรัง ทั้งนี้เนื่องจากความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพหลายประเภทน้ันแปรผันตามปริมาณแอลกอฮอล

ที่บริโภค (dose-response relationship) ดังนั้น นโยบายแอลกอฮอลที่มีประสิทธิผลจึงตองครอบคลุมทุกปจจัยที่

เกี่ยวของกับการบริโภคทั้งหากลุม ที่มุงเนนไปที่การควบคุมปริมาณการบริโภคและรูปแบบการบริโภค ควบคูไปกับ

การจัดการควบคุมผลของการบริโภคไปพรอมกัน  

 

๔. คำประกาศความมุงมั่น หลักการพ้ืนฐาน วัตถุประสงค กลวิธี ตัวชี้วัดความสำเร็จ และเปาหมายของการ

จัดการกับปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 ๔.๑ คำประกาศความมุงมั่น  

  การควบคุมปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนวาระแหงชาติและวาระแหงทองถิ่น 

 ๔.๒ หลักการพ้ืนฐาน  

  ๑) ทุกภาคสวนของสังคมไทยมีภาระและความรับผิดชอบในการควบคุมปญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลรวมกัน 

  ๒) การไดรับการปกปองจากผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล การเขาถึงบริการของรัฐ และ

การไดรับขอมูลที่จำเปนในการปองกันและควบคุมผลกระทบที่มีหรืออาจมีตอของตน ครอบครัวและชุมชน ถือเปน 

สิทธิพื้นฐานของประชาชนไทย 

  ๓) การเติบโตและการมีพัฒนาการในสังคมและส่ิงแวดลอมที่มีกลไกปกปองผลกระทบจาก

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ถือเปนสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชนไทย   

  ๔) การไดรับการปกปองจากแรงกดดัน/อิทธิพลใหบริโภค ถือเปนสิทธิพื้นฐานของผูท่ีไมได

บริโภคและผูที่ไมตองการบริโภคโดยเฉพาะเยาวชน 

  ๕) การปกปองผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและกลยุทธการตลาดของ

อุตสาหกรรมสุราที่มีตอวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น ถือเปนสิทธิพื้นฐานของชุมชน 

๓ การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชิงเศรษฐศาสตร หมายถึง ราคาและกำลังซื้อของประชาชนและผูบริโภค, การเขาถึงเครื่องด่ืมเชิง

กายภาพ หมายถึง ความยากงายในการหาซ้ือเครื่องดื่ม ทั้งจำนวน ตำแหนงและความหนาแนนของจุดขาย วันเวลาทำการของจุด

ขาย เงื่อนไขในการซ้ือและขาย, การเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเชิงสังคม (social availability) หมายถึง การได การจัดหา หรือ

การชักชวนใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากเพ่ือน ญาติ คนในครอบครัว ที่อาจจะไมมีลักษณะการซื้อขาย 
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ภาพท่ี ๑ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และกลไกการกอผลกระทบจากการบริโภค 

 

ดัดแปลงจาก Birckmayer และคณะ A general causal model to guide alcohol, tobacco and illicit drug prevention: 

assessing the research evidence (2004), และ Babor และคณะ Alcohol: No Ordinary Commodity (2003) 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รูปแบบการดื่ม ปริมาณการดื่ม 

โรคเร้ือรัง 
 

อุบัติเหตุ และ 
โรคเฉียบพลัน 

ปัญหาสังคม 
เฉียบพลัน 

ปัญหาสังคมเรื้อรัง 
 

ความเมา 

ความเป็นพิษ ฤทธิ์เสพติด 

การเริ่มต้นด่ืม 

ปัจจัย/ เง่ือนไข รายบุคคล 

ค่านิยมของสังคม การเข้าถึงเครื่องดื่ม 
(เศรษฐศาสตร์, กายภาพ, สังคม) 

การโฆษณา 
ปัจจัยสนับสนุนการ

นโยบายแอลกอฮอล์  
และการนําไปปฏิบัติ 

การโฆษณา ปจจัย
สนับสนุนการดื่ม 

ปจจัย/เงื่อนไข รายบุคคล 
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 ๔.๓ วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ  

 วัตถุประสงคทั่วไป 

 เพื่อสนับสนุนการควบคุมขนาดและความรุนแรงของปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

สังคมไทย 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

 ๑) สนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ในการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล สรางความเขมแข็งในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 

ศักยภาพในการติดตามประเมินผลนโยบายแอลกอฮอล 

 ๒) สนับสนุนบทบาทและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ ในการปองกันและ

ควบคุมปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล   

 ๓) เปนเครื่องมือในการกำหนดเปาหมายระยะยาวของสังคมไทยในการจัดการกับปญหาจากเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล 

 ผลพลอยได  

 แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติและกระบวนการจัดทำเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูรวมกัน

ของสังคมเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันถึงปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครื่องมือในการแกปญหา 

 ๔.๔ กลวิธี  

 หลักการพื้นฐานในมิติกระบวนการของยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 

 ๑) พัฒนาและปรับปรุงนโยบายแอลกอฮอลลักษณะผสมผสานระหวางยุทธศาสตรทั้งหา โดยเนนที่

มาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุมคา ในทุกระดับนโยบายตั้งแตระดับชุมชนไปจนถึงประเทศ และพัฒนาความ

เขมแข็งของการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง  

 ๒) ยุทธศาสตรจะกำหนดความครอบคลุมและทิศทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการในยุทธศาสตรและ

มาตรการ และระดับนโยบายตาง ๆ  

 ๓) ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติยอมรับความยืดหยุนในการพัฒนาแผนปฏิบัติการตามระดับ

ความพรอมของแตละยุทธศาสตรและมาตรการ และแตละระดับนโยบายและพื้นที่     

 ๔) ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติและแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตควรมีการกำหนด

เปาหมายและความคาดหวังเปนขั้นตอน ทั้งในมิติระดับบุคคล มิติเชิงพื้นที่ และระดับยุทธศาสตร  

 แผนยุทธศาสตรนี้มีเปาหมายเชิงกลไกของนโยบายสี่ประการ  คือ 

 ๑) ควบคุมและลดปริมาณการบริโภคของสังคม  

 ๒) ปองกันนักดื่มหนาใหม และควบคุมความชุกของผูบริโภค 

 ๓) ลดความเสี่ยงของการบริโภค ทั้งในมิติของปริมาณการบริโภค รูปแบบของการบริโภค และพฤติกรรม

หลังการบริโภค 

 ๔) จำกัดและลดความรุนแรงของปญหาจากการบริโภค  

 ๔.๕ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตรและเปาหมาย 

 จากวัตถุประสงคในการควบคุมผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การประเมินความสำเร็จ

ของแผนยุทธศาสตรฯ ในภาพรวมควรจะอาศัยตัวชี้วัดที่มีความจำเพาะเจาะจง มีความสามารถในการทำนาย

ความรุนแรงของปญหา วัดไดอยางสม่ำเสมอโดยมีตนทุนในการไดมาซึ่งขอมูลไมสูงนัก (เชน มีการดำเนินการ
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จัดเก็บอยูแลว) และสอดคลองกับเปาหมายหลักเชิงกลไกทั้งสี่ประการ ดังแสดงในตารางที่ ๑  ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้

วัดพื้นฐานและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมซึ่งมีความซับซอนมากกวา หรือตองลงทุนเพิ่มเติม 

 โดยรวมนั้นเปาหมายหลักของแผนยุทธศาสตรฯ กำหนดไวที่ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) และ ๑๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๓) โดยประเมินจากปริมาณการบริโภคเฉลี่ยตอประชากร ความชุกของผูบริโภคในประชากรและในเยาวชน 

และสัดสวนของผูบริโภคประจำ (มากกวาหรือเทากับ ๑ ครั้ง/เดือน) ดังแสดงในตารางที่ ๒ 

 

ตารางที่ ๑ ตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 

 

ปริมาณการบริโภคของสังคม 

 

ปองกันนักดื่มหนาใหม 

 

ความชุกของผูบริโภค 

 

ความเสี่ยงของการบริโภค 

ปริมาณการบริโภค 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของการบริโภค 

พฤติกรรมหลังการบริโภค 

 

ความรุนแรงของปญหา 

           ตัวชี้วัดพื้นฐาน* 

ปรมิาณการบรโิภคเฉลีย่ตอประชากร

ผูใหญ 

ความชุกของผูบริโภคในประชากร 

๑๕-๑๙ และ ๒๐-๒๔ ป 

ความชุกของผูบริโภคในประชากร

ผูใหญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนและสัดสวนผูบริโภคประจำ 

ความชุกของผูบริโภคที่มีพฤติกรรม

ดื่มแลวขับขี่ยานพาหนะ 

 

           ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

 

 

ความชุกของผูบริโภคในประชากร 

๑๐-๑๔ ป 

 

 

 

ความชุกของผูที่บริโภคเกิน ๕ ด่ืม

มาตรฐาน (prevalence of binge 

drinkers) 

ปริมาณการบริ โภคเฉลี่ยตอครั้ ง 

(drinking intensity) 

สัดสวนนกัดืม่ทีบ่รโิภคในปรมิาณสงู** 

ตอครั้งหรือวันดื่ม และตอวัน 

สัดสวนของผูที่บริโภคจนรูสึกมึนเมา 

 

 

ความชุกของผูมีภาวะติดสุรา 

สัดส วนของผูบริ โภคที่ มีคะแนน

ความรุนแรงของปญหาสูง***  

ความรุนแรงของปญหาสุขภาพ-

ปญหาสังคมที่มีการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล เปนปจจัยสำคัญ เชน 

อุบัติเหตุจราจร  

  

 

 

 

 

 

 

 

• 

 

 

• 

 

• 

 

 

 

 

• 

• 

 

• 

หมายเหต ุ:  

* ตวัชีว้ดัพืน้ฐานหมายถงึตวัชีว้ดัทีม่กีารสำรวจระดบัประเทศเปนประจำ  

** ตัวอยางเชน รอยละของผูทีบ่รโิภคทีบ่รโิภคแอลกอฮอลเกนิ ๔๐ กรมั ตอครัง้ หรอืตอวนั  

*** ตัวอยางเชน สดัสวนผูทีม่คีะแนน Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) มากกวา ๗ ในหมูประชากร หรอืนกัดืม่ 
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เปาหมาย 

ปริมาณการ

บริโภคตอ

ประชากรผูใหญ 

 

ความชุกของผู

บริโภคใน

ประชากรผูใหญ 

ความชุกของ 

ผูบริโภคใน

ประชากร  

๑๕-๑๙ ป 

สัดสวนของ 

ผูบรโิภคประจำ** 

ตอผูบริโภค

ทั้งหมด 

ลิตรของ

แอลกอฮอล

บริสุทธิ์ตอ

คนตอป 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

 

 

 

รอยละ 

๗.๗๑ 

 

 

 

๓๐.๐% 

 

 

๑๒.๗% 

 

 

 

๔๐.๖๗% 

๘.๒๐ 

 

 

 

๓๐.๖๙% 

 

 

๑๕.๓๗% 

 

 

 

๔๕.๘๘% 

๘.๗๘ 

 

 

 

๓๐.๒๕% 

 

 

๑๖.๖๗% 

 

 

 

๔๘.๘๓% 

๗.๗๑ 

 

 

 

๒๘.๕% 

 

 

๑๒.๗% 

 

 

 

๔๐.๖๗% 

๗.๓๒ 

 

 

 

๒๗.๐% 

 

 

๑๒.๐๗% 

 

 

 

๓๘.๖๓% 

-๕% 

 

 

 

-๑๐% 

 

 

-๕% 

 

 

 

-๕% 

คงที่ 

 

 

 

-๕% 

 

 

คงที่ 

 

 

 

คงที่ 

 

 

หนวย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 คาดการณ

เบือ้งตน* 

คาดการณ

เบือ้งตน* 

เปาหมาย เปาหมาย 

 ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

การ

เปลีย่นแปลง

จาก ๒๕๕๐ 

การ

เปลีย่นแปลง

จาก ๒๕๕๐ 

ตารางท่ี ๒  เปาหมายของแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 

หมายเหตุ : 

*  คำนวณจากการเปลี่ยนแปลงแบบเสนตรงจากฐานขอมูลระหวางของป ๒๕๓๙ - ๒๕๕๐ จากขอมูลของสำนักงานสถิติแหงชาติ 

และกรมสรรพสามิต 

**  หมายถึงผูที่บริโภคโดยเฉลี่ยอยางนอย ๑ คร้ังตอสัปดาห 
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๕. ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

 มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลมีประสิทธิผลและตนทุน-ประสิทธิผลหรือความคุมคาตางกัน มาตรการ

ที่ดีที่สุดสิบประการของนโยบายแอลกอฮอลประกอบไปดวย การจำกัดอายุผูซื้อ, การที่รัฐเปนเจาของรานขายสุรา

ปลีก, การจำกัดเวลาในการขาย, การจำกัดความหนาแนนของจุดขาย, ระบบภาษีสุรา, การสุมตรวจระดับ

แอลกอฮอลในลมหายใจของผูขับขี่, การลดเพดานระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่, การยึดใบอนุญาตขับขี่ ซึ่ง

หมายถึงการหามผูขบัขีข่ณะมนึเมาไปขบัขีอ่กี, การกำหนดระดบับตัรอนญุาตขบัขีเ่ปนข้ันตอนโดยคำนึงถึงพฤติกรรม

ขับขี่ขณะมึนเมา และการคัดกรองผูมีความเสี่ยงเบื้องตน (brief intervention) มาตรการการหามหรือควบคุมการ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางเขมขน มีประสิทธิผลในการปองกันนักดื่มหนาใหมและควบคุมการบริโภคของ

เยาวชน จึงเปนประโยชนตอสังคมในระยะยาว กลุมมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลและความคุมคาสงูสุดสำหรับสังคมไทย

ไดแก มาตรการทางภาษีและราคา การจำกัดการเขาถึงเครื่องดื่ม การควบคุมหรือหามการโฆษณา และการควบคุม

พฤติกรรมขับข่ีขณะมึนเมาอยางจริงจัง  

 มาตรการการใหความรู สรางความตระหนัก จัดเปนมาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุมคาต่ำ อยางไร

ก็ตาม แมวาทัง้สองมาตรการจะมีประสทิธผิลในการควบคุมปญหาโดยตรงจำกดั อาจสามารถสรางผลพลอยไดที่สำคัญ

และเปนประโยชนตอกระบวนการนโยบาย ในขณะที่ยังไมมีหลักฐานทางวิชาการใดท่ีสนับสนุนใหเห็นวา มาตรการ

การควบคุมตนเองของอุตสาหกรรมสุราท้ังการขายและโฆษณามีประสิทธิผลในการควบคุมปญหา อีกทั้งการให

ความรูในบางรูปแบบกลับมีผลเสียตอสถานการณความรุนแรงของปญหา เชน การชักนำใหบริโภค หรือสรางความ

คุนเคยตอการบริโภคในหมูเยาวชนและประชากรทั่วไป ดวยการรณรงคใหดื่มอยางรับผิดชอบ  

 แผนยทุธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาตินี้ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตรยอย ซึ่งมีเปาประสงค

ตางกัน มุงเนนไปท่ีการบรรลุเปาหมายเชิงกลไกทั้งสี่ แตมีจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุนกันและกัน ดังแสดงในภาพที่ ๒ 

โดยในแตละยุทธศาสตรทั้งหาจะประกอบดวยมาตรการยอยหลากหลาย ซึ่งหลายมาตรการสามารถตอบสนองได

มากกวาหนึ่งหลายวัตถุประสงค  ในสถานการณขอจำกัดของทรัพยากรในการจัดการกับปญหา แผนยุทธศาสตรนี้

ไดกำหนดระดับความสำคัญของมาตรการตามประสิทธิผลและความคุมคาของมาตรการดังแสดงในตารางที่ ๓ 

 • ยุทธศาสตรที่หน่ึง  การควบคมุการเขาถึงทางเศรษฐศาสตรและทางกายภาพ (Price and Availability) 

 • ยุทธศาสตรที่สอง  การปรับเปลี่ยนคานิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) 

 • ยุทธศาสตรที่สาม  การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) 

 • ยุทธศาสตรที่สี่   การจัดการปญหาแอลกอฮอลในระดบัพืน้ที ่(Alcohol policy at every Settings) 

 • ยุทธศาสตรที่หา  การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เขมแข็ง (Support) 
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ภาพท่ี ๒ ยุทธศาสตรทั้งหา และความเชือ่มโยงกบัเปาหมายเชงิกลไก และวตัถุประสงคของแผนยุทธศาสตรนโยบาย  

   แอลกอฮอลระดับชาติ 

 

ควบคุมปริมาณ
การบริโภค 

ป ้องกันนักดื่มหน้าใหม่
และ ควบคุม 

ความชุกของผู้บริโภค 

ลดความเสี่ยงของ
การบริโภค 

จํากัดและลด 
ความรุนแรงของ 

ปัญหา 

ควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค 

ยุทธศาสตร์ ๑ 
ควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐ
ศาสตร์ และทางกายภาพ 
• ราคา 
• สถานที่และเวลาขาย 
• การเข้าถึงของเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ ๒ 
ปรับเปลี่ยนค่านิยม และ 
ลดแรงสนับสนุนการดื่ม 
• ควบคุมการตลาด 

และโฆษณา 
• ให้ข้อมูล 

และเพิ่มโอกาสของ 
การไม่ดื่ม 

ยุทธศาสตร์ ๓ 
ลดอันตรายของกา
รบริโภค 
• ควบคุมการดื่ม 

ที่เสี่ยงสูง 
• เมาแล้วขับ 
• คัดกรอง รักษา 

ยุทธศาสตร์ ๔ 
การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที ่

• นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชุมชน 
• นโยบายแอลกอฮอล์ของ หน่วยงาน สถานประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ ๕ 
การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง 
(ความมุ่งมั่น การมีส่วนร่วม โปร่งใส การรณรงค์สาธารณะ  

รากฐานบนความรู้ ปกป ้องผลกระทบจากข้อตกลงการค้า การพัฒนาศักยภาพเชิงระบบ) 

 
 

 
ยุทธศาสตร์  

ทั้ง ๕ 
• Price and 

Availability 
• Attitude 
• Risk 
• Settings 
• Support 

 
= 

PAARISS 

เป้าหมาย 
เชิงกลไกทั้งสี่ 

วัตถุประสงค์ 

ปองกันนักดื่มหนาใหม
และควบคุม 

ความชุกของผูบริโภค 

ยทุธศาสตร ๑ 
ควบคมุการเขาถงึทาง

เศรษฐศาสตรและทางกายภาพ 
• ราคา 
• สถานที่และเวลาขาย 
• การเขาถึงของเยาวชน 
 

ยทุธศาสตร ๒ 
ปรบัเปลีย่นคานยิม และ  
ลดแรงสนบัสนนุการดืม่ 

• ควบคุมการตลาดและโฆษณา 
• ใหขอมูล และเพ่ิมโอกาสของ 
  การไมดื่ม 

ยุทธศาสตร ๔ 
การจัดการปญหาแอลกอฮอลในระดับพื้นที่ 

• นโยบายแอลกอฮอลระดับชุมชน 
• นโยบายแอลกอฮอลของหนวยงาน สถานประกอบการ 

ยทุธศาสตร ๓ 
ลดอนัตรายของ 

การบรโิภค 
• ควบคุมการดื่ม 
  ที่เสี่ยงสูง 
• เมาแลวขับ 
• คัดกรอง รักษา 
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ตารางท่ี ๓ มาตรการหลักและรองที่มีประสิทธิผลในการบรรลุเปาหมายทั้งสี่ประการ 

ควบคุมปริมาณการ

บริโภคของสังคม 

 

  

ปองกันนักดื่มหนาใหม

และควบคุมความชุก 

ของผูบริโภค 

 

ลดความเสี่ยงของการ

บริโภค 

 

 

 

 

จำ กัดและลดความ

รุนแรงของปญหา 

• ภาษีและราคา 

• ควบคุมการเขาถึง 

 

 

• ควบคุมการโฆษณา 

• ภาษีและราคา 

• ควบคุมการเขาถึง 

 

• ควบคุมพฤติกรรมขับขี่ 

  ขณะมึนเมา 

• การดัดแปลงบริบท 

  และเงื่อนไขการดื่ม 

• ภาษีและราคา 

• ควบคุมการเขาถึง 

• การคัดกรองและบำบัด 

  รักษา 

• ภาษีและราคา 

• ควบคุมการเขาถึง 

• ควบคุมการโฆษณา 

• มาตรการระดับชุมชน 

• การปราบปรามเคร่ืองดื่ม 

  นอกระบบภาษี 

• การใหความรู 

• การดัดแปลงบริบทและ 

  เงื่อนไขการดื่ม 

 

• มาตรการระดับชุมชน 

• ความรวมมือของ 

  ผูประกอบการ 

 

 

 

• ระบบบริการสุขภาพ 

• มาตรการระดับชุมชน 

• การรณรงคสาธารณะ 

 

 

 

• การรูเทาทันกลยุทธ 

  การตลาดของ 

  อุตสาหกรรมสุรา 

• การรณรงคสาธารณะ 

• การปรับทัศนคติของ 

  สังคมตอความมึนเมา 

  และผลกระทบ 

• การรณรงคสาธารณะ 

 

 

• การรณรงคสาธารณะ 

    ๕.๑  ยุทธศาสตรที่หนึ่ง การควบคุมการเขาถึงทางเศรษฐศาสตรและทางกายภาพ 

 ความคาดหวัง : เพื่อควบคุมการบริโภคสุราของประชาชนโดยรวมและในกลุมเสี่ยง ผานกลไกควบคุมที่

ทำใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสินคาที่ราคาไมถูก และหาซ้ือไมงาย  

 ๕.๑.๑ มาตรการทางภาษีและราคา 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอิทธิพลตอทั้งปริมาณและรูปแบบการบริโภค ผูบริโภคทุกกลุมมีการ

บริโภคลดลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้นโดยมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่ตางกัน เยาวชน คนหนุมสาวเปนกลุมที่ตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุด โดยทั่วไป รัฐไดประโยชนจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสุราทั้งในดานการควบคุม

การบริโภคและรายไดของรัฐที่เพิ่มขึ้น ในเชิงนโยบายควรใหความสำคัญกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีราคาต่ำใน

สองมิติ คือ เครื่องดื่มที่มีราคาตอบรรจุภัณฑต่ำ (ราคาตอขวด) เชน เบียร เหลาปน และเครื่องดื่มที่มีราคาตอ

ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธิ์ต่ำ เชน เหลาขาว  

 ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยจัดวามีราคาต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียนานาชาติ โดยเมื่อ

ปรับตามคาครองชพีในประเทศตาง ๆ ราคาเบยีรในประเทศไทยถกูกวาราคาเฉล่ียนานาชาติถึง ๒.๓๖ เทา ในขณะที่

ราคาสุรากล่ันในไทยก็ต่ำกวาคาเฉลี่ยนานาชาติถึงรอยละ ๗๕.๗ นอกจากน้ันในรอบหลายปที่ผานมา ราคา 

มาตรการหลัก มาตรการรอง มาตรการสนับสนุน 
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่แทจริง (real price) เปลี่ยนแปลงในทิศทางคงท่ีและลดลง ซ่ึงสวนทางกับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ทำใหประชากรไทยมีกำลังซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล (affordability) เพิ่มสูงขึ้น  

 ภาษีสรรพสามิตเปนภาษีที่มีอิทธิพลสูงสุดตอราคาของเครื่องดื่ม ระบบภาษีสุราสรรพสามิตของไทย

เปนระบบผสมผสาน ระหวางอัตราภาษีสองระบบคืออัตราตามมูลคาและตามปริมาณแอลกอฮอล โดยหลักการ

เปนการผสานหลักการในการควบคุมการบริโภคและการใชจายที่ฟุมเฟอย จึงมีจุดแข็งดีกวาระบบภาษีโดยอัตราใด

อัตราหนึ่งอยางเดียว แตขอจำกัดที่สำคัญไดแก ระดับอัตราภาษีที่ต่ำ, ความลักลั่นของอัตราภาษีสำหรับเครื่องด่ืม

ประเภทตาง ๆ (tax rate anomaly) ซึ่งทำใหเครื่องดื่มบางประเภทมีราคาต่ำกวาประเภทอื่นอยางมีนัยสำคัญ, 

การขาดการกำหนดวาระในการปรับอัตราภาษีใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงมีสวนทำใหราคาสุราที่แทจริง

ถูกลงจากภาวะเงินเฟอ และความออนแอในการปราบปรามสุรานอกระบบภาษี นอกจากนั้นยังไมมีระบบการใช

ภาษีบำรุงทองถิ่น ซ่ึงจัดเก็บเพิ่มอีกรอยละ ๑๐ จากภาษีสรรพสามิตสุรา ไปเพื่อสนับสนนุการควบคุมปญหาจาก

การบริโภคสุราโดยตรง รวมถึงการใชเปนแรงจูงใจสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดหลัก 
 ๑) ราคาขายปลกีของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่มีราคาต่ำที่สุด (ทัง้ราคาตอบรรจุภณัฑและราคาตอปริมาณ

แอลกอฮอลบริสุทธิ์  

 ๒) รอยละของมูลคาภาษีสรรพสามิตตอราคาขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีราคาต่ำ  

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) ความสามารถในการซื้อ๔ เครื่องดื่มที่มีราคาต่ำของผูที่มีรายไดขั้นต่ำในแตละพื้นที่  

 ๒) ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกระบบภาษี  

 

แนวทาง 

 ๑) ใหความสำคัญกับคุณคาในการควบคุมการบริโภคและปองกันปญหาในระบบภาษีสรรพสามิตสุรา 

 ๒) ปรับเพิม่อัตราภาษีโดยรวม และลดความลักลั่นของอัตราภาษีระหวางเคร่ืองดืม่ประเภทตาง ๆ โดยให

ความสำคัญกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีราคาต่ำ 

 ๓) วางระบบการปรับอัตราภาษีใหมีความโปรงใสและความตอเนื่องสม่ำเสมอเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจ 

 ๔) ปรับเพิ่มคาธรรมเนียมใบอนุญาตการผลิตสุราใหสูงข้ึน เพื่อเปนกลไกทางภาษีและราคา และกลไก

เพื่อลดการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยออม 

 ๕) พัฒนากลไกในการนำระบบภาษีบำรุงทองถ่ินมาใชในการควบคุมปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

รวมถึงใชเปนระบบแรงจูงใจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดำเนินการควบคุมปญหา 

๔ ตัวอยางเชน จำนวนช่ัวโมงที่ตองทำงานเพ่ือใหมีรายไดพอสำหรับซื้อเครื่องดื่มในประชากรที่มีรายไดขั้นต่ำ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๖๘

 ๖) เพิ่มศักยภาพในการปราบปรามเครื่องดื่มภาษีนอกระบบ ทบทวนระบบการจัดเก็บภาษีที่เอื้อตอการ

จำหนายและบริโภคเครื่องดื่มนอกระบบภาษี โดยเฉพาะระบบและกลไกการจัดเก็บภาษีจากผูผลิตสุราชุมชน และ

กำหนดงบประมาณเฉพาะสวนหนึ่งจากภาษีสรรพสามิตสุรา เพื่อใชในการปราบปรามสุรานอกระบบภาษีอยาง

เครงครัด รวมถึงนำไปใชสนับสนุนผูประกอบการรากหญาใหหาอาชีพทางเลือกที่ไมเปนภัยตอสังคมเทากับการ

ผลิตสุรา    

 

 ๕.๑.๒ มาตรการควบคุมสถานที่และวันเวลาขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 การควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อปองกันมิใหผูบริโภคและประชาชนท่ัวไป

หาซื้อสุราไดโดยงาย การควบคุมการเขาถึงในเชิงกายภาพจัดเปนกลุมมาตรการที่มีประสิทธิผลในการลดปญหา 

โดยเฉพาะการควบคุมจุดขายผานการออกใบอนุญาต และการกำหนดเวลาขาย การออกใบอนุญาตขายปลีกสุรา

ของไทยน้ันไมไดเปนไปเพือ่การควบคมุปญหาโดยตรง แตเปนไปบนหลกัการเพ่ืออำนวยความสะดวกใหผูประกอบการ

จุดจำหนายเครื่องดื่ม ประเทศไทยมีมาตรการกำหนดบริเวณหามจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน ในบริเวณ 

วัดและสถานท่ีทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานพยาบาลตามกฎหมาย สถานที่ราชการ 

(ยกเวนบริเวณรานคาหรือสโมสร) หอพัก สถานศึกษา สถานบริการเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการ และ

บริเวณที่ตอเนื่องติดกับสถานศึกษา สวนในประเด็นเวลาในการขายน้ัน กฎหมายไทยอนุญาตใหขายปลีกสุราไดใน

สองชวงเวลา คือระหวาง ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ และ ๑๗.๐๐ - ๒๔.๐๐ นาฬกา  

 ขอจำกัดประการสำคัญคือการขาดมาตรการในการควบคุมจำนวนและ/หรือความหนาแนนของจุดขาย 

และการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังและการติดตามประเมินผล รวมไปถึงบทลงโทษผูกระทำผิด การเขาถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจึงไมใชปญหาสำหรับผูบริโภคและประชากรชาวไทย ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีรานคาท่ีไดรับอนุญาต

จำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลถึง ๕๘๕,๗๐๐ ราน หรือประมาณหนึ่งรานตอประชากรไทย ๑๑๐ คน โดยผูบริโภค

ใชเวลาเฉลี่ยเพียง ๗.๕ นาที ในการหาซื้อ และมีผูบริโภคเพียงรอยละ ๓ ท่ีรายงานวามีความยุงยากในการหาซ้ือ 

นโยบายการอนุญาตขายสุรายังไมเปนไปเพือ่การควบคมุปญหา ทัง้จากข้ันตอนท่ีงายและรวดเร็ว คาธรรมเนยีมที่ถูก 

และยังมีใบอนุญาตบางประเภทที่มีความเสี่ยงตอปญหาสูง เชน การขายสุราแบบช่ัวคราว/การขายเร อนึ่งมีการ

ประมาณวาจุดขายท่ีไมไดรับอนุญาตมีประมาณรอยละ ๒๐ ของจุดขายท้ังหมด และในอนาคตอันใกลมีความ

เปนไปไดสูงที่องคกรปกครองสวนทองถิน่จะมบีทบาทในการออกใบอนุญาตขายสรุา แทนกลไกของกรมสรรพสามิต  

 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 ๑) จำนวนผูไดรับใบอนุญาตขายปลีกสุรา 

 ๒) ความหนาแนนของจุดขาย (จำนวนจุดขายตอประชากร/จำนวนจุดขายตอเขตการปกครอง)  

 ๓) จำนวนการดำเนินคดีการขายสุราโดยผูไมไดรับการอนุญาต และการขายสุรานอกเวลาที่กำหนด   

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) อัตราความสำเร็จในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกเวลาที่กำหนด 
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แนวทาง 

 ๑) ทบทวนและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตขายสุรา โดยใหความสำคัญกับคุณคาในการควบคุมการ

บริโภคและปองกันปญหาจากการบริโภคสุรา โดยเฉพาะการควบคุมและลดจำนวนและความหนาแนนของจุดขาย

สุรา ผานทั้งกลไกเงื่อนไขของผูรับอนุญาตขั้นตอนและคาธรรมเนียม และประเภทของใบอนุญาต 

 ๒) สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขายสุราใหสอดคลองกับ

ทิศทางการควบคุมปญหาจากการบริโภค เชน การจำกัดจำนวนและความหนาแนนของจุดขายสุรา การกำหนด

พื้นที่ในการหามขาย ทั้งนี้โดยการมีสวนรวมของชุมชนในรูปของคณะกรรมการฯ ที่มีองคประกอบจากทุกภาคสวน   

 ๓) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบตรวจตรา เฝาระวัง ติดตาม และลงโทษการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

นอกเวลา สถานที่และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

 ๔) พิจารณาเพ่ิมสถานท่ีในการควบคุมและหามจำหนายสุรา โดยใหความสำคัญกับบริเวณพื้นที่ที่มี

ความเสี่ยงสูง (เชน บริเวณทางเทา ทางสาธารณะ ผิวจราจร ยานพาหนะบนผิวจราจร บริเวณใกลสถานศึกษาและ

หอพัก สวนสาธารณะ รอบบริเวณศาสนสถาน พื้นที่การแขงขันกีฬา การแสดงดนตรี และงานวัฒนธรรม และพ้ืนที่

ใกลเคียง) การมีสวนรวมของชุมชน และการนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการกำหนดโซนนิ่งสำหรับ

การขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในเงื่อนไขตาง ๆ 

 ๕) พิจารณาเพิ่มเวลาในการหามจำหนายสุรา โดยใหความสำคัญกับชวงเวลาท่ีมีความเส่ียงสูง เชน 

ในชวงเวลาเทศกาลวันหยุดยาว 

 

 ๕.๑.๓ มาตรการควบคุมการเขาถึงสุราของเยาวชน  

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 การบริโภคสุราของเยาวชนมีนัยสำคัญทั้งมิติของปญหา โดยเฉพาะผลกระทบในระยะยาวตอสังคม และ

ในมิติของการจัดการปญหา ในแงการบริโภคสรุา เยาวชนไทยมแีนวโนมทีจ่ะบรโิภคอยางอนัตราย และมีความเส่ียง

ตอปญหาสูงกวานักดื่มวัยผูใหญ ในแงของการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล เยาวชนเปนกลุมผูบริโภคที่มีความ

ออนไหวตอการเปลี่ยนของราคาสูงกวากลุมอืน่ ๆ และมักบริโภคเครือ่งดืม่ทีม่รีาคาตำ่ สงัคมตาง ๆ มักมีมาตรการใน

การจัดการกับการดืม่ของเด็กและเยาวชนเปนการเฉพาะ กฎหมายไทยกำหนดอายุขัน้ตำ่ในการซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล

ที่ ๒๐ ป และหามผูใดใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชนอายุต่ำกวา ๑๘ ป ยกเวนการบำบัดทางการแพทย หาม

เยาวชนอายุต่ำกวา  ๑๘ ป ซื้อ, ขาย, บริโภค และเขาไปยังสถานที่ที่จัดไวสำหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และหามเยาวชนต่ำกวา ๒๐ ป เขาในสถานบนัเทิง อยางไรกต็าม ขอจำกดัประการสำคัญคือการขาดการนำไปปฏิบัติ

อยางจริงจังและการติดตามประเมินผล รวมไปถึงบทลงโทษผูกระทำผิด  

 นอกจากนั้น มาตรการท่ียังถือเปนสวนขาดของประเทศไทยในการควบคุมการดื่มของเยาวชนไดแก 

การจัดการกับเครื่องดืม่ที่เปนที่สนใจของเยาวชนโดยเฉพาะ เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอลพรอมดื่ม น้ำผลไมผสม

แอลกอฮอล เหลาปน เชนกันกับการควบคุมจุดขายที่ดึงดูดใจเยาวชน เชน สถานบันเทิง ซุมอาหาร รานอาหาร

บางประเภท การจัดการดังกลาวดำเนินการไดโดยหลายมาตรการควบคูไปกับการจำกัดอายุผูซื้อและผูดื่มสุรา เชน

มาตรการกำหนดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลขั้นต่ำ (minimum price measure) เพื่อเปนการกำหนดมิใหผูบริโภค

โดยเฉพาะเยาวชนหาซ้ือสุราไดในราคาทีต่ำ่จนเกินไป การกำหนดอัตราภาษีที่สูงเปนพิเศษสำหรับเครื่องดื่มที่ดึงดูด

เยาวชน และการกำหนดพื้นที่หามขายสุราในพื้นที่และในเงื่อนไขที่มีเยาวชนหนาแนนและ/หรือเขาถึงไดงาย เชน 

รอบบริเวณสถานศึกษา หอพัก คายเยาวชน ในการแสดงดนตรี การแขงขันกีฬา    
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ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 ๑) ความชุกของผูบริโภคในประชากร ๑๕-๑๙ ป  

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) ความชุกของผูบริโภคในประชากรวัยกอน ๑๕ ป  

 ๒) อัตราการตรวจหลักฐานอายุ (เชน บัตรประชาชน)  

 ๓) อัตราความสำเร็จในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเยาวชนที่มีอายุต่ำกวาเกณฑ 

 

แนวทาง 

 ๑) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบตรวจตรา เฝาระวัง ติดตาม และลงโทษการขายเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

แอลกอฮอลใหกับเยาวชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม รวมถึงการพัฒนามาตรการการสราง

แรงจูงใจใหกับผูที่มีสวนในการควบคุมและเฝาระวัง  

 ๒) พัฒนามาตรการทางภาษีและราคาเปนการเฉพาะสำหรับเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอลที่เปนที่สนใจ

ของเยาวชน 

 ๓) พัฒนาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลที่นิยมบริโภคในกลุมเยาวชน  

 ๔) พิจารณาความเปนไปไดในการใชมาตรการการกำหนดราคาขั้นต่ำของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทั้งผาน

และไมผานระบบภาษีสรรพสามิต 

 ๕) พิจารณาเพิ่มสถานที่ในการหามจำหนายสุรา โดยใหความสำคัญกับบริเวณพื้นที่และเงื่อนไขที่มีเยาวชน

หนาแนนและ/หรือเขาถึงไดงาย เชน ทางสาธารณะ บริเวณใกลสถานศึกษาและหอพัก พื้นที่การแขงขันกีฬา 

การแสดงดนตรี และรานสะดวกซ้ือ 

 ๖) สืบคนแหลงที่มาของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ขายหรือใหเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชนต่ำกวา ๒๐ 

และ ๑๘ ป ตามลำดับ ท่ีกระทำผิดกฎหมาย กออาชญากรรม และมีพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา 

และพัฒนากลไกการลงโทษและการตรวจสอบผูจำหนายเครื่องดื่มที่มีสวนผสมแอลกอฮอลแกเยาวชน  

 

    ๕.๒  ยุทธศาสตรที่สอง การปรับเปลี่ยนคานิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม 

 ความคาดหวัง : เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศทางสังคมไปสูทัศนคติที่เห็นวาสุราไมใชสินคาธรรมดา และ 

ลดความนาสนใจในการบริโภคโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน  

 ๕.๒.๑ มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 ขอมูลวิชาการทั้งในตางประเทศและในประเทศไทยแสดงใหเห็นวา การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

รวมถึงการสนับสนนุกจิกรรมตาง ๆ ของอตุสาหกรรมสรุา มอีทิธพิลตอการตดัสนิใจเริม่ดืม่ การอยากลอง การเลือก

บริโภค ทัศนคติที่ดีตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ความคาดหวังถึงผลการบริโภค  และทัศนคติที่เห็นวาการ

บริโภคเปนปกตขิองสงัคม และยังแสดงใหเหน็ถงึความสัมพนัธระหวางงบประมาณในการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

และการไดรับชมรับฟงเนื้อหาโฆษณา (exposure) กับระดับความรุนแรงของปญหาในกลุมเยาวชน การควบคุม

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงเปนกลไกในการควบคุมปญหาในระยะยาวที่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะในกลไก

การปองกันนักดื่มหนาใหม  
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 เนื้อหาของมาตรการการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะตองพิจารณาในหลายประเด็น ไดแก 

การควบคุมชองทางการโฆษณา การควบคุมเนื้อหาการโฆษณา การควบคุมการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ

อุตสาหกรรมสุรา และมาตรการการผนวกคำเตือนในโฆษณา อยางไรก็ตาม มาตรการคำเตือนจัดเปนมาตรการที่มี

ประสิทธิผลจำกัดอยางยิ่ง 

 การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในยุคใหมของประเทศไทยเริ่มตนในป พ.ศ. ๒๕๔๖ จากมติ

ของคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และนำมาซึ่งกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติชอง

ทางการโฆษณา (เวลาที่ออกอากาศ และพื้นท่ีในการตั้งปายโฆษณา) เนื้อหาของการโฆษณา (เชน หามการโฆษณา

ที่มีเนื้อหาเชิญชวนใหบริโภค เชื่อมโยงการบริโภคกับความสำเร็จดานการงาน ดานแรงดึงดูดทางเพศ ผลประโยชน

ทางสุขภาพ การใชบคุคลที่มีชื่อเสียงในโฆษณา การแจกและแลกของสมนาคุณ) และมาตรการคำเตือนที่โฆษณา  

ซึ่งตอมาไดถูกเปลี่ยนแปลงและผนวกเขาใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดทำการหามการ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมด แตอนุญาตใหเผยแพรความรูเชิงสรางสรรคสังคมโดยไมปรากฏภาพของสินคา 

ซึ่งอาจจะกลาวไดวา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดขยายพื้นที่ความหมายของการโฆษณา 

แตเนื้อหาของมาตรการในหลายสวนยังตองรอความชัดเจนจากกฎกระทรวงตอไป (ยังไมมี ณ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

ซึ่งที่ผานมาเกิดชองวางในระเบียบ โดยเฉพาะในสวนการควบคุมเนื้อหาของโฆษณา)   

 ขอจำกัดของการควบคุมการตลาดการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยประกอบดวย ความ

ครอบคลุมชองทางการโฆษณา ซึ่งมีรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธอีกหลายชองทางที่ยังไมถูกควบคุม 

รวมถึงการสนับสนุนกีฬา ดนตรี และงานเทศกาล, การไมครอบคลุมรูปแบบการโฆษณาในลักษณะแอบแฝง,  

การครอบคลุมบางชวงเวลาและบางพื้นที่, การติดตามและบังคับใชกฎหมาย และบทลงโทษที่ยังไมอยูในระดับ

ที่สามารถปองกันการฝาฝนกฎหมาย จากขอจำกัดตาง ๆ น้ีทำใหประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนยังเขาถึงและ

มีความสามารถจดจำการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในระดับที่สูง และพบวามีความสัมพันธระหวางการช่ืนชอบ

โฆษณากับการอยากทดลองดื่มสุราในกลุมเยาวชนดวย  

 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 ๑) จำนวนการโฆษณาตรงและแฝงท่ีปรากฏในส่ือมวลชน (จากการเฝาระวัง) รวมถึงการสื่อสารการตลาด

ที่ประชาชนเขาใจไดวาเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๒) จำนวนการรองเรียนและจำนวนผูฝาฝนที่ถูกดำเนินคดีกรณีฝาฝนการควบคุม 

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) ความชุกในการพบเห็นไดยิน (exposure) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชาชนและเยาวชน  

 ๒) อัตราการจดจำโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดในประชาชนและเยาวชน  

 

แนวทาง 

 ๑) ขยายการควบคุมการตลาดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการโฆษณา

ผานตัวบุคคลในลักษณะผูนำเสนอ (พรีเซนเตอร) และพนักงานขาย การโฆษณาผานการจัดตั้งแสดงตัวสินคา การ

ทำโปรโมชั่นทางตรงและทางออมโดยเฉพาะกับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
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 ๒) พัฒนามาตรการในการควบคุมการสนบัสนุนกจิกรรมตาง ๆ (การเปนสปอนเซอร) และการทำกิจกรรม

การตลาดอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมสุรา รวมถึงการทำการตลาดของสินคาอื่นที่ใชชื่อและตราสัญลักษณรวมกับ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยใหความสำคญักบัชองทางการโฆษณาและการสนบัสนนุทีร่บัรูพบเหน็ไดยินและมีสวนรวม

โดยเยาวชน และกิจกรรมที่ดำเนินการในสถานศึกษา สถานราชการ เชน การพัฒนาบันทึกความเขาใจระหวาง

ผูบริหารสถานศึกษาตาง ๆ ในการไมรบัการสนบัสนนุจากอตุสาหกรรมสรุาหรอืไมอนญุาตใหอตุสาหกรรมสุราเขามา

ทำกิจกรรมการตลาดแบบแอบแฝง 

 ๓) สนบัสนนุระบบเฝาระวังการฝาฝนระเบยีบขอบังคับ โดยเฉพาะการมสีวนรวมของชมุชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภาคราชการในสวนภูมิภาค และภาคประชาสังคม 

 ๔) ใหความรูกับเยาวชน ประชาชน และผูมีสวนเกี่ยวของ ถึงกลยุทธในการทำการตลาดกับเยาวชนและ

ประชากรหนุมสาวของอุตสาหกรรมสุรา และการทำการตลาดผานกิจกรรมภาพลักษณความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร (Corporate Social Responsibility/CSR) และการสนับสนุนกิจกรรม (สปอนเซอร)  

 ๕) พัฒนาระบบพิจารณาการอนุญาตโฆษณา โดยใหความสำคัญกับชองทาง เนื้อหา และผลกระทบเชิงลบ

ที่อาจเปนไปได และเปนกระบวนการทีเ่นนการมสีวนรวมของภาควชิาการและประชาสังคมทีไ่มมผีลประโยชนทับซอน  

 ๖) สงเสริมใหสื่อมวลชนปลอดจากโฆษณาแฝงในรูปแบบตาง ๆ และไมนำเสนอขอมูลใหเกิดการรับรู

วาการดื่มสุราเปนเรื่องปกติและถูกตอง สุราเปนสินคาธรรมดา และความผิดและพฤติกรรมภายใตความมึนเมาเปน

สิ่งปกติที่สังคมไมควรถือสา รวมไปถึงไมนำเสนอภาพลักษณดานบวกของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและ

ภาพลักษณดานลบของผูที่ไมดื่มสุรา โดยเฉพาะในมิติที่มีผลตอเยาวชนและประชาชน 

 

 ๕.๒.๒ มาตรการการใหความรู ปรับทัศนคติ และเพิ่มโอกาสในการไมดื่มสุรา   

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 มาตรการการใหสุขศึกษา และการโนมนาว จัดเปนมาตรการที่มีประสิทธิผลในการควบคุมปญหาต่ำ 

เนื่องจากมีขอจำกัดของประสิทธิผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยังตองอาศัยงบประมาณสูง และตองแยงชิง

พื้นที่สื่อกับเน้ือหาสนับสนุนการบริโภคอยางการโฆษณา ดังนั้นจึงเปนกลุมมาตรการที่มีความคุมคาต่ำ ไมวาจะเปน 

การใหความรูกับเยาวชนในสถานศึกษา กลุมเยาวชนนอกระบบการศึกษา การใหความรูและทัศนคติทางสื่อมวลชน 

(การรณรงคสาธารณะ) และมาตรการฉลากคำเตอืน อยางไรกต็าม มาตรการกลุมนีเ้ปนกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยน

บรรยากาศของสังคม (social climate) ที่มีตอการบริโภค ปญหาจากการบริโภค และนโยบายแอลกอฮอล  

 มาตรการในการใหขอมูลและความรูที่มีการปฏิบัติในระดับชาติไดแก มาตรการคำเตือนบนฉลากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยปจจุบันประเทศไทยยังไมมีระบบและหลักสูตรสุขศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับชาติ

อยางเปนทางการ ผูประกอบการอุตสาหกรรมสุราสวนหนึ่งจึงไดเสนอตัวและจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมุงเนนไปที่การ

ดื่มอยางรับผิดชอบไปยังเยาวชน ซึ่งนอกจากจะไมมีผลในการปองกันปญหาแลว ยังอาจมีผลเสียในการเริ่มดื่ม และ

ทำใหกลุมเยาวชนคุนเคยกับสุรามากขึ้น 

 สวนมาตรการในการเพิ่มโอกาสของการไมดื่มสุราที่ประสบความสำเร็จเบื้องตนในประเทศไทยไดแก การ

จัดกิจกรรมและเทศกาลปลอดเหลา เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษา กิจกรรมรับนองปลอดเหลา และในการ

ประกาศใหวันเขาพรรษาเปนวันงดสุราแหงชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นมากมายในระดับ

ชุมชน รวมถึงการจัดเทศกาลกีฬาและดนตรีปลอดเหลา การสงเสริมการจัดงานศพปลอดเหลา มหกรรมอาหาร

ปลอดเหลา 
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ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 ๑) รอยละของผูบริโภคที่งดหรือลดการบริโภคในชวงเขาพรรษา 

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) อัตราการรับรูของประชาชนตอมาตรการตาง ๆ  

 

แนวทาง 

 ๑) พัฒนากลไกการสื่อสาร ทั้งผานสื่อมวลชนในระดับตาง ๆ และการส่ือสารผานการทำกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อสรางเสรมิทศันคตขิองสงัคมทีส่นบัสนนุการปองกนัและควบคุมปญหาจากการบริโภค และเพือ่สนบัสนนุประสิทธิผล

ของมาตรการในยุทธศาสตรอื่น ๆ  

 ๒) พัฒนาตนแบบ (idol) ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีภาพชัดเจนถึงการไมบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล ทั้งตนแบบที่เปนเยาวชนและผูใหญ ทั้งที่มีและยังไมมีชื่อเสียงอยูแลว รวมถึงผูที่ไดรับผลกระทบจาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน คนเลิกเหลาตนแบบ 

 ๓) พัฒนาและปรับปรุงขอบังคับเกี่ยวกับฉลากของสุรา รวมถึงคำเตือนที่เปนถอยคำ ขอมูลเก่ียวกับ

สวนประกอบของผลิตภัณฑ และความเปนไปไดในการพัฒนาคำเตือนที่เปนรูปภาพ  

 ๔) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาสังคมในระดับพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมและเทศกาล

ปลอดเหลา เชน งานประเพณปีลอดเหลา โดยใหความสำคญักบักจิกรรมและเทศกาลทีม่คีวามเสีย่งสูงหรอืมคีาใชจาย

สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูง โดยพิจารณาใชประโยชนจากกลไกทางศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๕) พัฒนากลไกและชองทางการสื่อสารเพื่อเผยแพรกิจกรรมและพื้นที่ที่มีความสำเร็จ และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตนแบบ ในการจัดการกับปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อสรางความย่ังยืนและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น  

 ๖) พัฒนากลไกความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ ในการพัฒนาหลกัสูตรและสือ่ในการใหความรูแกนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนกลุมตาง ๆ และการพฒันาศักยภาพของผูถายทอดขอมลู โดยควรเปนรปูแบบการใหความรู

ที่เขาใจไดงาย มีความคุมคา และสามารถสนับสนุนศักยภาพในการปองกันและควบคุมปญหาของตนเองและ

ครอบครัว และสนับสนุนประสิทธิผลของการดำเนินงานมาตรการอื่นดวย 

 ๗) พัฒนาระบบแรงจูงใจในการไมดื่มและลด ละ เลิกดื่มสุรา ใหกับทั้งประชาชนกลุมตาง ๆ หนวยงานรัฐ

และเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ เชน ในระบบกองทุนกูยมืเพือ่การศึกษา ระบบกองทุนกูยืมอื่น ๆ ระบบ

ประกันสุขภาพ กองทุนสุขภาพตำบล และระบบการจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานราชการ และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 ๘) คัดกรองและติดตามพฤติกรรม และสนับสนุนการเพิ่มระยะเวลาและความเขมขนในการงด/ลดสุรา

สำหรับผูที่แสดงเจตจำนงในการลดหรืองดสุราระหวางเขาพรรษา รวมถึงขยายเวลาการงดออกไปตลอดชีวิต โดยให

ความสำคัญกับผูที่เคยมีความเสี่ยงตอปญหาสูง 

 ๙) สรางความตระหนักรูถึงกลยุทธ ความตองการ และผลกระทบที่อาจมี ในการทำการส่ือสารการตลาด

ในรูปแบบของการใหความรูและการทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม  
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    ๕.๓  ยุทธศาสตรที่สาม การลดอันตรายจากการบริโภค 

 ความคาดหวัง : เพื่อลดความเสี่ยงตอปญหาในกลุมผูบริโภค และจำกัดขนาดและความรุนแรงของปญหา

ในกลุมผูที่มีปญหาและไดรับผลกระทบจากการบริโภค  

 ๕.๓.๑ มาตรการควบคุมการบริโภคในเง่ือนไขและสถานการณที่มีความเสี่ยงตอปญหาสูง  

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 รูปแบบการบริโภค โดยเฉพาะเงื่อนไข สถานการณและบริบทของการบริโภค มีความสำคัญตอการเกิด

ผลกระทบ การควบคุมการบริโภคที่มีความเสี่ยงสูงมักเปนการกำหนดพื้นที่หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน

ใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่หามบริโภคในวัดและสถานท่ีทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขและ

สถานพยาบาล สถานที่ราชการ (ยกเวนที่พักสวนบุคคลและสโมสร สถานท่ีจัดเลี้ยง) สถานศึกษา สถานีบริการ

น้ำมันเชือ้เพลงิ และสวนสาธารณะของรัฐ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเนือ้หานโยบายในประเด็นมาตรการกลุมนี้ในตางประเทศ 

มาตรการของประเทศไทยยังไมครอบคลุมการบริโภคในยานพาหนะขนสงสาธารณะ สถานท่ีทำงานทัว่ไป การแขงขัน

กีฬา การบริโภคบนทองถนน และในเทศกาลสันทนาการ  

 นอกจากนี้ยังมีมาตรการจากผูประกอบการอุตสาหกรรมสุราและธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน การสอนเทคนิค

การเสิรฟเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพื่อลดความเสี่ยง หรือการเปลี่ยนจากภาชนะที่เปนแกวเปนพลาสติก อยางไรก็ตาม

ยังไมพบวามาตรการในการควบคุมตนเองของอุตสาหกรรมสุราในลักษณะดังกลาวมีประสิทธิผลในการควบคุม

ปญหา 

 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 - 

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) ความรุนแรงของปญหา (เชน จำนวนคด ีจำนวนความรุนแรง) และตวัช้ีวดัการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(เชน ปริมาณการบริโภค ความชุกของการบริโภค คาใชจายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล) ในชวงเทศกาล หรือ

ในพื้นที่เฉพาะ 

 

แนวทาง 

 ๑) พิจารณาพัฒนาตอยอดระเบียบในการหามบริโภคในสถานการณที่มีความเส่ียงสูง เชน การบริโภคบน

ยานพาหนะสาธารณะประเภทรถโดยสาร ในการแสดงดนตรี บริเวณทางเทา ทางสาธารณะ ผิวจราจร รอบ

ศาสนสถาน บริเวณใกลสถานศึกษาและหอพัก พื้นที่การแขงขันกีฬา การแสดงดนตรี และงานวัฒนธรรม  

 ๒) สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดพื้นที่และเงื่อนไขในการหามบริโภค รวมถึงเวลาในการ

อนุญาตใหบริโภค เชน พื้นที่สาธารณะ สถานท่ีทองเที่ยว งานเทศกาล 

 ๓) สนับสนุนระบบเฝาระวังการฝาฝนระเบียบขอบังคับ อยางมีสวนรวมของภาคประชาสังคม องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และภาคราชการในสวนภูมิภาค  
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 ๕.๓.๒ มาตรการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่ไดรับความสนใจมากท่ีสุด

ในประเทศไทย เนื่องจากเปนสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเปนอันดับสอง โดยมีจำนวนผูเสียชีวิตประมาณ ๑๓,๐๐๐ 

รายตอป หรือประมาณ ๒๒ รายตอแสนประชากร โดยรวมพบวาแอลกอฮอลมีสวนเกี่ยวของกับประมาณรอยละ 

๔๐ - ๖๐ ของผูไดรบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตจุราจรในประเทศไทย ความสมัพนัธมคีวามชดัเจนเพ่ิมขึน้ในรายทีเ่สยีชีวิต

และบาดเจ็บรุนแรง และในชวงเทศกาลวันหยุดยาวทั้งเทศกาลปใหมและสงกรานต สัดสวนของผูบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุจราจรที่ดื่มสุรากอนเกิดเหตุในชวงเทศกาลสูงกวาคาเฉล่ียทั้งปประมาณรอยละ ๔๐  จากการวิเคราะห

ขอมูลในระยะเวลาที่ผานมาพบวา อตัราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตมุคีวามสมัพนัธกบัปรมิาณการบรโิภค

เฉลีย่ตอประชากร  

 มาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุมคาในการควบคุมผลกระทบจากพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะขณะ

มึนเมาประกอบดวย มาตรการทางภาษีและราคา การสุมตรวจระดับแอลกอฮอลในเลือดอยางเขมขนตอเนื่อง การ

ลงโทษที่รวดเร็วและมีมาตรฐาน การลดระดบัเพดานแอลกอฮอล การควบคมุการเขาถงึ โดยเฉพาะการหามจำหนาย

ในชวงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง และการกำหนดระดับแอลกอฮอลในเลือดที่ต่ำมาก (zero tolerance๕) สำหรับผูขับขี่

ที่มีความเสี่ยงสูง สวนมาตรการที่ไมมีประสิทธิผลและไมคุมคาไดแก การรณรงคสาธารณะ การใหความรูและขอมูล

เกี่ยวกับปริมาณและวิธีการดื่ม การสงเสริมใหใชบริการรถสาธารณะ การกำหนดตัวผูจะทำหนาที่ขับขี่ยานพาหนะ

กอนเริ่มดื่ม การบังคับใหผูมีพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมาเขารับการบำบัดรักษา และการใชอุปกรณพิสูจนลมหายใจ

กอนติดเครื่องยนต๖  

 ประเทศไทยกำหนดใหผูขับขี่ยานพาหนะตองมีระดับแอลกอฮอลในเลือดไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต 

หรือเทียบเทา โดยการตรวจเลือด ลมหายใจ และปสสาวะ เมื่อเปรียบเทียบกับตางชาติ ระดับแอลกอฮอลในเลือด

ที่กำหนดโดยกฎหมายของไทยมีระดับความเขมงวดปานกลาง แตประเทศไทยยังขาดการกำหนดระดับแอลกอฮอล

ในเลือดสำหรับผูขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเปนการเฉพาะ เชน ผูขับขี่หนาใหมและผูขับขี่อายุนอย  

 การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะภายใตอิทธิพลของแอลกอฮอลเริ่มมีสัญญาณแนวโนมที่ดี

ขึ้นบาง เชน การไดรับการยกระดับเปนวาระแหงชาติ การตระหนักรูและยอมรับของสังคม การมีสวนรวมอยาง

กวางขวางจากหลายภาคสวน อยางไรกต็าม ปญหาจากการขับข่ีภายใตอทิธพิลของแอลกอฮอลยังไมไดลดระดับ

ความรุนแรงลงอยางที่คาดหวัง อัตราการบาดเจ็บและอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และความชุกของพฤติกรรมการขับขี่

หลังการด่ืมยังอยูในระดับสูง ปญหาสำคัญที่สุดของมาตรการยังอยูในระดับการบังคับใชกฎหมายซึ่งยังขาดความ

เขมแข็งและสม่ำเสมอ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของมักใหความสนใจเพียงเฉพาะชวงเทศกาล ทำใหโอกาสในการ

ถูกตรวจลมหายใจของผูขับขี่ยานพาหนะโดยรวมซ่ึงเปนตัวช้ีวัดสำคัญสำหรับความเขมแข็งของมาตรการยังอยูใน

ระดับต่ำ  

 

๕ ตัวอยางเชน ๒๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต   
๖ เครื่องมือที่ติดตั้งในรถยนตเพื่อปองกันการใชยานพาหนะหากผูขับขี่มีระดับแอลกอฮอลสูงเกินที่กำหนด 
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ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 ๑) จำนวนการทดสอบระดับแอลกอฮอลในลมหายใจ  

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) รอยละของผูขับขี่ที่เคยถูกตรวจลมหายใจในรอบป 

 ๒) ความชุกของผูมีพฤติกรรมดื่มสุรากอนขับขี่ยานพาหนะในกลุมผูบริโภค 

 

แนวทาง 

 ๑) ยกระดับความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมาย การกำหนดเปาหมายในการสุมตรวจลมหายใจ การให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาสังคม 

 ๒) ลดระดับเพดานแอลกอฮอลในเลือดสำหรับผูขับขี่ทั่วไปและผูขับขี่ที่มีความเส่ียงสูง 

 ๓) พัฒนาระบบขนสงมวลชนท่ีปลอดภัยและเพียงพอเพื่อลดโอกาสในการขับขี่ภายใตความมึนเมา  

 ๔) ควบคุมการเขาถงึเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในชวงเวลาและพืน้ทีท่ี่มคีวามเสีย่งตอปญหาการขับข่ีขณะมึนเมาสูง 

รวมถึงการหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเวลาเทศกาล  

 

 ๕.๓.๓ มาตรการการคัดกรองและบำบัดรักษา 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 การคัดกรองผูมีความเสี่ยงและการบำบัดรักษาผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจัดเปน

มาตรการที่จำเปนทางจริยธรรม แมวาจะมีความคุมคาต่ำในระดับมหภาค โดยการคัดกรองผูมีความเส่ียงอยางยอ 

(Brief intervention) จัดเปนรูปแบบการบำบัดรักษาท่ีมีประสิทธิผลและความคุมคาสูงสุด และสามารถจัดใหมีใน

ระบบบริการปฐมภูมิและกระทำโดยบุคลากรสุขภาพที่ไมใชแพทย ซึ่งขอมูลวิชาการพบวามีประสิทธิผลไมตางกัน 

สวนการบำบัดรักษาโดยไมไดสมัครใจ เชน การบังคับบำบัดรักษาผูที่ฝาฝนกฎระเบียบตาง ๆ มีประสิทธิผลต่ำ  

 การบำบดัรกัษาผูมอีาการตดิสรุาไดดำเนนิการมาตอเนือ่งตามความรับผดิชอบหลกัของกระทรวงสาธารณสุข 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบนัยงัไมมรีะบบการบำบดัรกัษาผูมภีาวะตดิสรุาและระบบคดักรองกลุมเส่ียงอยางเปนทางการ

ในระดับประเทศ และยังไมไดถูกผนวกเขาไปในการบริการระดับปฐมภูมิ และระบบประกันสุขภาพเปนการเฉพาะ 

โดยขอจำกัดสำคัญของระบบการบำบดัรกัษาประกอบดวย การเขาถงึระบบของผูมปีญหาและมคีวามเสีย่ง มาตรการ

ของระบบการคัดกรองและการบำบัดรักษา ทรัพยากรในระบบ และศักยภาพในการติดตามประเมินผล สวนการ

บำบัดรักษาโดยบุคลากรที่มิใชบุคลากรสุขภาพ อยางเชน การบำบัดรักษาแบบกลุมดวยตนเอง (self-help group) 

หรือการบำบัดดวยหลักความเชื่อทางศาสนา ยังไมเปนที่นิยมอยางกวางขวางในประเทศไทย  

 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 ๑) จำนวนสถานบริการที่มีบริการคัดกรองและบำบัดรักษาผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๒) จำนวนผูมารับบริการคลินิกคัดกรองและบำบัดรักษาผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) สัดสวนผูที่เขาสูระบบคัดกรองและบำบัดรักษาในกลุมผูที่มีความเสี่ยงตอปญหาการบริโภคเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล (เชน ผูที่มีคะแนน AUDIT มากกวา ๗ คะแนน) 

 

แนวทาง 

 ๑) พัฒนาระบบการคัดกรองและบำบัดรักษาผูมีปญหารวมถึงแนวทางการบำบัดรักษาในระบบบริการ

สุขภาพและระบบประกันสุขภาพ โดยเนนที่ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสงตอไปยังการบริการระดับอื่น ๆ 

 ๒) ขยายจำนวนจุดบริการการคัดกรองและบำบัดรักษาท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ  

 ๓) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาระบบการคัดกรองและบำบัดรักษา 

 ๔) บรรจเุทคนคิการคดักรองและบำบดัรกัษาผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาในหลักสูตร

ของบุคลากรสขุภาพโดยเฉพาะบุคลากรท่ีจะปฏบิตัหินาทีใ่นระบบบริการปฐมภูม ิและจดัการอบรมเรียนรูอยางตอเน่ือง

สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู 

 ๕) พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูที่เคยประสบปญหาจากการบริโภคที่ผานการ

บำบัดรักษาเพื่อปองกันการกลับสูความเสี่ยงและปญหา 

 

    ๕.๔  ยุทธศาสตรที่สี่ การจัดการปญหาแอลกอฮอลในระดับพื้นที่ 

 ความคาดหวัง : เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของกลไกการจัดการปญหาแอลกอฮอลในระดับพื้นที่และ

กลุมประชากรเฉพาะ 

 ๕.๔.๑ มาตรการนโยบายแอลกอฮอลระดับชุมชน 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 มาตรการการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับชุมชน ซึ่งเปนทั้งชุมชนในมิติ

ของพ้ืนที่ (เชน ครัวเรือน หมูบาน ตำบล อำเภอ และจังหวัด) และชุมชนในมิติอื่น ๆ เชน ตามกลุมประชากร 

ตามหนวยงาน ตามวิชาชีพ (เชน ชุมชนวิชาชีพแพทย ชมรมผูสูงอายุ ฯลฯ) โดยมาตรการกลุมนี้อาจจะเปน

มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลโดยตรง (ตามยทุธศาสตร ๕.๑ - ๕.๓ ขางตน) หรือมาตรการทางออมอื่น ๆ ที่มีผล

ตอการบริโภคและปญหาที่ตามมาก็ได เชน การสงเสริมแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการ

สงเสริมจริยธรรมทั่วไป ในขณะเดียวกันการจัดการกับปญหาแอลกอฮอลก็จะเปนประโยชนตอมาตรการอื่น ๆ ดวย 

โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน จากกลไกที่การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนทางผานไปสูพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ  

 ในมิติของกระบวนการนโยบายสาธารณะ มาตรการระดับชุมชนสามารถมีบทบาททั้งการพัฒนานโยบาย 

(policy formulation) การพัฒนาความเขมแข็งของการนำนโยบายไปปฏิบัติ เชน การเฝาระวัง และการติดตาม

ประเมินผลของนโยบาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นและระบบราชการสวนภูมิภาคมศีกัยภาพในการพฒันานโยบาย

ระดับชุมชนเพื่อจัดการกับปญหาแอลกอฮอล โดยเฉพาะในสวนที่เปนการควบคุมดวยกฎระเบียบ เชน การออก

เทศบัญญัติเพื่อควบคุมพื้นที่ในการหามจำหนายสุรา หรือภายใตโครงสรางของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจังหวัด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ตารางท่ี ๔ ตัวอยางบทบาทของมาตรการระดับชุมชนในการจัดการปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 
 
ภาษีและราคา 
 
 
ควบคุมการเขาถึง 
 
 
บริบทและเงื่อนไขการ
บริโภค 
 
 
การขับข่ีขณะมึนเมา 
 
 
 
การโฆษณา 
 
 
 
 
การใ ห ค ว า ม รู  
และโนมนาว 
 
 
 
การคัดกรองบำบัด
รักษา 
 
 
 
 
มาตรการอ่ืน ๆ 

 
 
ภาษีและคาธรรมเนียมที่มี
ผลตอราคาเครือ่งดืม่ 
 
กำหนดพื้นที่และชวงเวลา
หามขายสุรา, การสงเสรมิ
พืน้ทีป่ลอดรานขายสุรา 
กำหนดพื้นที่และชวงเวลา
หามดืม่, การตอยอดกจิกรรม
งดเหลาและปลอดเหลา  
 
พัฒนาวางแผนระบบการ
บังคับใชกฎหมายแบบมี
ส วน ร ว ม  และ ให เ กิ ด
ประสทิธิผล ความรวดเรว็ 
ก า รกำหนดพื้ นที่ ห า ม
โฆษณา การหลกีเลีย่งการ
สนบัสนุนของอตุสาหกรรม
สุราตองานประเพณีของ
ชมุชน 
ก า ร ว า ง แ ผ น ร ณ ร ง ค
ประชาสัมพนัธภายในพืน้ที่ 
 
 
 
การสนับสนุนบริการคัด
กรองและบำบดัรกัษา เชน
ดานทรพัยากรบคุคล งบ
ประมาณ, การจดัตัง้ระบบ
การคัดกรองและบำบัด
รกัษาแบบกลุม 
การพัฒนาระบบกองทุน 
หรอืการออม, การสงเสรมิ
โครงการบญัชคีรวัเรอืน 

 
 
ตดิตามเครือ่งดืม่แอลกอฮอล
นอกระบบภาษี 
 
ติดตามจุดขาย วันเวลา
การขาย การขายใหเยาวชน 
 
ติดตามการดื่มในสถานท่ี
หามขาย การดืม่ของเยาวชน 
 
 
การมสีวนรวมในการบังคบั
ใชกฎหมาย 
 
 
ก า รติ ดต ามการฝ า ฝ น
ระเบียบควบคุมการโฆษณา 
 
 
 
การทำงานภาคสนามรวม
กับการรณรงค ในระดับ
ประเทศ 
 
 
การรวมเปนระบบเฝาระวงั
ผูทีม่คีวามเสีย่งและปญหา, 
สงเสริมบทบาทของครัว
เรือนในการสนับสนุนการ
ลด ละ เลกิสุรา 
 
ก า ร ส ง เ ส ริ ม ท ฤ ษ ฎี
เศรษฐกิจพอเพียงอยาง
เปนรปูธรรม 

 
 
การสงเสรมิอาชีพอืน่สำหรับ
ผูทีเ่คยผลติและขายเครือ่งดืม่
นอกระบบภาษี 
ตดิตาม เฝาระวงัพฤตกิรรม
ขอ ง จุ ด ข า ย เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล 
ติ ดตามพฤติ กรรมการ
บริโภคของประชาชนและ
เยาวชน และเงื่อนไขการ
บรโิภคของชุมชน 
การพิจารณาลงโทษทาง
สังคมกับผูที่ขายสุราใหกับ
ผูทีม่อีาการมึนเมาอยูแลว  
 
 
 
 
 
 
การใชกลไกควบคุมทาง
สงัคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ม า เ ส ริ ม ทั ศ น ค ติ ข อ ง
ประชาชนตอการบริโภค
และผลกระทบ 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ภายในชุมชนตอผูทีม่ปีญหา
จากการบรโิภค 
 
 
 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
โดยทั่วไป, การสงเสรมิ
ความสัมพนัธของครอบครัว 

การพัฒนานโยบายระดับ
ชุมชน 

การสนับสนุนการนำ
นโยบายระดับประเทศ

ไปปฏิบัติ 
การสนับสนุนอื่น ๆ มาตรการของนโยบาย

แอลกอฮอล 
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ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 (ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ๕.๑ - ๕.๓) 

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) (ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร ๕.๑ - ๕.๓) 

 ๒) ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในระดับชุมชน เชน คาใชจายครัวเรือน 

คาใชจายของเจาภาพ เงินที่ออมไดจากการงดสุรา  

แนวทาง 

 ๑) สรางความตระหนักใหชมุชนทราบถงึศักยภาพของชมุชนในการจดัการกบัปญหาจากการบรโิภคเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล 

 ๒) สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายแอลกอฮอลในระดับชุมชน โดยเฉพาะมาตรการเพื่อเสริมความ

เขมแข็งของมาตรการระดับชาติ 

 ๓) ถอดบทเรียน เผยแพร และสงเสรมิการเรยีนรูภายในและระหวางชุมชนถงึมาตรการ นวตักรรม กิจกรรม 

ในการจัดการกับปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับพื้นที่ เชน รานคาตนแบบ ผูประกอบการตนแบบ 

 ๔) สงเสริมและยกยองเชิดชูใหผูนำระดับชุมชนเปนแบบอยางที่ดีตอเยาวชนในการไมเปนแบบอยางในการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

 ๕) สนับสนุนการไมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงาน ประเพณี กิจกรรม ของชุมชน 

 ๖) สนับสนนุกระบวนการจดัการความรูของชุมชนในการควบคุมปญหาจากการบรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 

โดยเฉพาะการเก็บขอมูลสถานการณการบริโภคและผลกระทบภายในชุมชน  

 

 ๕.๔.๒ มาตรการนโยบายแอลกอฮอลของหนวยงานและสถานประกอบการ 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับศักยภาพในการประกอบวิชาชีพที่ลดลง ภาวการณขาด

งานจากการเจ็บปวย ผลิตภาพของการทำงานที่ลดลง และการตกงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนมี

ศักยภาพในการจัดการปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล    

 

ตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดพื้นฐาน 
 ๑) อัตราการขาดงาน อัตราการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการเจ็บปวย โดยเนนที่สาเหตุที่มีความสัมพันธกับการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
 ๑) ปริมาณการบรโิภค ความชกุของผูมคีวามเสีย่ง (เชน ผูทีม่คีะแนน AUDIT มากกวา ๗) ในกลุมพนกังาน 

 

แนวทาง 

 ๑) พัฒนาแนวทางในการหามขาราชการทุกสังกัดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาราชการและขณะ

ปฏิบัติหนาที่ และแนวทางในการสงเสริมใหขาราชการโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงเปนแบบอยางที่ดี 
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 ๒) สรางความตระหนักถึงผลของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีตอศักยภาพการประกอบอาชีพและ

หารายได ผลติภาพของพนกังานและองคกร ใหกบัทัง้ผูประกอบการ พนกังาน และสังคมโดยรวม ในทัง้การจางงาน

ในและนอกระบบ  

 ๓) สนับสนุนใหแตละสถานประกอบการมีนโยบายการจัดการปญหาจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

ของตนเอง เชน ระบบการคัดกรองและชวยเหลือผูมีความเส่ียงตอปญหา การหามการบริโภคเครื่องดื่มสุรากอน

และขณะปฏิบัติงาน การหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานประกอบการ การมอบรางวัลใหกับผูที่สามารถเลิก

ดื่ม และการสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการลด ละ เลกิสุรา  

 ๔) สนับสนุนคานิยมในการไมใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนรางวัลในการปฏิบัติงานหรือของขวัญในเทศกาล

ตาง ๆ และสนับสนุนงานฉลองสังสรรคที่ปราศจากแอลกอฮอล  

 ๕) สนับสนุนการหามการใชเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลเปนคาตอบแทน หรือทดแทน หรือเปนสวนของคาตอบแทน

ในการปฏิบัติงาน   

 ๖) สนับสนุนและสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการในการหามไมใหเยาวชนทำหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับการผลิต การขนสง การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 ๗) พัฒนาระบบแรงจูงใจของหนวยงานและสถานประกอบการในการจัดการกับปญหาจากเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล เชน การใหรางวัล การเผยแพรนวตักรรมด ีๆ และการใหรางวลั และการขยายผลผูประกอบการตนแบบ 

 

    ๕.๕  ยุทธศาสตรที่หา การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เขมแข็ง 

 ความคาดหวัง : สรางกลไกสนับสนุนกระบวนการจัดการปญหาแอลกอฮอลอยางมีประสิทธิผล  

 ๕.๕.๑ มาตรการสรางความมุงมั่นและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทุกระดับ 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 กระบวนการนโยบายแอลกอฮอลเปนพื้นที่นโยบายที่มีบทบาท กิจกรรม และความเคล่ือนไหวของผูมีสวน

เกี่ยวของมากมาย หลายภาคสวน ความมุงมั่นของผูมีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะผูกำหนดนโยบายและผูบริหารระบบ

การนำนโยบายไปใชเปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของการจัดการปญหาแอลกอฮอล  นโยบายแอลกอฮอลมีพื้นที่

ทางนโยบายกวาง ครอบคลมุพืน้ทีห่ลากหลายมาตรการ ดงันัน้ ผูมสีวนเกีย่วของบางสวนจงึมกัจำกัดบทบาทของตน

อยูในพ้ืนที่ที่มีความสำคัญกับตน และยังมีระดับการมีสวนรวมเปนครั้งคราว ไมตอเนื่อง หลายสวนมักจะแสดง

บทบาทเฉพาะพ้ืนที่ที่ตนเองรับรูวาสำคัญ หรือเมื่อกระบวนการนโยบายอาจจะสรางผลกระทบตอผลประโยชนและ

ความสนใจของตน และมักจะไมสนใจกระบวนการในข้ันตอนและพื้นที่อื่น ๆ และในสถานการณปจจุบัน หนวยงาน

ทางสังคมอีกหลายสวนซึ่งนาจะมีศักยภาพตอกระบวนการนโยบายยังไมไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ ปจจัยสำคัญ

ของขอจำกัดในการมีสวนรวมของภาคสวนเหลานี้ประกอบไปดวย การขาดความเห็นพองตองกัน, แนวคิดที่เห็นวา

ปญหาแอลกอฮอลเปนปญหาระดบัปจเจก, การขาดการตระหนักรูถึงผลกระทบของการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

ตอสังคม และการขาดการประสานงาน  

 นโยบายแอลกอฮอลของประเทศไทยยังใหความสำคญักบัมาตรการในระดบัประเทศเปนสำคญั โดยมาตรการ

ในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น ยังไมไดรับความสำคัญเทาที่ควร ดังนั้นควรมีกลไกในการพัฒนาความรวมมือและ

ความเปนเจาของขององคกรและหนวยงานในระดับทองถิ่นทั้งที่อยูในสวนราชการและท่ีมาจากการเลือกตั้ง ตอการ

จัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทองถิ่น โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนานโยบายที่มีความ

เหมาะสมกับทองถิ่นนั้น ๆ และการนำนโยบายแอลกอฮอลทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นไปปฏิบัติในทองที่ของ

ตนเอง   
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แนวทาง 

 ๑) ยกระดับใหปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนวาระแหงชาติ วาระแหงจังหวัด และวาระ

แหงทองถ่ิน  

 ๒) สรางความมีสวนรวมและความเปนเจาของแกทุกภาคสวนในการควบคุมและลดปญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลในระดับพื้นที่ รวมถึงการประสานงาน

และสื่อสารระหวางภาคสวนตาง ๆ 

 ๓) ใหคุณคา (policy value) ในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับบทบาทของ

ทุกภาคสวน  

 ๔) ใหระบบราชการสวนภูมิภาค ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ สงเสริมสนับสนุนองคกรระดับพื้นที่ในการ

ดำเนนิการตามแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ 

 ๕) สงเสริมการเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม และตอกันและกัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในการจัดการกับ

ปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๖) สรางการมีสวนรวมในการควบคุมปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานกลไกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

 ๗) จัดทำแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดการมีสวนรวมในระดับทองถิ่น เชน จำนวนภาคีเครือขาย ผลการ

ดำเนินการในการควบคุมปญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในจังหวัด  

 

 ๕.๕.๒ มาตรการสงเสริมความโปรงใสในกระบวนการ  

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 กระบวนการนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทยเปนกระบวนการที่ไดรับอิทธิพลจากคุณคา (value) 

ผลประโยชน (interest) และแนวคิด (ideology) หลายประการท่ีมีตอการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ธุรกิจ

ที่เกี่ยวของ ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการจัดการกับผลกระทบ ซึ่งปจจัยเหลานี้มีทั้งที่มี

ความสอดคลองและขัดแยงตอกันและกัน การเผชิญหนาและภาวะแขงขันของแนวคิดและคุณคาที่ขัดแยงกันจึงพบ

ไดในเกือบทุกองคประกอบของกระบวนการ   

 ในภาพรวมของกระบวนการในประเทศไทยพบวา ระดับอิทธิพลตอกระบวนการของผูมีสวนเกี่ยวของ

ถูกกำหนดโดยหกกลุมปจจัย ไดแก ทรัพยากร, การบริหารจัดการ, ชองทางของอิทธิพล, การมีอยูของผูมีสวน

เกี่ยวของฝายตรงขาม, การรับรูของผูบริหารและเจาหนาที่รัฐ และจังหวะเวลาและสถานท่ีของกิจกรรม การสราง

อิทธิพลตอกระบวนการของเครอืขายยังตองอาศยัการจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในระดบัองคกรและเครือขาย รวมถึง

การบริหารจัดการความสัมพันธระหวางสมาชิกภาคีภายในเครือขายดวย ในประเด็นชองทางการแสดงอำนาจนั้น 

การมีตัวแทน (representation) อยูในเวทีทางนโยบายเปนเงื่อนไขสำคัญ ในหลายเหตุการณผูมีสวนเกี่ยวของท่ี

ไมเปนทางการตองแสดงอิทธิพลผานตัวแทน (nominee) ทั้งที่เปนเจาหนาที่ของรัฐและภาคเอกชน ในหลายกรณี

การมีสวนรวมของกลุมอุตสาหกรรมสุราและธุรกิจที่เกี่ยวของ รวมไปถึงอิทธิพลของความสัมพันธตอเจาหนาที่

ของรัฐ มีผลกระทบในแงลบตอกระบวนการนโยบายในมุมมองทางสุขภาพ  

 การจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงควรเปนกระบวนการท่ีโปรงใส ไรผลประโยชน

ทับซอน และเปนไปเพื่อปกปองและสงเสริมผลประโยชนของสาธารณะ 
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แนวทาง 

 ๑) พัฒนาระบบเฝาระวังการปกปองผลประโยชนทางธุรกิจบนผลกระทบของสังคม ในกระบวนการ

จัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกระดับ โดยเฉพาะในขั้นตอนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 ๒) สรางความเชื่อมั่นวา การพัฒนามาตรการและนโยบายใด ๆ ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบตอปญหา

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการเจรจาขอตกลงการคา จะตองเปนไปเพื่อการควบคุมปญหา และ/หรือไมเปน

เงื่อนไขและ/หรืออุปสรรคตอการควบคุมปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

 ๕.๕.๓ มาตรการสงเสริมใหเปนกระบวนการที่มีรากฐานจากองคความรูและการเรียนรูรวมกัน 

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 ขอจำกัดสำคัญอีกประการหน่ึงของกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย คือ ปญหาการนำ

องคความรูทางวิชาการมาใชประโยชนในกระบวนการ วาทกรรมเชิงนโยบายมักอาศัยขอมูลชุดเดิมซ้ำ ๆ ท้ังจาก

สิ่งพิมพ การสำรวจ และการวิจัย นอกจากน้ันการนำองคความรูไปใชในกระบวนการยังมีจุดออนหลายประเด็น 

การถกเถียงทางนโยบาย (policy debate) ทางสื่อสารมวลชนยังอาศัยความคิดเห็นสวนตัวและจุดยืนของผู

ถกเถียงมากกวาอาศยัหลกัฐานทางวชิาการ สถานการณดงักลาวเปนผลจากสามองคประกอบสำคัญ คือ ความพรอม

ขององคความรู โดยเฉพาะดานนโยบายแอลกอฮอลโดยตรง, ขอจำกัดดานความพรอมขององคความรูที่นำมาใชใน

กระบวนการ ทั้งดานการประยุกตใชองคความรูนำเขามาจากตางประเทศในบริบทของประเทศไทย และขอจำกัด

ดานศักยภาพในการสังเคราะหองคความรู, และศักยภาพของระบบเช่ือมโยงงานวิชาการไปสูกระบวนการนโยบาย 

เชน การสื่อสารกับผูกำหนดนโยบาย 

 นอกจากนั้น การใชกระบวนการเปนการเรียนรูรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของและสังคมโดยรวม ทั้งในสวน

การทำความเขาใจกับปญหา และนโยบายแอลกอฮอล จะเปนการสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาจาก

แอลกอฮอลของสังคมอยางยั่งยืนในระยะยาว    

 

แนวทาง  

 ๑) สนับสนุนการสรางและเผยแพรความรูถึงสถานการณและกลไกของปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล และความจำเปน ความเหมาะสม ประสิทธิผล และความคุมคาของมาตรการตาง ๆ ในการควบคุม

ปญหา เชน ผานการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานนโยบายแอลกอฮอล และพัฒนากระบวนการสื่อสาร และ

กลไกการนำความรูไปใชในกระบวนการนโยบาย  

 ๒) พัฒนาชองทางการสื่อสารแกผูมีสวนเกี่ยวของและสังคมโดยรวม ผานทั้งโครงสรางที่เปนทางการ เชน

ภายใตโครงสรางของคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล และผานระบบสื่อมวลชนและการรณรงคสาธารณะ  

 ๓) พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินการและผลลัพธของแผนยุทธศาสตร

นโยบายแอลกอฮอลระดบัชาต ิและนโยบายแอลกอฮอลอืน่ ในทกุระดบันโยบาย แบบมสีวนรวมและตอเนือ่งยัง่ยืน 

 

 ๕.๕.๔  มาตรการปกปองความเขมแขง็ของนโยบายแอลกอฮอลจากผลกระทบของขอตกลงการคาระหวางประเทศ  

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 แนวคิดการคาเสรีมีความขัดแยงตอแนวคิดนโยบายแอลกอฮอล นโยบายการคาเสรีมีผลใหผูบริโภคเขาถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดงายขึ้น ในราคาที่ถูกลง จากการลดอัตราภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ และการโฆษณา 
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ทีส่ำคญัทีส่ดุ แนวคดิการคาเสรยีงัมสีวนสำคญัทำใหประเทศตาง ๆ ตองลดทอนความเขมแข็ง

ของนโยบายแอลกอฮอล เชน การยกเลิกและลดอตัราภาษปีระเภทตาง ๆ การยกเลกิมาตรการการควบคมุการเขาถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และคลายความเขมขนของมาตรการการควบคุมโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 การเจรจาขอตกลงทางการคาระหวางประเทศมกัจะดำเนนิการในวงแคบ ดำเนินการโดยเจาหนาที่ของรัฐ

บางภาคสวน โดยมิไดเปดเผยตอสาธารณะ นักวิชาการและภาคประชาสังคมมักไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมหรือ

แมกระทั่งติดตามความคืบหนาในกระบวนการ แตในทางกลับกัน กลับพบวาเปนกระบวนการที่ไดรับอิทธิพลจาก

กลุมธุรกิจผลประโยชนตาง ๆ แนวคิดการคาเสรใีนปจจบุนัยงัมไิดคำนงึถึงผลกระทบเชิงลบของการบรโิภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเทาที่ควร โดยในการเจรจาขอตกลงการคาตาง ๆ นั้น มักจะถือวาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปน “สินคา

ธรรมดา” ไมตางจากสินคาทั่วไปอื่น ๆ ซ่ึงเปนแนวคิดที่ถือวาการขยายตัวของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเปน

ประโยชนตอสังคม  

 ประเทศไทยตกเปนเปาหมายในการใชประโยชนจากการเจรจาขอตกลงการคา องคกรหนาฉากของอุตสาหกรรม

สุราไดกำหนดประเทศไทยใหเปนเปาหมายในการเปดตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล อุตสาหกรรมสุราโดยเฉพาะ

ผูประกอบการขามชาติเปนผูไดรับผลประโยชนจากระบบการคาเสรีที่มีขอตกลงการคาเปนเครื่องมือ อุตสาหกรรม

สุราไดประกาศจดุยนืชดัเจนในการใชประโยชนจากกลไกการคาเสรเีพือ่ผลกัดนัใหรฐับาลของประเทศตาง ๆ ยกเลิก

กฎระเบียบท่ีอุตสาหกรรมสุราเห็นวาเปนขอจำกัดในการขยายตัวของธุรกิจ  

 

แนวทาง 

 ๑) พิจารณาสนับสนุนการถอน (bracketing) เครื่องดื่มแอลกอฮอลและบริการที่เกี่ยวของออกจาก

ขอตกลงการคาและผลกระทบท่ีพึงมี และ/หรือการละเวนการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาเปนรายช่ือสินคา

ภายใตขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ (list of commitment) ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยใหมี

กระบวนการท่ีมีสวนรวมอยางกวางขวางจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติ  

 ๒) สนับสนุนการปองกันนโยบายแอลกอฮอลจากผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรี รวมถึงพิจารณา

พัฒนานโยบายแอลกอฮอลของประเทศเพื่อชดเชยผลกระทบหากหลีกเลี่ยงไมได โดยตองเนนที่มาตรการที่มี

ประสิทธิผลและความคุมคา เชน การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อชดเชยภาษีศุลกากรที่ลดลง  

 ๓) พัฒนากระบวนการเจรจาตอรองขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหมีความโปรงใสและมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยลดอิทธิพลทางตรงและทางออมจาก

อุตสาหกรรมสุรา 

 ๔) พัฒนาการเรียนรูรวมกันของสังคมทุกภาคสวนถึงผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีที่มีตอสินคาที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพ 

 

 ๕.๕.๕ มาตรการรณรงคสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายแอลกอฮอล  

 แนวคิดพื้นฐานและสถานการณ 

 มาตรการการรณรงคสาธารณะ แมวาจะไมมีผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุรา แตมีบทบาท

สำคัญในการสนับสนุนมาตรการอ่ืน ๆ ของนโยบายแอลกอฮอล ทั้งสนับสนุนการรับรูของสังคม และสนับสนุน

ความเขมแข็งของการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
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แนวทาง 

 ๑) สงเสริมการใชการรณรงคสาธารณะเพ่ือสนบัสนนุมาตรการอืน่ ๆ ทัง้ความเขมแข็งของการบังคับใชกฎหมาย

และการเผยแพรประชาสัมพันธ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 

 ๕.๕.๖ มาตรการพัฒนาศักยภาพของระบบการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 แนวคิดพื้นฐาน  

 ศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของเปนปจจัยแหงความสำเร็จของกระบวนการจัดการกับปญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ไมวาจะเปนผูตัดสินใจเชิงนโยบาย ภาคการผลิตความรู ผูนำนโยบายไปปฏิบัติ ผูติดตาม

ประเมินผลนโยบาย ส่ือมวลชน ภาคประชาสังคม ซึ่งนอกจากศักยภาพในระดับบุคคลแลว ยุทธศาสตรนโยบาย

แอลกอฮอลระดบัชาตยิงัควรใหความสำคญักบัศกัยภาพของหนวยงาน ศักยภาพของเครือขายและการประสานงาน 

และศักยภาพ (ความพรอม) ของบริบทและระบบโดยรวม  

 

แนวทาง 

 ๑) พัฒนากลไกที่มีสวนรวมอยางกวางขวางเพื่อกำหนดศักยภาพสวนขาดท่ีสำคัญของระบบท่ีควรไดรับ

การพัฒนาโดยเรงดวน และการพัฒนาในลำดับรองลงไปในแตละระดับนโยบาย  

 ๒) สนับสนุนกลไกการจัดการความรู และการแลกเปล่ียนความรูความเขาใจ ประสบการณในการจัดการ

กับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลระหวางภาคสวนตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงระบบการศึกษาอบรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

 

๖. บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการกับปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

    ๖.๑  บทบาทของรัฐบาล  

 ๑) ประกาศความมุงมัน่และแสดงความรบัผดิชอบเชิงประจกัษในการจดัการปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยใหความสำคัญกับการปกปองสุขภาวะ ความอยูเย็นเปนสุข และผลประโยชนสาธารณะของ

ประชาชนไทย รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

 ๒) ทำความเขาใจถงึความรนุแรง สถานการณ ลกัษณะของผลกระทบจากการบรโิภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

และปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนานโยบายแอลกอฮอลที่มีประสิทธิผลและความคุมคา 

 ๓) สรางความโปรงใสและการมีสวนรวมของภาคสวนวิชาการและประชาสังคมที่ไมมีผลประโยชนทับซอน 

ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล ทั้งขั้นตอนการพัฒนานโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล 

 ๔) สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่องในทางปฏิบัติ 

    ๖.๒  บทบาทของภาคสุขภาพ 

 ๑) ทำความเขาใจถึงสภาพปญหาและกลไกในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และรวมสรางความตระหนักของสังคม และสนับสนุนทัศนคติของสังคมที่เอื้อตอการจัดการปญหา 

 ๒) มีสวนรวมในการจัดการกับปญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานกลไกการสรางเสริมสุขภาพ 

 ๓) ใหความสำคัญกับการคัดกรองผูมีความเสี่ยงและบำบัดรักษาผูมีปญหาในงานบริการสุขภาพ   
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    ๖.๓  บทบาทของภาคเศรษฐกิจ รวมถึงกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรมสรรพสามิต 

 ๑) ทำความเขาใจ ตระหนกัรูถงึความสมัพนัธระหวางการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลกบัผลเสียทางเศรษฐกิจ

และสังคม  

 ๒) พัฒนานโยบายแอลกอฮอล โดยเฉพาะมาตรการภาษีและราคา การควบคุมการเขาถึง และการควบคุม

โฆษณา เพื่อเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว   

    ๖.๔  บทบาทของหนวยงานรัฐภาคสังคม การศึกษา ผูรักษาความสงบของสังคม 

 ๑) ทำความเขาใจ ตระหนักรูถึงความสัมพันธระหวางการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับผลเสียทางสังคม 

ในดานที่หนวยงานเกี่ยวของ   

 ๒) ดำเนินงานรวมกับครอบครัวและชุมชนในการสอดสอง คัดกรอง ใหความรู และปองกันการดื่มสุราใน

กลุมเยาวชน 

 ๓) มีสวนรวมในกระบวนการการจัดการกับปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทั้งในระดับประเทศและพ้ืนที่  

 ๔) ผลักดันใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยใหเพิ่มโทษสำหรับการประทุษรายตอชีวิต รางกาย หรือ 

เพศ และอุบตัเิหตจุราจร ทีม่สีาเหตจุากการท่ีผูกระทำไดกระทำผิดภายใตอทิธพิลจากการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล  

    ๖.๕  บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคราชการสวนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ) 

 ๑) พัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอลทีเ่หมาะสมกบัสภาพปญหาและทรพัยากรของพืน้ที ่ โดยเฉพาะ

แนวทางการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการขายสุรา แนวทางการออกใบอนุญาตขายสุราและ

เงื่อนไขที่เก่ียวของ และการจัดกิจกรรมปลอดเหลา  

 ๒) กำหนดสถานการณการบริโภคและความเขมแข็งของนโยบายแอลกอฮอลทองถิ่นเปนตัวชี้วัดความ

กาวหนา เพื่อพัฒนาแรงจูงใจสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ๓) สนับสนุนการนำนโยบายแอลกอฮอลระดับประเทศไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

 ๔) ติดตามสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลกระทบในพื้นที่ 

 ๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและขาราชการสวนภูมิภาคเปนแบบอยางที่ดีในการควบคุมปญหา

โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย 

    ๖.๖  บทบาทของอุตสาหกรรมสุรา ธุรกิจการคาปลีก และจุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๑) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับมาตรการตาง ๆ ของนโยบายแอลกอฮอลในระดับประเทศและพ้ืนที่

อยางเครงครัด 

 ๒) ไมทำการตลาดในชองทางท่ีเยาวชนสามารถเขาถึงขอมูลนั้นไดโดยงาย หรือเพื่อสรางความประทับใจ 

ทัศนคติที่ดีของเยาวชนตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตอสินคา และตอผูประกอบการ ทั้งในชองทางที่

ควบคุมดวยกฎหมายและชองทางอื่น ๆ ทางออมหรือโดยแอบแฝง 

 ๓) ไมขัดขวางกระบวนการจัดการกับปญหาแอลกอฮอลทั้งในระดับประเทศและพื้นที่ ในลักษณะการ

ปกปองผลประโยชนทางธุรกจิของตนบนผลกระทบของสาธารณะและสังคม รวมถึงการสนบัสนนุการบังคับใชกฎหมาย 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๘๖

    ๖.๗  บทบาทของภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชน นายจาง สถานประกอบการ องคกรแรงงาน 

 ๑) ทำความเขาใจกับสภาพปญหาและกลไกในการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 ๒) หลีกเลีย่งนโยบายหรอืมาตรการใดทีอ่าจจะมผีลกระทบเชงิลบตอสถานการณปญหาจากเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 

 ๓) เฝาระวังสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลกระทบในชุมชน/ขอบเขตพื้นที่ของตน 

 ๔) พัฒนามาตรการตาง ๆ ในการจัดการกับปญหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางมีประสิทธิผลและคุมคา 

 ๕) สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการจัดการกับปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   

    ๖.๘  บทบาทของฝายวิชาการและส่ือมวลชน 

 ๑) มีสวนในการสรางและเผยแพรความรูความเขาใจถึงสภาพปญหา กลไกและความจำเปนในการจัดการ

กับปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสังคม และสงเสริมทัศนคติของสังคมในการจัดการกับปญหา

จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ๒) หลีกเล่ียงการกระทำใดท่ีอาจจะมีผลกระทบเชิงลบตอสถานการณปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เชน

การตกเปนเคร่ืองมือในการปกปองผลประโยชนทางธุรกิจของอุตสาหกรรมสุราบนผลกระทบของสาธารณะและ

สังคมโดยรวม  

 ๓) ทำงานอยางใกลชิดกับทุกภาคสวนในการสนับสนุนกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลที่มีประสิทธิภาพ 
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รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๘๘

ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาต ิ
 

สถานการณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและผลกระทบ 

 ๑. การบริโภคเฉลี่ยของประชากรไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉลี่ยในประชากรผูใหญไทยเพิ่ม

จาก ๗.๒๘ ลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนในปพ.ศ. ๒๕๔๐ เปน ๗.๗๑ ลิตร ในปพ.ศ. ๒๕๕๐๑ โดยเฉพาะการ

ขยายตัวตอเนื่องของตลาดเบียรและวิสกี้ ทำใหการบริโภคเบียรเพิ่มขึ้นถึง ๑๒ เทาระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๐- ๒๕๔๖ 

และประมาณการไดวาปริมาณการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล นอกระบบภาษีสงูประมาณ ๒ ลิตรของแอลกอฮอล

บริสุทธิ์ตอคนตอป๓ 

 ๒. นอกจากปริมาณที่เพิ่มข้ึนแลว รูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทยจัดวามีความเส่ียงใน

ระดับสูง๒ พบวานักดื่มไทยโดยเฉลี่ยแลวบริโภคแอลกอฮอลในปริมาณที่สูงมาก โดยนักดื่มชายมีปริมาณการบริโภค

ตอวันดื่มสูงถึง ๘๕.๗๒ กรัมของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ และ ๕๑.๙๙ กรัมในนักดื่มหญิง๕ ปริมาณการบริโภคขางตนนี้

จัดวาเปนการด่ืมหนักจนเมามาย๔ อีกทั้งนักดื่มไทยยังบริโภคดวยความถ่ีที่สูงขึ้น ทั้งจากความชุกของการบริโภคใน

ปริมาณสูง และสัดสวนของผูบริโภคเปนประจำเพ่ิมจากรอยละ ๑๖.๘ เปน ๒๐.๒ ระหวางพ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๕๐ 

 ๓. การบริโภคของเยาวชนมีการเริ่มตนดื่มเมื่ออายุนอย จัดวาเปนตัวชี้วัดของความรุนแรงของปญหา ท่ีสง

ผลกระทบในระยะยาว โดยมีขอมูลวิชาการที่ชี้ใหเห็นถึงอายุเฉลี่ยในการเริ่มตนบริโภคที่นอยลง ในชวงเวลาท่ีผาน

มามีเครื่องดื่มประเภทใหม ๆ ที่ออกแบบสำหรับดึงดูดใจเยาวชนและประชากรหญิงหลายประเภท รวมถึงการที่

เยาวชนเขาถึงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย จึงสงผลใหมีนักดื่มหนาใหมเกิดขึ้นปละประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ ราย 

นอกจากน้ีพบวาความชุกของผูบริโภคในกลุมเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนเพศหญิงเพิ่มสูงข้ึนอยางชัดเจน นักดื่ม

เยาวชน (๑๒-๑๙ป) ชายมปีรมิาณการบริโภคสูงถงึ ๑๑๑๘.๓๕ กรมัตอวันทีด่ืม่ และ ๖๑.๙๕ กรัม ในเยาวชนหญิง๕ 

ซึ่งเปนปริมาณที่สูงมาก 

 ๔. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนสิ่งที่กอปญหาทั้งดานสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญญา 

โดยผลกระทบไมไดจำกัดอยูเพียงตัวผูบริโภค แตยังสงผลตอครอบครัว บุคคลรอบขาง ประชาชนท่ัวไป ชุมชน 

สังคม และประเทศ ทุกสวนลวนแบกรับภาระจากผลกระทบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกี่ยวของกับการเกิด

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑๐ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ คำนวณจากขอมูลลิตรของเคร่ืองดื่มที่ผลิตและนำเขาจากกรมสรรพสามิต โดยใชวิธีคำนวณขององคการอนามัยโลกเพื่อแปลงเปน 

ลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ โดยไมนับปริมาณการผลิตสุราสามทับ  
๒ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายถึง “สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น”, สุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. ๒๔๙๓ หมายถึง “วัตถุหรือของผสมทั้งหลายท่ีมีแอลกอฮอล ซึ่งสามารถด่ืมกินไดเชนเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไมได แต

เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ำสุรา” 
๓ World Health Organization. Global alcohol database, n.d. 
๔ การดื่มหนักจนเมามาย (Binge drinking) คือการดื่มมากกวา ๕ หนวยดื่มมาตรฐาน หรือ มากกวา ๕๐ กรัมของแอลกอฮอล

บริสุทธิ์   
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๕ Rehm J, et al, Global burden of disease and injury and economic cost attributable to alcohol use  and 

alcohol use disorders, Lancet 373, 27 June 2009 
๖ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ  และคณะ, 
๗ วิชัย โชควิวัฒน และคณะ. บุหรี่และสุรา: ความแตกตางของปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหวางครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับ

การศึกษาที่แตกตางกัน. วารสารวิชาการสาธารณสุข, ๒๕๕๐ 
๘ มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย และคณะ. การศึกษาตนทุนทางเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย ป 

๒๕๔๙. ๒๕๕๐ 
๙ นโยบายแอลกอฮอล หมายถึง “ความพยายามและมาตรการใดๆ จากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เปนไปเพื่อการลดและการ

ปองกันปญหาที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 

 

โรคและการบาดเจ็บกวา ๖๐ ประเภท  และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง ๒.๓ ลานราย หรือ 

รอยละ ๓.๘ ของการเสียชีวิตทั้งหมดใน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกอภาระโรคคิดเปนรอย ๔.๖ ของภาระโรคทั้งหมด๕

สำหรับขอมูลในประเทศไทยน้ัน๖ ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุของการเสียชีวิต

ของประชากรไทยถึง ๑๘,๐๐๐ คน ซึ่งคิดเปนปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพลำดับหนึ่งในประชากรชาย และลำดับที่สอง

สำหรับประชากรทั้งหมด โดยกอภาระโรคคิดเปนรอยละ ๘.๑ ของภาระโรคทั้งหมด ซึ่งสูงกวาคาเฉล่ียนานาชาติ

เกือบเทาตัว 

 ๕. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบตอสังคมทั้งทางตรงและออมในหลากหลายรูปแบบ เชน

ปญหาครอบครัว ปญหาการประกอบอาชีพ รวมถึงการขาดงานและการวางงาน ปญหาความรุนแรงและ

อาชญากรรม และยังกอผลกระทบตอศักยภาพและอนาคตของสังคมในระยะยาว นอกจากนี้ยังสงผลตอเด็กและ

เยาวชน รวมถึงผลตอปญหาสุขภาพจิตและความสามารถในการเล้ียงดูบุตรของผูปกครอง ระดับสติปญญาและ

สุขภาพจิตของบุตร ปญหาความรุนแรงในครอบครัว การเสียชีวิตและการพิการถาวรต้ังแตอายุนอย การสูญเสีย

ศักยภาพและการทำลายสมองของเยาวชนอยางถาวร และชักนำเยาวชนไปสูปญหาสุขภาพและสังคมอื่นๆ  

 ๖. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอเศรษฐกิจทั้งเชิงบวกและลบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เกี่ยวของกับปญหาความยากจนทั้งระดับบุคคลและสังคม ครัวเรือนไทยที่มีสมาชิกดื่มสุรา มีคาใชจายสำหรับเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอลสูงถึงรอยละ ๖-๘ ของคาใชจายทั้งหมด๗ ขอมูลวิชาการช้ีใหเห็นวาผลกระทบเชิงลบที่มีตอสังคมน้ัน 

มีมูลคามากกวารอยละหน่ึง ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติทั้งในประเทศพัฒนาแลวและกำลังพัฒนา หรือโดย

เฉลี่ยแลว คิดเปนมูลคา ๗๒๕ เหรียญสหรัฐ (ประมาณ ๒๕,๓๗๕ บาท)ตอประชากรเมื่อปรับตามคาครองชีพ ใน

ประเทศพัฒนาแลว และ ๒๙๓ เหรียญสหรัฐ (๑๐,๒๕๕ บาท)ในประเทศกำลังพัฒนา๑ สำหรับประเทศไทยนั้น ผล

กระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีมูลคาสูงถึง ๑.๕๐๗ แสนลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ ๑.๙๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ๘ ซึ่งสูงกวามูลคาผลประโยชนตอรัฐในรูปแบบภาษีสรรพสามิต

อยางชัดเจน  

 ๗. การบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเปนผลจากปฏสิมัพนัธของปจจยัหากลุมไดแก ความเขมแขง็ของนโยบาย

แอลกอฮอล๙ และการนำไปปฏิบัติ,ปจจัยและเง่ือนไขสวนบุคคล, คานิยมทางสังคม, การเขาถึงเครื่องดื่ม (ราคา 

ความยากงายในการซื้อและไดเครื่องดื่มมาจากแหลงตาง ๆ) และแรงสนับสนุนในการบริโภครวมถึงการโฆษณาทั้ง

ทางตรงและทางออม ดังนั้นการจัดการกับปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจึงตองครอบคลุมปจจัย

ทุกกลุม ปริมาณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉลี่ยในสังคมมีความสัมพันธกับความรุนแรงของปญหาสุขภาพ

และสังคม และมูลคาตนทุนตอสังคมจากปญหา ดังนั้นการควบคุมปริมาณการบริโภคของสังคมจึงเปนกลไกสำคัญ
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ในการควบคมุปญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล โดยทัง้ปริมาณและรปูแบบการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 

กอผลกระทบ ทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมผานสามกลไกคือ ภาวะความเปนพิษ ผลตอความมึนเมา(ผลตอ

ระบบประสาทสวนกลาง) และภาวการณเปนสารเสพติด  

 

นโยบายแอลกอฮอล 

 ๘. ปญหาจากการบริโภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล เปนสิง่ทีค่วบคมุไดดวยนโยบายแอลกอฮอลทีม่ปีระสิทธิภาพ 

มาตรการของนโยบายแอลกอฮอลแบงไดเปนเจ็ดกลุมไดแก มาตรการทางภาษีและราคา การควบคุมการเขาถึง

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การดัดแปลงสถานการณและบริบทของการดื่ม การจัดการกับการขับขี่ยานพาหนะขณะ

มึนเมา การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การใหความรูและสรางความเขาใจ และการบำบัดรักษาและ

การคัดกรองผูมีปญหา กรอบนโยบายแอลกอฮอลที่ดีตองมีความสมดุลระหวางมาตรการในระดับปจเจกบุคคลและ

ระดับสิ่งแวดลอม มีความสมดุลระหวางมาตรการท่ีมีเปาหมายในกลุมประชากรท่ัวไปและกลุมประชากรเฉพาะ 

ตองครอบคลุมและคุมครองทั้งผูที่ไมไดบริโภค ผูบริโภค และผูที่ประสบปญหาจากการบริโภค โดยตองเปนไปเพื่อ

ทั้งการควบคุมการบริโภคและการลดความเสี่ยงและความรุนแรงของปญหา  

 ๙. นอกจากมาตรการทั้งเจ็ดกลุมแลว มาตรการในการจัดการปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในระดับชุมชน มาตรการที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพและปฏิบัติงาน และนโยบายการคาระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะการเจรจาขอตกลงการคาเสรีลวนมีศักยภาพในการสนับสนุนกระบวนการจัดการกับปญหาอยางมี

ประสิทธิผล และในทางกลับกันอาจเปนอุปสรรคตอนโยบายแอลกอฮอล 

 ๑๐. มาตรการตามนโยบายแอลกอฮอลมีประสิทธิผลและความคุมคาตางกัน มาตรการที่ไดผลที่สุด

สิบประการ๑๐  ประกอบไปดวย การจำกัดอายุผูซื้อ การที่รัฐเปนเจาของรานขายสุราปลีก การจำกัดเวลาในการขาย 

การจำกัดความหนาแนนของจุดขาย ระบบภาษีสุรา การสุมตรวจระดับแอลกอฮอลในลมหายใจของผูขับขี่ การลด

เพดานระดับแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ การยึดใบอนุญาตขับข่ี การกำหนดระดับใบอนุญาตขับขี่เปนขั้นตอน

โดยคำนึงถึงพฤติกรรมขับขี่ขณะมึนเมา และการคัดกรองผูมีความเสี่ยงดวยระบบการคัดกรองและใหความชวย

เหลือแตแรกเร่ิม (brief intervention) กลุมมาตรการที่มีประสิทธิผลและความคุมคาสูงสุดสำหรับสังคมไทย

ไดแก มาตรการทางภาษีและราคา การจำกัดการเขาถึงเครื่องดื่ม การควบคุมหรือหามการโฆษณา และการ

ควบคุมพฤตกิรรมขบัขีข่ณะมนึเมาอยางจริงจงั สวนมาตรการทีม่ปีระสทิธผิลและความคุมคาต่ำไดแก การใหความรู

แกเยาวชน การควบคุมตนเองของผูประกอบการอุตสาหกรรมสุราที่ไมมีบทลงโทษทางกฎหมาย และการจัด

กิจกรรมทางเลอืกทดแทนการบรโิภค อยางไรก็ตามบางมาตรการแมมปีระสทิธผิลในการควบคมุปญหาโดยตรงจำกัด 

แตอาจสามารถสรางผลพลอยไดที่สำคัญและเปนประโยชนตอกระบวนการนโยบาย เชนการรณรงคสาธารณะ 

 

ขอจำกัดของนโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทย 

 ๑๑. สังคมไทยไดมีความตื่นตัวตอปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และประชากรไทยมีความ

คุนเคยกับมาตรการของนโยบายแอลกอฮอลมากขึ้นอยางชัดเจนในระยะหลัง โดยประเทศไทยมกีารพฒันามาตรการ

ของนโยบายแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง เห็นไดจากการมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และโครงสรางกลไกในการจัดการกับปญหาภายใต พ.ร.บ.ดังกลาว แตอยางไรก็ตามหากจะประเมินผลลัพธของ

๑๐ Babor และคณะ. Alcohol No-ordinary Commodity, 2003 
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นโยบายยังพบวา นโยบายแอลกอฮอลในประเทศไทยยังมีประสิทธิผลที่ไมนาพึงพอใจเมื่อพิจารณาจากศักยภาพใน

การควบคุมปริมาณการบริโภค การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง และการควบคุมและลดความรุนแรงของปญหาจากการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

 ๑๒. ขอจำกัดเชิงกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลที่สำคัญ ไดแกความออนแอของเน้ือหานโยบายใน

มาตรการบางกลุม ความออนแอของการนำนโยบายไปปฏิบัติ การขาดนโยบายและมาตรการในระดับพื้นที่ การ

ขาดการติดตามและประเมินผล ปญหาในการใชความรูทางวิชาการมาขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย ปญหาความ

โปรงใสของกระบวนการนโยบาย และการเตรยีมพรอมรบัมอืกบัภาวะคกุคาม ใหม ๆ เชนผลจากขอตกลงเศรษฐกิจ 

การคาระหวางประเทศ อกีทัง้แนวคดิทนุนยิมและเศรษฐกจิการคาเสร ียงัมผีลใหสงัคมพจิารณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เปน “สินคาธรรมดา” ไมแตกตางจากสินคาทั่วไปอื่น ๆ โดยไมไดคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายแอลกอฮอล

ในการปกปองสุขภาวะของสังคมเทาที่ควร 

 

แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาต ิ

 ๑๓. แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติถูกพัฒนาตามมติ ๑.๖ ของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่หนึ่ง โดยใหมีรากฐานจากความรูทางวิชาการ และสอดคลองกับวัฒนธรรม ศีลธรรม และเกิดจาก

กระบวนการพัฒนาที่มีสวนรวมอยางกวางขวาง 

 ๑๔. แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติเปนสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในการพัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล 

สรางความเขมแข็งในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ ศักยภาพในการติดตามประเมินผลนโยบายแอลกอฮอล กลไก

สนับสนุนบทบาทและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ในการปองกันและควบคุมปญหาจาก

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และการประสานความรวมมือระหวางกลไกการดำเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะภายใต 

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลพ.ศ. ๒๕๕๑ กับกลไกอื่นของสังคม รวมถึงเปนเครื่องมือในการกำหนดเปา

หมายระยะยาวของสังคมไทยในการจดัการกบัปญหาจากเครือ่งดืม่แอลกอฮอล และเปนกลไกในการเรยีนรูของสังคม

เพือ่สรางความเขาใจรวมกนัถงึปญหาจากการบรโิภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล และเครื่องมือในการแกปญหา 

 ๑๖. แผนยุทธศาสตรแอลกอฮอลระดับชาติมีวัตถุประสงค เพื่อการควบคุมขนาดและความรุนแรงของ

ปญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสังคมไทย ผานเปาหมายหลักเชิงกลไกของนโยบายสี่ประการ คือ

การควบคุมปริมาณการบริโภคของสังคม, การปองกันนักดื่มหนาใหม และควบคุมความชุกของผูบริโภค, การลด

ความเสี่ยงของการบริโภค, และการจำกัดและลดความรุนแรงของปญหาจากการบริโภค   

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาตพิจิารณาเอกสาร สมชัชาสขุภาพ ๒ / รางมต ิ๑๐ และรางยุทธศาสตรนโยบาย

แอลกอฮอลระดับชาติ ในเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๑๐  /ผนวก ๑ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๙๒

โรคติดตออุบัติใหม 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง โรคติดตออุบัติใหม๑  

 ตระหนัก วาโรคติดตออุบัติใหมเปนปญหาสาธารณสุขและสาธารณภัย สามารถเปนภัยคุกคามตอความ

มั่นคงของประเทศ และเน่ืองจากปญหามีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หากไมมียุทธศาสตรการจัดการกับ

ปญหาโรคติดตออุบัติใหมที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมจะสงผลกระทบตอสุขภาพ

ประชาชน สิ่งแวดลอม และกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคงของประเทศอยางรุนแรง 

 รับทราบ วาการบริหารจัดการปญหาโรคติดตออุบัติใหมแบบบูรณาการและมีสวนรวมทุกระดับเปนกลไก

สำคัญและมีความจำเปนเรงดวนที่ตองดำเนินการทันที โดยอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน ตามเปาหมาย

ที่ปรากฏในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ การปองกันและควบคุมโรคและปจจัย

ที่คุกคามสุขภาพ ท่ีระบุวา รัฐมีเอกภาพในการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพท่ีเชื่อมโยงและ

ประสานสอดคลองกันทุกระดับ และชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคและปจจัย

ท่ีคุกคามสุขภาพในระดับพื้นที่ 

 มีความกังวล วาการดำเนินงานเฝาระวงัและการบริหารจัดการปญหาโรคติดตออบุตัใิหมยังมีประสิทธิภาพ

ไมเพียงพอ อีกทั้งการสื่อสารสาธารณะในเร่ืองโรคติดตออุบัติใหมยังขาดยุทธศาสตรในระดับชาติ ระดับเขต ระดับ

จังหวัด  และระดับชุมชน ที่ชัดเจนในระยะกอน ระหวางและหลังเกิดการระบาดของโรค  อีกทั้งบุคลากรท่ีจำเปน

ในการแกปญหาในทุกระดับ การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมเพียงพอ  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดตัง้คณะกรรมการโรคติดตออุบัติใหม

ระดับชาติ  โดยใหมอีงคประกอบครบถวนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวง

แรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ รวมทั้งภาครัฐอื่น ๆ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาค

ประชาสังคม มีสวนรวมในกระบวนการจดัทำแผนยทุธศาสตร โดยใหกระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงมหาดไทย

ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการจัดทำแผนยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการโรคติดตออุบัติใหมแบบบูรณาการ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป ซึ่งแผนยุทธศาสตรตองประกอบดวยเนื้อหาที่ครอบคลุมยุทธศาสตรตาง ๆ ไดแก   

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๖ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๙๓

 - การพัฒนากลไกความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคประชาชน 

 - การเตรียมความพรอมในดานงบประมาณ เวชภัณฑ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณ เฝาระวังปองกันและ 

   ควบคุมโรคในสัตวและในคน ในระดับประเทศ จังหวัดและทองถิ่น  

 - การสื่อสารสาธารณะตองเสนอขอเท็จจริง ไมปดบัง และใหความเขาใจอยางถูกตอง ทั้งระดับชาติและ 

   ระดับชุมชน ในการรองรับโรคติดตออุบัติใหม  

 - การสรางจิตสำนึกในการปองกันโรคติดตออุบัติใหม 

 - การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับวิกฤตที่เกิดการระบาดใหญของโรคติดตออุบัติใหม 

 - การวิจัย การจัดการความรู การจัดทำฐานขอมลู และประสานการเขาถงึหนวยงานทีเ่กีย่วของระดับวิชาการ 

   และปฏิบัติการ  

 - การคนหาและการตรวจพบเพื่อการรับมือกับอาวุธชีวภาพ 

 - การทบทวนปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย 

 - การจัดการสัตวเลี้ยง สัตวปา และการควบคุมสัตวจรจัด เชน สุนัข แมว เปนตน  

 - พัฒนาการจัดการดานสุขาภิบาล การเฝาระวังและควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการในขอ ๑ จัดทำขอเสนอในการจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อจัดการปญหาโรคตดิตอ

อุบัติใหมทีม่คีวามตอเนือ่ง มปีระสิทธิภาพ และมีสวนรวม รวมทัง้ดแูลรบัผดิชอบการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร

เพื่อการบริหารจัดการโรคติดตออุบัติใหมแบบบูรณาการในขอ ๑ โดยเปนกลไกที่มีอำนาจสั่งการในภาวะฉุกเฉิน

เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม   

 ๓. ขอใหคณะกรรมการในขอ ๑ เสนอแผนยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการโรคติดตออุบัติใหมแบบ

บรูณาการ และขอเสนอกลไกในขอ ๒ ตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพื่อพิจารณานำเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔  

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๙๔

โรคติดตออุบัติใหม 
 

 ๑. โรคติดตออุบัติใหม เปนปญหาสาธารณสุขสำคัญ และอาจกลายเปนสาธารณภัยที่คุกคามตอความ

มั่นคงของประเทศอยางรุนแรง เนื่องจากสามารถกอใหเกิดผลกระทบและความสูญเสียตอสุขภาพ ชีวิตและ

เศรษฐกิจของประเทศไดมหาศาล ปญหาโรคติดตออุบัติใหมมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิเชน การ

ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 ซ่ึงสงผลกระทบตอการทองเที่ยวและเศรษฐกิจทั่วโลก 

และหากประเทศไทยไมมีการเตรียมพรอมรับมือกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการระบาดของ

โรคติดตออุบัติใหมจะสงผลตอความมั่นคงดานสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง 

 

สถานการณและแนวโนมโรคติดตออุบัติใหม 

 ๒. โรคติดตออุบัติใหมในคน องคการอนามัยโลกไดใหนิยามของโรคติดตออุบัติใหม หรือโรคติดเชื้อ

อุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases) วาหมายถึง โรคติดเช้ือชนิดใหม ๆ ที่มีรายงานผูปวยเพิ่มขึ้นใน

ระยะ ๒๐ ปที่ผานมา รวมไปถึงโรคท่ีเกิดขึ้นใหมในพื้นที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพรระบาดเขาไปสูอีก

พื้นที่หนึ่ง และยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมไดดวยยาปฏิชีวนะแตเกิดการดื้อยา ตัวอยางโรคติดเชื้อ

อุบัติใหม ไดแก ไขหวัดนก H5N1 ซารส วัณโรคดื้อยา และไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 องคการ

อนามัยโลก ไดจัดกลุมโรคติดตออุบัติใหมไว ๕ กลุมดวยกัน คือ  

     (๑) โรคติดตอที่เกิดจากเช้ือใหม (New infectious diseases) เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัด

ใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 ไขสมองอักเสบนิปาหไวรัส 

     (๒) โรคติดตอที่พบในพื้นที่ใหม (New geographical areas) เปนโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไป

อีกประเทศหนึ่ง หรือขามทวีป เชน โรคเวสตไนลไวรัส  

     (๓) โรคติดตออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดตอที่เคยระบาดในอดีต

และสงบไปนานแลวแตกลับมาระบาดอีก เชน ไขชิคุนกุนยา 

     (๔) เช้ือโรคด้ือยา (Antimicrobial resistant organism) เชน วัณโรคดื้อยา 

     (๕) อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons) โดยการใชเช้ือโรคหลายชนิดผลิตเปน

อาวุธ เชน เช้ือแอนแทรกซ ไขทรพิษ 

 ๓. โรคติดตออุบัติใหมจากสัตวปาสูคน 

    ๓.๑  ในสามทศวรรษที่ผานมา โรคติดตออุบัติใหมที่เกิดข้ึนสวนใหญ รอยละ ๗๕ เปนโรคติดตอ

จากสัตวสูคน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับสัตวปา ไมวาจะเปนโรคไขหวัดนกที่มีความเกี่ยวของกับนก

อพยพและนกปาตามธรรมชาติ และโรคซารสที่มาจากชะมด 

    ๓.๒  ปจจุบันทั่วโลก ใหความสนใจในเกี่ยวกับความสัมพันธของ คน สัตว และส่ิงแวดลอม ในการ

จัดการเชิงสุขภาพที่เรียกวา สุขภาพของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ (Ecological Health) ซึ่งประกอบดวยความ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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สัมพันธของสุขภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Health) สุขภาพของมนุษย (Human Health) และ

สุขภาพของสัตว (Animal Health) เปนการจัดการเชิงบูรณาการเกี่ยวกับความสัมพันธของการเกิดโรคในคน 

การเกิดโรคในสัตว และการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม ท่ีสามารถใชอธิบายการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรค

อุบัติใหมไดอยางดี ตัวอยางเชน การเผาทำลายพื้นที่ปาเพื่อเพ่ิมพื้นที่กสิกรรมอันเนื่องมาจากความตองการ

เชิงเศรษฐกิจ ไดสงผลกระทบตอที่อยูอาศัยของสัตวปา ทำใหสัตวเล้ียงและสัตวปาที่มีเช้ือโรคอาศัยอยูไดแพร

โรคสูกันมากข้ึน และสงตอมายังมนุษย ทำใหมีโอกาสเกิดโรคติดตออุบัติใหมเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลง

สภาวะแวดลอมของโลกกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรและยายถิ่นฐานของสัตวพาหะเนื่องจาก

การคาสัตวระหวางประเทศ ทำใหเกิดการนำเช้ือโรคชนิดใหมเขามาในพื้นที่  

 ๔. โรคติดตออุบัติใหมจากสัตวเลี้ยงสูคน 

    ๔.๑  นอกจากสัตวปาแลว ยังมีโรคติดตออุบัติใหมในสัตวเล้ียงที่ติดตอสูคน ท้ังสัตวเล้ียงเพื่อการ

บริโภคและสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน เชน การตรวจพบโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy) ใน

วัวเลี้ยงที่ประเทศอังกฤษ ปพ.ศ.๒๕๒๙ โดยพบโปรตีน prion ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมในคน 

(Variant Creutzfeldt-Jacob) สาเหตุของโรคเกิดจากการนำเอาเน้ือและอวัยวะของสัตวกีบคูมาใชทำ

อาหารเล้ียงวัว ตอมาปพ.ศ. ๒๕๔๒ พบโรคไขสมองอักเสบนิปาหเปนครั้งแรกในสุกรที่ประเทศมาเลเซีย โดย

มีคางคาวกินผลไมเปนสัตวพาหะ การระบาดตอมายังคนไดกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตประชาชน อุตสาหกรรม

ปศุสัตว เศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง คิดเปนมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล สวนในประเทศ

ไทยมีการระบาดคร้ังแรกของโรคไขหวัดนก H1N1 จากสัตวปกเลี้ยงในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงสิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ มีรายงานผูปวย ๒๕ ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิต ๑๗ ราย 

    ๔.๒  สืบเนื่องจากปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนก ทำใหประเทศตาง ๆ และองคกรระหวาง

ประเทศ ไดแก องคการอนามัยโลก (WHO) องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) และองคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) รวมกันกำหนดแนวทางใหม ในการจัดการกับโรคไขหวัดนกและ

โรคติดตออุบัติใหมอื่น ๆ โดยเนนความสำคัญของการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานที่ใหบริการดาน

สุขภาพสัตวและสุขภาพมนุษย ภายใตหลักการที่วา One World One Health ในการประชุมรัฐมนตรี

ระหวางประเทศที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๕. การเฝาระวังบูรณาการในคนและในสัตว 

    ๕.๑  เครือขายการเฝาระวังโรคในคนและในสัตว 

  ๕.๑.๑ ในการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหมใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถตรวจพบการระบาด

ของโรคไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ จำเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อจัดการใหเกิดระบบ

การเฝาระวังบูรณาการในคนและในสัตว โดยอาศัยระบบการเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่มีอยูเปนฐาน ในการ

ตอยอดการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งการจัดตั้งศูนยระดับชาติเพื่อประสานงานเฝาระวังโรคติดตอ

อุบัติใหมรวมกับเครือขาย เชน เครือขายหองปฏิบัติการตาง ๆ และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหได

ขอมูลที่มีความทันเวลาและความไวในการตรวจจับส่ิงผิดปกติ ดังนั้น การประสานงานระหวางเครือขาย

หองปฏิบัติการ กับหนวยงานบริการรักษาพยาบาลท่ีพบการปวยและเสียชีวิตที่ไมทราบสาเหตุ เพื่อเริ่มตน

การสอบสวนและเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจหาสาเหตุการปวย และการเสียชีวิตที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

จำเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
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  ๕.๑.๒ กรมปศุสัตวรับผิดชอบการเฝาระวังโรคในสัตวเลี้ยงและปศุสัตว ซึ่งรวมถึงโรคสัตว

อุบัติใหมที่สามารถติดตอระหวางสัตวและคน ทั้งการเฝาระวังเชิงรับ โดยการรับขอมูลการเกิดโรคจากเครือ

ขายทั้งจากภาคราชการ เชน หนวยงานกรมปศุสัตว กระทรวงสาธารณสุข กำนัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร  

ปศุสัตว และภาคเอกชน เชน ฟารมเอกชน มีการเฝาระวังทางอาการเชิงรุก เชน การบูรณาการเฝาระวังโรค

ไขหวัดนก  

  ๕.๑.๓ ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานเฝาระวังโรคในสถานพยาบาลเครือ

ขายทั้งรัฐและเอกชน ภายใตการสนับสนุนการตรวจทางหองปฏิบัติการเครือขายโรคติดตออุบัติใหม 

  ๕.๑.๔ เนื่องจากขอจำกัดในดานกำลังคน และทรัพยากรของหนวยงานที่รับผิดชอบในดาน

การเฝาระวังในสัตว และโรคติดตออุบัติใหมตาง ๆ ที่มีมากมายซ่ึงยากตอการเฝาระวังหากดำเนินการโดย

หนวยงานใดหนวยงานหน่ึง ดังนั้น การเฝาระวังทางอาการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานมีความสำคัญ

อยางมากในการปองกันการระบาดของโรคอุบัติใหมที่สามารถติดตอระหวางสัตวและคนได ซ่ึงการเฝาระวัง

โรคแบบบูรณาการสามารถทำไดโดยการสรางความเขมแข็งใหอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝาระวังโรค

สัตวทางอาการในชุมชน และสรางระบบการสงตอขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและถูกตอง 

เที่ยงตรง ทันตอเวลา โดยคำนึงถึงความมั่นคงดานสุขภาพเปนเปนหลักสำคัญ 

    ๕.๒  เครือขายหองปฏิบัติการ 

  ๕.๒.๑ เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม จำเปนตองมีการวินิจฉัยยืนยันถึงสาเหตุ

ของโรคเปนอันดับแรก โดยอาศัยหองปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะหเชื้อโรค และสารกอโรคอื่น ๆ  

มีระบบการสงตรวจยืนยันที่หองปฏิบัติการของเครือขายภายในหรือตางประเทศ 

  ๕.๒.๒ เนื่องจากวัตถุประสงคและประสิทธิภาพของระบบเฝาระวัง และธรรมชาติของการ

เกิดโรคบางชนิดที่แตกตางกันในคนและในสัตว ทำใหตรวจพบโรคในมนุษยกอนการตรวจพบโรคในสัตว หรือ

ในบางกรณีมีการตรวจพบโรคในสัตวแตไมไดตระหนักวาโรคนั้นอาจจะติดตอถึงคนไดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม

ที่สามารถติดตอถึงคนได ดังนั้นจะเห็นวาการสอบสวนหาสาเหตุของโรคไมสามารถหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยรวม

กันระหวางปญหาที่เกิดขึ้นในคนและสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัตวปาที่มักเปนแหลงรังของโรคที่สามารถ

ติดตอถึงคนไดหลายชนิด  จึงมีความจำเปนตองมีการเชื่อมโยงขอมูลหองปฏิบัติการตางๆที่เกี่ยวของทั้งในคน

และสัตวใหเปนเครือขายเดียวกัน เพื่อทำการประเมินและวิเคราะหถึงโอกาสที่จะมีการกระจายของเชื้อ และ

ประเมินความสามารถและโอกาสของเช้ือโรคในการท่ีจะเกิดการติดเช้ือขาม สายพันธุเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน

ในการปองกันการระบาดครั้งใหม หรือระบาดซ้ำ โดยผานศูนยประสานการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหมที่ไดรับ

การมอบหมายภารกิจและมีบทบาทหนาที่ชัดเจน 

 ๖. ความรวมมือและการเตรียมความพรอมในการปองกันและควบคุมการระบาดจากสัตวสูคนและ

ระบาดตอเนื่องในคน ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาต ิ

    ๖.๑  การเตรียมความพรอมดานการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค 

  ๖.๑.๑ ยุทธศาสตรปองกันควบคุมการระบาดจากสัตวสูคนและระบาดตอเน่ืองในคน เนนการ

พัฒนาความรวมมือในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคในทุกระดับ โดยอาศัยความรวมมือของทุกกระทรวง

ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรคไขหวัดนก พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ และแผนยุทธศาสตร 

ปองกัน แกไขและเตรียมพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนกและการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ พ.ศ. ๒๕๕๑ - 

๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนแผนการบูรณาการระหวางหนวยงานและกระทรวงตาง ๆ การเตรียมความพรอมควร

ดำเนินการรวมกับการพัฒนาและสงเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในการรวมเฝาระวัง

การปวยดวยโรคท่ีเกิดขึ้นผิดปกติในพื้นที่ เผยแพรความรูเรื่องโรค การปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ตลอดจนสถานการณการระบาดใหแกประชาชนทุกหลังคาเรือนไดรับทราบและเกิดความตระหนักอยางตอเนื่อง 

รณรงคสงเสริมพฤติกรรมอนามัยในการปองกันโรคติดตอ โดยเฉพาะการลางมือและการใชหนากากอนามัย  

ในกลุมเปาหมาย ไดแก โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานท่ีทำงาน นอกจากนั้นยังเนนการมีสวนรวมของ

ชุมชน ผูประกอบการและภาคธุรกิจอื่น ๆ  ในการแกไขปญหารวมกันอยางเปนรูปธรรม 

    ๖.๒  การเตรียมความพรอมดานการรักษา 

  ๖.๒.๑ ในการเตรียมความพรอมดานการรักษา หนวยงานที่รับผิดชอบ ตองทำการวิเคราะห

คาดคะเนสถานการณการระบาดของโรคตดิตออบัุติใหมตาง ๆ ที่เปนไปได และทำการสำรอง ยา และเวชภัณฑ

ที่เหมาะสมสำหรับแตละกรณี หรือสรางฐานขอมูลของยาและเวชภัณฑที่จำเปนตองใชในสถานการณที่เกิด

การระบาดของโรคอุบัติใหม เพื่อใหสามารถดึงขอมูลออกมาใชไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้การตั้งคณะทำงาน

ซึ่งประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญทางคลินิก และแพทยทหารที่มีความชำนาญดานอาวุธทำลายลางสูงและ

อาวุธชีวภาพ เพื่อใหคำแนะนำในกรณีที่เกิดโรคติดตออุบัติใหมที่ไมทราบมากอนวาควรใหการดูแลรักษาผูปวย

อยางไร 

  ๖.๒.๒ นอกจากนี้ จำเปนที่ประเทศไทยตองสรางกลไกที่ชวยทำใหแนใจไดวาการเขาถึงยาและ

เวชภัณฑที่จำเปน จะเปนไปอยางทั่วถึงและยุติธรรมในหมูประชาชน เพื่อปองกันการขาดแคลนยาและเวชภัณฑที่

จำเปนในการรักษาโรคติดตออุบัติใหมที่มีความรุนแรงสูง รวมทั้งตองสรางกลไกการติดตามการใชยารักษาโรค 

โดยเฉพาะในภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดการใชยาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และไมมีการใชยาที่ขาดแคลน

อยางเกินความจำเปน ซึ่งในระยะยาว จำเปนตองสงเสริมการสรางและพัฒนาศักยภาพของประเทศในการ

สังเคราะหและผลิตยาเพ่ือการรักษาโรคติดตออุบัติใหม ที่เปนพื้นฐานสำคัญ 

    ๖.๓ กลไกความรวมมือในการเตรยีมพรอมเพือ่เฝาระวงั ปองกันและควบคมุการระบาดของโรคติดตอ

อุบัติใหม แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  ๖.๓.๑ การสรางกลไกความรวมมอืการเฝาระวงัปญหาโรคตดิตออบุตัใิหม ตองอาศัยการทำงาน

รวมกันระหวางหลายสหสาขาวิชา เพื่อจัดตั้งเครือขายสนับสนุนระหวางหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมโรคทั้งใน

คนและสัตว อันจะเกื้อประโยชนกับงานทางดานการเฝาระวังทั้งในภาคสนามและหองปฏิบัติการ โดยมี

เปาหมายหลัก เพื่อสืบหาสาเหตุการเกิดโรค รวมถึงการควบคุมการแพรกระจายโรคอยางทั่วถึง ซึ่งตองอาศัย

ผูเชี่ยวชาญทางดานสาขาวิชาตาง ๆ ในการที่จะเปนฟนเฟองหลักเพื่อชวยขับเคล่ือนงานดังกลาวใหดำเนินไป

ไดดียิ่งข้ึน ไมวาจะเปนบุคลากรทางดานการแพทย เจาหนาที่ดานควบคุมโรค สัตวแพทย นักวิทยาศาสตร

ทางหองปฏิบัติการ นักชีววิทยา รวมท้ังนักนิเวศวิทยาที่ทำงานในพื้นที่ธรรมชาติ พรอมทั้งสรางเครือขาย

ความรวมมือภาคประชาชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น คนในชุมชน ไดมีสวนรวมในการเฝาระวัง 

ดวยการผนวกองคความรูภูมิปญญาชาวบาน ในการดำเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรคอยางตอเนื่อง

และจริงจัง อีกทั้งจัดสรางระบบฐานขอมูลงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาและวัคซีน ขอมูลเชิงระบาดวิทยา ขอมูล

ระดับภูมิคุมกันของผูปวย เพื่อใหเกิดกลไกการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังตองสนับสนุนการ

ฝกอบรมใหกับแพทย สัตวแพทยและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อใหมีความรูความสามารถเทาทันกับสถานการณ

โรคในปจจุบัน และเขาใจแนวทางการรายงานผูปวยสงสัยโรคติดตออุบัติใหม 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๙๘

    ๖.๔  ความรวมมือวิจัย การจัดการความรู และการจัดทำฐานขอมูลโรคติดตออุบัติใหม 

  ๖.๔.๑ การเผชิญกับสถานการณโรคติดตออุบัติใหมเปนเรื่องยากลำบาก อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ของโรคท่ีมักเปนเรื่องใหม อีกทั้งยังไมอาจกำหนดไดวาจะเกิดข้ึนเม่ือใด และท่ีไหน การที่จะ

จัดการสถานการณเมื่อเกิดโรคติดตออุบัติใหมขึ้นในสังคมไดอยางเหมาะสม จำเปนตองดำเนินการอยูบนฐาน

ความรูที่เกิดจากการวิจัยเพื่อทำใหเกิดความเขาใจในโรคติดตอ ระบบกลไกในการรับมือ บทบาทและการ

ประสานงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของ พฤติกรรมของประชาชนในภาวะวิกฤติ หัวขอการวิจัยครอบคลุม

ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการแพทย สัตว สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา การสื่อสาร สังคม และ

เศรษฐกิจ มีการบูรณาการความรูโดยมีการสรางเครือขายผูสรางความรู พัฒนาความรวมมือระหวางหนวย

งานท่ีเกี่ยวของ ท้ังหนวยปฏิบัติการ และสถาบันการศึกษา รวมกันวิเคราะหและวางแผนการสรางความรู ที่มี

เปาหมายเพ่ือประโยชนในการคาดการณ และเตรียมการรองรับสถานการณโรคติดตออุบัติใหมในอนาคตท่ี

เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

  ๖.๔.๒ สรางระบบการจัดการความรู ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการถายทอด ขยาย 

และตอยอดความรู ระหวางเครือขายผูสรางความรู จัดทำฐานขอมูลที่จำเปนตอการวางแผนและการดำเนิน

การปองกันควบคุมโรค มีการสรางระบบการใหบริการความรู ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสนับสนุน  

 ๗. การสื่อสารสาธารณะ  

    ๗.๑ การส่ือสารสาธารณะ ถือเปนแนวคิดที่มุงใชองคความรูเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารขับเคล่ือน

สังคมไปสูการเปล่ียนแปลง ผลของการส่ือสารสาธารณะกอใหเกิดพลังขับเคล่ือนไปกระตุน สรางความตระหนัก

ใหเกิดการมีสวนรวมในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่เนนเรื่องความรูและสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือสรางโอกาสใหประชาชน ชุมชน มีสวนรวมพัฒนาความคิดกิจกรรมที่สรางสรรคและเปนสวน

หนึ่งในการรวมแกปญหา เชน การสรางนักสื่อสารสุขภาพไวในชุมชนเพื่อสื่อสารสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคเฉพาะถิ่น การรณรงค การจัดเวทีชุมชน รวมทั้งการใชสื่อสมัยใหมเจาะจงในแตละกลุมเปาหมาย 

เปนตน ทั้งนี้ ภายใตเปาหมายและกระบวนการสื่อสารที่ตองออกแบบเฉพาะในแตละประเด็นใหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

    ๗.๒  การใหขอมูลขาวสารและความรูโรคติดตออุบัติใหม เพื่อใหเกิดการเฝาระวังและการปองกัน

การเกิดโรคแกสาธารณะทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุมเสี่ยง ตลอดจนถึงผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ จำเปนตองเปนสารที่มีความถูกตอง ชัดเจน และทันตอเหตุการณ สามารถสงผานส่ือมวลชนทั้งใน

ระดับชาติและชุมชน และระหวางบุคคล โดยมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน และมีหนวยงาน

หลักทำหนาที่รับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลและความรูสูสาธารณะอยางเหมาะสมและทันเวลา โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในภาวะวิกฤติเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม  

    ๗.๓  กระบวนการส่ือสารสาธารณะ จะเขามาเสริมหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ

หนวยงานที่เปนภาคีเครือขายเกี่ยวของกับการควบคุมปองกันโรคติดตออุบัติใหม และทำหนาที่เปนตนทางการ

สื่อสารขอมูลไปสูสังคมผานชองทางส่ือมวลชนตาง ๆ ใหเทาทันตอเหตุการณที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

และบอยคร้ัง เพ่ือใหเกิดการเฝาระวังและการปองกันการเกิดโรคแกสาธารณะท้ังประชาชนทั่วไปและประชาชน

กลุมเสี่ยงอยางรวดเร็วและเขาใจไดงาย รวมท้ังการสื่อสารถึงผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหรับมือ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๑๙๙

กับปญหาไดถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระบวนการสื่อสารนั้นตองระวังไมใหเกิดความตระหนก 

แตกต่ืน จนเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

 ๘. ปญหาอุปสรรคในการรับมือกับโรคติดตออุบัติใหม 

    ๘.๑ โรคติดตออุบัติใหม เปนปญหาสาธารณสุขและสาธารณภัยที่คุกคามความมั่นคงของประเทศ 

และมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การรับมือกับโรคติดตออุบัติใหมเปนเรื่องที่มีความซับซอนและ

ปญหาอุปสรรคมากกวาโรคติดตอทั่วไป เนื่องจากมีความจำเพาะหลายประการ เชน ธรรมชาติของโรคติดตอ

อุบัติใหม ที่มักไมสามารถคาดการณขนาดปญหาและชวงเวลาเกิดโรคได สงผลตอการเตรียมความพรอมและ

ประสิทธิภาพในการรับมือ นอกจากนี้ ความรูและขอมูลขาวสารของปญหามักจะยังไมชัดเจนในระยะตน จึง

ทำใหเกิดความต่ืนตระหนกในหมูประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวของไดงาย อยางไรก็ตามการจัดการปญหา

โรคติดตออุบัติใหมที่มีประสิทธิภาพตองยึดหลักการความโปรงใสของขอมูลและใหความสำคัญตอสุขภาพ

ประชาชนเปนที่ตั้ง เหนือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   

    ๘.๒  การบริหารจัดการปญหายังขาดการบูรณาการและความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางเปน

ระบบ จำเปนที่ตองมีศูนยระดับชาติเพื่อจัดการโรคติดตออุบัติใหม และจัดทำแผนยุทธศาสตรเพื่อการบริหาร

จัดการโรคติดตออุบัติใหมแบบบูรณาการ โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหการเฝาระวัง 

ปองกันควบคุม รักษา และรับมือกับปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารสาธารณะ

ในเรื่องโรคติดตออุบัติใหมยังไมมีแผนยุทธศาสตรในระดับชาติที่ชัดเจน  

    ๘.๓  กฎหมายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการบริหารจัดการปญหาโรคติดตออุบัติใหม อยูภายใต

การดูแลของหนวยงานตางกระทรวง (สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ / ผนวก ๑) อาทิเชน พระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหอำนาจผูวาราชการจังหวัดประกาศสาธารณภัยในพื้นที่โดย

รวมถึงโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหอำนาจกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ

กระทรวงเรื่องรายช่ือโรคติดตอ โรคติดตออันตราย และโรคติดตอที่ตองแจงความ ซึ่งเปนประโยชนตอการ

ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม อยางไรก็ตามมีบางขอกฎหมายที่ไมทันสมัยและเปนอุปสรรค ดังนั้น จึงควรมีการ

ทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดการโรคติดตออุบัติใหมใหมีประสิทธิภาพ 

    ๘.๔ การพัฒนาขีดความสามารถของหองปฏิบัติการภายในประเทศ เชน กรมวิทยาศาสตร-การ

แพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งการเพิ่ม

ศักยภาพของนักวิทยาศาสตรการแพทยที่ทำงานในหองปฏิบัติการ เพื่อชวยใหสามารถตรวจวินิจฉัยเช้ือกอโรค

ไดรวดเร็วมีความจำเปนเรงดวน รวมท้ังการจัดตั้งหนวยงานกลางในการประสานขอมูลทางหองปฏิบัติการ

เพื่อการเฝาระวังโรค 

    ๘.๕  นอกจากนี้ ขอจำกัดเร่ืองทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ 

และนโยบายระดับตาง ๆ ในเร่ืองบทบาทหนาที่รับผิดชอบในขณะเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม ซ่ึง

ปญหาสวนหนึ่งมีผลมาจากการแยงบทนำในการแกปญหาของผูบริหารและนักการเมือง ทำใหขาดเอกภาพ

ในการทำงานในทิศทางเดียวกัน ความเขาใจในความสำคญัของปญหาโรคตดิตออบุตัใิหมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เชน สำนักงบประมาณ และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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    ๘.๖ การสื่อสารความรูและขอมูลไปสูประชาชนในวงกวางเปนสิ่งจำเปนตอการจัดการปญหาโรค

ติดตออุบัติใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการส่ือสารสาธารณะ ที่ตองยกระดับความสำคัญ ซึ่งปจจุบันแนวทาง

การดำเนินงานเรื่องการส่ือสารสาธารณะ สำหรับโรคติดตออุบัติใหม ยังไมมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนรองรับ 

ซึ่งการสื่อสารสาธารณะจำเปนตองมีการกำหนดแผนงานและผูรับผิดชอบ รวมทั้งขอมูลขาวสารและกลวิธีใน

การสงสารไปยังสาธารณะไวลวงหนา และดำเนินไดในทันทีที่มีโรคติดตออุบัติใหมเกิดข้ึนในประเทศไทย ภาย

ใตความรวมมือของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร เพื่อรวมกันสรางจิตสำนึกและรับผิดชอบตอสังคม

ในหมูประชาชนเ ม่ือ เกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม ซ่ึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการปองกันการ

แพรระบาดในวงกวาง ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคที่แนะนำ ตองอาศัยการ

สรางความเช่ือถือและเชื่อมั่นใหกับประชาชน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๒ 
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กฎหมาย/กฎระเบียบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ 

โรคติดตออุบัติใหม 

๑. พระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยพ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
๒. พระราชบัญญัติโรค
ติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 
 
 
 
๓. พระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 
๔. พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและ
จำหนายเนื้อสัตว  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
 
 
๕. พระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว 
พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
 
 

กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวง 
มหาดไทย 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
กรมปศุสัตว 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 
 
 
 
กรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ  
 
 
 
 
 
 
กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 
 
 
 
 
 
 

ครอบคลุมสาธารณภัย  ๓ กลุม  ไดแก          
๑) อัคคีภัย วาตภัย  อุทกภัย ภัยแลง  
โรคระบาด  (ในคน สัตว และพืช)      
๒) ภัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอสาธารณชน 
ไดแก ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย  
อุบัติเหตุ ฯลฯ 
๓) ภัยทางอากาศ  และการกอวินาศกรรม   
ใหอำนาจกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
กระทรวงเรื่องรายชื่อโรคติดตอ โรคติดตอ
อันตราย และโรคติดตอที่ตองแจงความ ที่มี
ความจำเปนตอการควบคุมปองกันโรคติดตอ
ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงโรคติดตออุบัติใหม
จำนวนหนึ่งที่มีการประกาศไวแลว 
กำหนดมาตรการ และการดำเนินการเม่ือ
สงสัย หรือเมื่อเกิดโรคระบาดสัตวเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่น ๆ            
ณ ปจจุบันมีโรคที่อยูในพระราชบัญญัติทั้งสิ้น 
๖๓ โรค มีทั้งโรคที่เปนโรคที่สามารถติดตอ
ระหวางสัตวและคนได และโรคที่ไมสามารถ
ติดตอระหวางสัตวและคนได 
กำหนดมาตรการควบคุมการตั้งโรงฆาสัตว 
วิธีการฆาสัตว และการตรวจสัตวกอนการฆา 
และการตรวจเนื้อสัตว ณ โรงฆาสัตวเพื่อให
ปลอดภัยตอผูที่บริโภค และไมเปนการแพร
โรคระบาดในสัตว 
 
 
 
กลาวถึงการสนับสนุน และสงเสริมใหหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินการเกี่ยวของกับ
เชื้อโรคและพิษจากสัตวที่กอใหเกิดโรคติดตอ
อุบัติใหม และอุบัติซ้ำ โดยมีกระบวนการดำเนิน
งานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย มีขอกำหนด
ดานมาตรฐานระดับชาติ และสอดคลองกับ
มาตรฐานระดับสากล เพ่ือสนับสนุนการปองกัน 
และควบคมุโรคตดิตออบุตัใิหม อบุตัซิำ้ทีเ่กีย่วของ 

 
 
 
 
 
 
 
ปจจุบันมีโรค    
อุบัติใหมที่เกิดขึ้น
มากมายซึ่ง      
บางชนิดยังไมไดถูก
กำหนดไวใน 
พระราชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจุบันการจัดตั้ง
โรงฆาสัตวที่ถูก
สุขลักษณะมี
จำนวน  จำกัด
เนื่องจากติดปญหา
ตาง ๆ เชน เงิน
ลงทุน การบังคับใช
กฎหมาย 
ควรใหมีการ
ปรับปรุงแกไขเพ่ิม
เติมขอกำหนด และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับเชื้อโรคและพิษ
จากสัตวที่กอใหเกิด
โรคติดตออุบัติใหม 
และอุบัติซ้ำ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ . แกไข ๑ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

กฎหมายที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการปญหาโรคติดตออุบัติใหม 

ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ 
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กฎหมาย/กฎระเบียบ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ 

โรคติดตออุบัติใหม 
ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ 

๕. พระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
๖. พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๗. พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘. พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙. พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐. กฎอนามัย
ระหวางประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
 
 
 
๑๑. อนุสัญญาวาดวย
การคาระหวาง
ประเทศซ่ึงชนิดสัตว
ปาและพืชปาที่ใกลจะ
สูญพันธุ 
 

สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข 
สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 
 
สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรมควบคุมโรค 
 
 

ครอบคลุมการปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา         
การฝกอบรม การคนควา และการวิจัยเกี่ยว
กับการประเมิน การจัดการ การบำบัดรักษา
ผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่
เกิดขึ้นอยางฉุกเฉิน 
กำหนดใหตองมีการขออนุญาตนำเขา
ผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวและตองผานการตรวจ
สอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
กลาวถึงสิทธิของผูปวยและหนาท่ีของ 
ผูใหบริการดานสุขภาพ 
กลาวถึงสิทธิการรับบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยไมเสียคาใชจาย 
 
 
กำหนดใหความคุมครองไมใหลาสัตวปา
สงวนหรือสัตวปาคุมครอง และนำเขาสัตวปา
หรือซากโดยไมไดรับอนุญาต 
กฎหมายระหวางประเทศที่ประเทศสมาชิก
ขององคการอนามัยโลกรวมทั้งประเทศไทย
ใหการรับรองในการประชุมสมัชชาอนามัย
โลก สมัยที่ ๕๘ กำหนดใหประเทศสมาชิก
เสริมสรางสมรรถนะในการเฝาระวังโรค ดวย
การพัฒนาเครือขายการตรวจทางหองปฏิบัติ
การและทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว เพื่อทำงาน
รับมือกับปญหาสาธารณสุขฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึง
โรคติดตออุบัติใหม ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหการคุมครองสัตวปาโดยประเทศที่ลงนาม
ในอนุสัญญา ไมใหมีการคาสัตวปาท่ีกำหนด
ในบัญชี ชวยลดโอกาสการสัมผัสและนำสัตว
ปาออกจากถ่ินที่อยูอาศัย 
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การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง  

 ไดพิจารณารายงานเร่ือง การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน๑  

 รับทราบ ถึงแนวคิดดังกลาววา หมายถึงการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการทั้งดานงบประมาณ 

การจัดสรรทรัพยากร การผลติและจดัสรรอตัรากำลังคน การจัดการระบบยาและระบบบรกิารใหสามารถดำเนินการ

คูขนานหรือบูรณาการเขากับระบบการแพทยแผนปจจุบันได สงผลใหเกิดการใชบริการในระบบสุขภาพอยาง

กวางขวาง โดยที่ประชาชนสามารถเขาถึงการแพทยทุกระบบไดอยางเทาเทียมกัน  

 ตระหนัก ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๒ การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ยุทธศาสตรที่ ๔ 

ขอ ๔.๑ (สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปน วัตถุดิบทางยา และสมุนไพร)  

 ชื่นชมและยอมรับ ในศักยภาพและบทบาทในปจจุบันของการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก ซึ่งหากไดรับการหนุนเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอยางเปนระบบและตอเนื่องจะแสดง

บทบาทตามศักยภาพไดมากขึ้น  

 รับทราบและยินดี ตอการขับเคลื่อนใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ ตามเปาหมาย

ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

 กังวลและหวงใย ตอจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาตาง ๆ แตยังไมมีกรอบอัตรา

กำลังรองรับในภาครัฐ ขณะเดียวกันการผลิตบุคลากรดานนี้ยังตองการการพัฒนาอีกมาก อีกทั้งยังมีขอจำกัดดาน

กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัยอยูหลายประการ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพแหงชาติ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ 

และกองการประกอบโรคศิลปะ เปนกลไกหลักรวมกับหนวยงาน ภาคีที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และ

ภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานใหสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๗ 

ดังตอไปน้ี 

     ๑.๑ กำหนดใหมีกลไกระดับจังหวัดที่ประกอบดวยหมอพื้นบาน แพทยแผนไทย องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาสังคม ทำหนาที่สงเสริมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ

หมอพื้นบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๗ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๖ 
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              ๑.๒ สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทกุระดบั รวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของและภาคประชาสังคม 

ดำเนินการ 

  ๑.๒.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเครือขายของหมอพื้นบานเปนสภาการแพทยพื้นบาน 

เพื่อสนับสนุนและสรางเสริมสถานภาพของหมอพื้นบาน รวมทั้งเพื่อเปนเวทีและกลไกในการเสาะหา แลกเปล่ียน

เรียนรูของหมอพ้ืนบาน และพฒันาศกัยภาพใหเปนทีย่อมรบั และสานตอองคความรูภมูปิญญาของบรรพชนใหดำรง

อยูในชุมชน ในลักษณะสรางเสริมสุขภาพวิถีไทย สงเสริมการดำเนินชีวิตของคนไทยอยางมีฐานรากหลากหลาย 

ใหนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเองและระบบการคุมครองผูปวยและผูบริโภค 

  ๑.๒.๒ สงเสริมใหจัดทำแผนพฒันาและสงเสริมภมูปิญญาทองถ่ินดานสขุภาพ การแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก และจดัสรรงบประมาณประจำป โดยการมสีวนรวมและรเิริม่ของชุมชน   

     ๑.๓ สงเสริมการรวมกลุมเครือขายของแพทยแผนไทย ไดแก ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย

แผนไทยและสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต เพื่อดำเนินการศึกษาความเปนไปไดในการกอตั้งเปนสภาวิชาชีพ

การแพทยแผนไทย โดยทำหนาที่ในการสงเสริม ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และคุมครองผูบรโิภค ท้ังนี้ใหมีกรอบเวลาในการศึกษาภายใน ๒ ป อนึ่ง สภาวิชาชีพการแพทยแผนไทยควรมี

องคประกอบจากผูประกอบวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนจากเครือขายคุมครองผูบริโภค ในสัดสวนที่เหมาะสม  

     ๑.๔ สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการดังตอไปนี้ 

              ๑.๔.๑  เรงรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเปนไปไดในการตรากฎหมายวาดวยยาไทยและยาจาก

สมุนไพรไทย เพ่ือการสงเสรมิการใชยาไทยและสมนุไพรของประเทศ โดยเปนการศึกษาแบบมสีวนรวมจากภาคสวน

ที่เกี่ยวของ 

  ๑.๔.๒  จัดทำแผนปฏิบัติการพรอมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตำรับยาผลิตภัณฑยาไทย

และยาจากสมุนไพร โดยพัฒนาตำรับยาระดับชาติจำนวนอยางนอย ๑๐๐ ตำรับ ภายใน ๓ ป  

  ๑.๔.๓  ประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติเพื่อใหพิจารณาทบทวน ปรับปรุง

องคประกอบของคณะกรรมการและกระบวนการพิจารณาบรรจุยาไทยและยาจากสมุนไพรเขาในบัญชียาหลัก

แหงชาติตามบริบทของการแพทยแผนไทย อยางนอย ๒๐ รายการ ใน ๓ ป 

  ๑.๔.๔  เรงรัดใหมกีารจัดระบบบรกิารดานการแพทยพืน้บาน การแพทยแผนไทย ควบคูการแพทย

แผนปจจุบัน ในหนวยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

ระบบบริการและการสงตอที่เหมาะสม และใหสามารถเขาสูหลักประกันสุขภาพ ไดแก กองทุนประกันสังคม 

กองทุนสวัสดิการขาราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกองทุนอื่น ๆ เพื่อจะเปนการบริการสุขภาพ

แกประชาชนทุกระดับ  

             ๑.๔.๕ ประสานกับคณะกรรมการเรงรัดการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล จัดการใหเกดิระบบสนบัสนนุโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตำบลใหมกีารจดัระบบบรกิารดานการแพทยพืน้บาน 

การแพทยแผนไทย ควบคูการแพทยแผนปจจุบัน โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชมุชนในการพฒันาระบบการสงตอ

ที่เหมาะสม  
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              ๑.๔.๖  ขอใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแกนหลักในการดำเนินการจัดทำแผนการ

จัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบใน ๔ ภูมิภาค อยางนอยภาคละ ๑ แหง เพื่อเปนรากฐานหลักในการ

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยพืน้บานใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกบัการแพทย

แผนปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหภาคีหลัก เชน เครือขายแพทยแผนไทย หมอพื้นบาน พระสงฆ และเครือขายองคกร

พัฒนาเอกชนที่ทำงานดานการแพทยแผนไทย เขารวมวางแผนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ

วัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชน   

  ๑.๔.๗  ขอใหกองการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย  

   ๑) เรงเผยแพรกฎหมาย เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย และระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับระบบการเรียนการสอนแบบรับมอบตัวศิษย รวมทั้งการสอบข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทยทุกประเภท ใหรูทั่วกัน เพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณชนและนักเรียนผูสนใจเขาศึกษา 

และรวมกันพัฒนาการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย 

   ๒) ปรับเกณฑการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย

ทุกประเภทใหสอดคลองกับภูมิปญญาและความหลากหลายของความเช่ียวชาญ 

 ๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๔ 
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การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน 
 

๑.  ความสำคัญ 

 ๑.๑ ปฏิญญาปกกิ่ง (Beijing Declaration) ในการประชุม International Forum on Integration 

of TM/CAM into Health system ป ค.ศ. ๒๐๐๘ มีสาระสำคัญ ๖ ประเด็น คือ ๑) สงเสริมองคความรู

การแพทยดั้งเดิมในการรักษาและการปฏิบัติ  ๒) จัดทำนโยบาย กฎระเบียบมาตรฐานการแพทยดั้งเดิมให

เปนสวนหน่ึงของระบบสุขภาพ  ๓) การบูรณาการการแพทยดั้งเดิมเขาสูระบบสุขภาพของประเทศ  ๔) การ

สงเสริมและพัฒนาการแพทยดั้งเดิมไปบนพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรมในแนวทางของ “Global Strategy 

and Plan of  Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property”  ซึ่งรับรองในการ

ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๑ ป ค.ศ.๒๐๐๘ ๕) รัฐบาลควรจัดใหมีระบบสอบคุณสมบัติและเพ่ิมพูน

ความรู/ทักษะแกผูประกอบโรคศิลปะแผนดั้งเดิม ๖) ควรมีการฝกอบรมและสื่อสารซึ่งกันและกันระหวางการ

บริการแพทยแผนปจจุบัน และการแพทยดั้งเดิม     

 ๑.๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวดที่ ๗ ระบุหลักการไวในขอ ๕๓ วา การสงเสริม

สนับสนุนการใชและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือกอื่น ๆ  ควรอยูบนพื้นฐานหลักการดังตอไปนี้ ๑) มีความสอดคลองกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ความเช่ือ ศาสนา และนำไปสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพ  ๒) ใหการสงเสริมการแพทยทุกระบบ

อยางเทาเทียมกันเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ ๓) ใหประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกใชและเขา

ถึงการแพทยระบบตางๆอยางเทาเทียมเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว มีความรูเทาทัน และ

ไดรับการคุมครองในฐานะผูบริโภค โดยมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ถูกตอง เปนกลางและเขาถึงได 

 ๑.๓ แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มี

วัตถุประสงคเพื่อให  ๑) การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกเปนหนึ่งระบบหลักของ

ระบบสุขภาพของประเทศ  ๒) ระบบสุขภาพของประเทศพ่ึงตนเองได  ๓) ชุมชนทองถ่ิน สังคมไทยมีศักยภาพ

ในการอนุรักษพัฒนาและคุมครองภูมิปญญาไทย ๔) เพิ่มมูลคาการใชยาไทยและยาสมุนไพร 

 ๑.๔ การพัฒนาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหเปนระบบบริการ

สุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน ในท่ีนี้ หมายถึงการพัฒนายกระดับการบริหาร

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๖ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ ภูมิปญญาไท หมายถึง องคความรู เทคโนโลยี การปฏิบัติ (Practice) และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูในประเทศไทยซึ่ง

ครอบคลุมทั้งบริบทของการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก 

สุขภาพวิถีไท หมายถึง วิถีทางซ่ึงเปนไปเพื่อสุขภาพและปลดปลอยผูคนใหเปนอิสระจากความเจ็บปวย ความทุกขและความบีบคั้น

ทั้งปวง 
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จัดการทั้งดานงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การผลิตและจัดสรรอัตรากำลังคน การจัดการระบบยาและ

ระบบบริการใหสามารถดำเนินการคูขนานกับระบบการแพทยแผนปจจุบันสงผลใหเกิดการใชบริการในระบบ

สุขภาพอยางกวางขวางโดยที่ ประชาชนสามารถเขาถึงการแพทยระบบตาง ๆ ไดอยางเทาเทียมกัน  

๒. สถานการณ 

 ๒.๑ สถานการณดานคาใชจายของประเทศ รายงานการสาธารณสุขไทย ๒๕๔๘-๒๕๕๐ (Thailand 

Health Profile) ระบุวาแนวโนมรายจายดานสุขภาพภาพรวมในชวงทศวรรษที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจากมูลคา ๒๕,๓๑๕ ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนมูลคา ๔๓๔,๙๗๔ ลานบาท

ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นถึง ๑๗.๒ เทา และพบวารายจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 

๗.๗ ตอป  สวนใหญเปนไปเพื่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ รายจายดานยามีสัดสวนสูงขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๘ ตอ

รายจายดานสุขภาพทั้งหมด  

 ๒.๒ สถานการณดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

     ๒.๒.๑ หมอพื้นบานเปนกำลังคนดานสุขภาพของชุมชน๒ เปนผูมคีวามรูในการดูแลสุขภาพในชุมชน  

(Implicit knowledge) มีการใชประโยชนอยูในระบบสุขภาพภาคประชาชน (เทาที่ ขึ้นทะเบียนกับ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีหมอพื้นบานจำนวน ๔๒,๔๖๙ คน) แตทวาปจจุบัน

ยังไมมีการพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการความรูเพื่อใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ จากการติดตาม

ศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานในชุมชน ๗๗ แหง พบวามีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนดานการรักษาผูปวยดวยวิธีการตาง ๆ สงผลใหประชาชนมีทางเลือกในการรักษาโรคเพ่ือการพึ่งตนเอง 

และมีแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ เกิดเครือขายการสงตอผูปวย เชื่อมโยงกับระบบปฐมภูมิ 

และเขาถึงบริการสุขภาพชุมชนสำหรับผูปวยที่มีปญหาเฉพาะไดเปนอยางดี แตยังขาดการเชื่อมโยงกับระบบ

กองทุนสุขภาพชุมชน  

       ๒.๒.๒ ผลการศึกษาสถานการณการใชบริการดานการแพทยแผนไทย พบวา    

       ๑)  ในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศ โรคและอาการของผูมารับบริการไดแก 

การเจ็บปวยเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อและกระดูกมากที่สุด รอยละ ๕๙.๓   การเจ็บปวยเกี่ยวกับระบบทาง

เดินอาหารรอยละ ๗.๒ ระบบประสาทและสมองรอยละ ๕.๔ ระบบตอมไรทอและโภชนาการรอยละ๔.๗ 

ระบบทางเดินหายใจรอยละ ๓.๑ ระบบทางเดินปสสาวะรอยละ ๐.๑ ระบบอวัยวะสืบพันธุรอยละ ๐.๐๕ 

อื่นๆรอยละ ๐.๑ และไมแยกอาการโรครอยละ ๑๙.๗ แสดงถึงศักยภาพของการแพทยแผนไทย มีขอบเขต

บริการมากกวาการนวดไทยท่ีระบุไวในหลักเกณฑของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่จัดงบประมาณ

สนับสนุนเฉพาะการนวดไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ   

       ๒)  ป ๒๕๕๑ กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืกรวมกับมลูนธิสิขุภาพไทย 

ไดจัดทำโครงการสงเสริมการใชยาไทยในพื้นที่นำรอง ๕ จังหวัดภาคกลางตอนลาง พบวา การใชยาแผนไทย

มีมูลคาประมาณรอยละ ๕ - ๖ ของมูลคาการใชยาแผนปจจุบัน   

๒ ปจจุบันมีจำนวนหมอพื้นบานท่ีมีความชำนาญดานดูแลสุขภาพชุมชน  ขึ้นทะเบียนที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก  ๔๒,๔๖๙ คน  (สำนักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร : ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒) 
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       ๓)  มีหนวยงานอยางนอย ๓ หนวยงานท่ีมแีผนและมกีารดำเนนิการในการจัดตั้งโรงพยาบาล

แพทยแผนไทยตนแบบ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

       ๒.๒.๓ สถานการณดานการพัฒนาระบบยาไทยและสมุนไพร     

       ๑)  ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนโบราณ (ยาแผน

ไทย และยาสมุนไพร) ทั้งหมด ๑,๐๐๑ แหง (อยูใน กทม ๒๘๗ แหง ตางจังหวัด ๗๑๔ แหง)  มีโรงงานที่ได

รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (Good Manufacturing 

Practice for Herbal Medicinal Products:GMP ซึ่งขณะนี้ประกาศใชในลักษณะสมัครใจ) ตามมาตรฐาน 

ASEAN GMP ๑๔ ราย  มาตรฐานเกียรติบัตร GMP ๒๕๔๘ จำนวน ๑๙ ราย (ณ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 

และในปพ.ศ. ๒๕๕๑ มีมูลคาการผลิตยาแผนโบราณทั้งยาคนและยาสัตว ๒,๕๔๗.๓ ลานบาท (รอยละ ๖.๐ 

ของการผลิตยายาแผนปจจุบัน) ในขณะที่ยาแผนปจจุบันที่ผลิตเองและนำเขาจากตางประเทศ มีมูลคาถึง 

๑๐๔,๑๕๘.๖๒ ลานบาท (http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/)  

       ๒)  รายการยาในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๔๙ (ในบัญชียาหลักแหงชาติ) มีรายการ

นอยมาก เม่ือเทียบกับยาแผนปจจุบัน มีจำนวนเพียง ๑๙ รายการ ประกอบดวย ยา ๒ กลุม คือ (๑) ยาแผน

ไทยหรือยาแผนโบราณ เปนยาตำรับประกอบดวยสมุนไพรหลายชนิด จำนวน ๑๑ ตำรับ และ (๒) ยาพัฒนา

จากสมุนไพร จำนวน ๘ รายการ  

       ๓) อุตสาหกรรมยาไทยและสมุนไพร กำลังเผชิญปญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการ

ทั้งปจจัยภายในประเทศเอง และการแขงขันบนเวทีการคาโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปดเสรีทางการคา

อาเซียน เชน  การผลิตยาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ASEAN GMP ที่คาดวาจะมีผลบังคับใชภายใน ๓ - ๕ ป 

และการรุกคืบจากบริษัทผลิตภัณฑสมุนไพรจากประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงกวา ผลิตภัณฑเหลานี้มี

ความไดเปรียบท้ังขอมูลวิชาการ และคุณภาพ ทำใหผูผลิตยาสมุนไพรไมต่ำกวา ๗๐๐ แหง อาจตองปดตัวลง 

     ๒.๒.๔ สถานการณดานการคุมครองผูบริโภค ปญหายาและปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่มาจาก

สมุนไพรมีแนวโนมสูงขึ้น จากการศึกษาพบวา สถานประกอบการบางแหงไมมีมาตรฐานการผลิตยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพร อีกทั้งมีการผสมยาแผนปจจุบันลงในยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ยาแผนโบราณบางอยางมีการปนเปอนเชื้อจุลินทรียและโลหะหนัก มีการใหบริการโดยใชเคร่ืองมือแพทยมือ

สองและเคร่ืองมือแพทยที่ไมเหมาะสม มีการสงเสริมการขาย/การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพตางๆรวมทั้งการ

ขายตรงตอผูบริโภคที่อางวาเปนสมุนไพรไทยหรือภูมิปญญาไทยโดยโออวดสรรพคุณเกินจริง เปนการสราง

อุปสงคเทียมที่นำไปสูการซื้อและใชผลิตภัณฑสุขภาพเกินจำเปนและอาจเปนโทษมากกวาประโยชน ปญหา

ดังกลาวเหลานี้ เกิดจากการกระทำทั้งของผูประกอบวิชาชีพ/ผูประกอบโรคศิลปะและผูที่มิใชผูประกอบ

วิชาชีพ/ผูประกอบโรคศิลปะ นอกจากน้ียงัมกีารแอบอางการเปนผูประกอบวิชาชีพ/ผูประกอบโรคศิลปะสงเสริม

การขายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อชักนำใหเกิดการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางไมเหมาะสม 

 

๓. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 ๓.๑ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๗ เปาหมายขอ ๖๐ ระบุวา มี

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยเพื่อเปนตนแบบที่มีมาตรฐานในการบริการ การศึกษาวิจัยและฝกอบรมบุคลากร
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อยางนอยภาคละ ๑ แหง รวมทั้งมีมาตรการขอ ๖๔ ระบุวา ใหรัฐสงเสริมสนับสนุนการใชและการพัฒนาการ

แพทยแผนไทยใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยใหดำเนินการตามเปาหมายขอ ๖๐ 

 ๓.๒ แผนปฏบิตักิาร พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เพือ่ขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตรชาต ิ การพฒันาภูมปิญญาไท 

สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ไดกำหนดใหจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบครบวงจรทุก

ระดับทั้ง ๔ ภาคไวในยุทธศาสตรที่ ๒ เรื่อง การพัฒนาระบบสุขภาพ การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือก 

 ๓.๓ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ระบุใหสนับสนุนและ

ประสานกับองคกรสวนทองถิ่นในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่ไดตามความพรอม ความเหมาะสมและความตองการ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสราง

หลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นที่ตามมาตรา ๔๗         

 ๓.๔ แผนการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จัดทำขึ้นตามนโยบายรัฐบาลภายใตการนำ

ของนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เพื่อแกปญหาขอจำกัดในดานศักยภาพและกลไกการบริหาร

จัดการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยการปฏิบัติงานจะเนนการสรางความรวมมือกับ

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเย่ียมบาน การเสริมสรางศักยภาพของครอบครัวและผูปวยใน

การดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลอยางตอเน่ืองและการใชเตียงที่บานผูปวยแทนเตียงโรงพยาบาล (home 

ward)  

 ๓.๕ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ค) กำหนดใหผูขอขึ้น

ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยตองเปนผูที่สวนราชการรับรอง

และผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย  

 ๓.๖ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบซึ่งแตงตั้งโดย

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพแหงชาติ ภายใตสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ซึ่งไดประชุมกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ 

๒๕๕๒ ไดใหขอเสนอในการขับเคล่ือนวา ควรสงเสริมใหเกิดโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบที่เปนเอกเทศ

และมีบทบาทสนับสนุนการจัดบริการระดับปฐมภูมิ ที่สำคัญคือ ปรัชญาของโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ

ตองอยูบนรากฐานทางวัฒนธรรมการแพทยแบบเอือ้อาทร ทีเ่ปนการชวยเหลอืเพ่ือนมนษุยดวยกนัมากกวาสิง่อืน่ใด 

 

๔. ทำไมการแพทยพืน้บาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก จงึไมคูขนานกบัการแพทยแผนปจจบุนั 

 ๔.๑ ดวยองคความรูของการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีรากฐาน

ที่มาจากวัฒนธรรม สังคมและความเชื่อ ดังนั้นจึงเปนระบบความรูที่นิยามความจริงแตกตางกัน มีวิธีการเขา

ถึงความรูตางกัน วิธีการจากระบบความรูหนึ่งอาจไมสามารถพิสูจนความรูในระบบความรูอื่นได ดังนั้นรูปแบบ

การใหบริการและระบบงานของการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงควรแตกตาง

ไปจากระบบบริการสุขภาพกระแสหลัก การประเมินประสิทธิภาพและเกณฑมาตรฐานของการแพทยพื้นบาน 

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงจำเปนตองมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร 

 ๔.๒ ไดรบัการสนบัสนุนจากสถาบันตาง ๆ นอย โดยเฉพาะสถาบันวชิาการและสถาบันทางการแพทย

ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา นักวิชาการหรือนักวิจัยสวนนอยเทานั้นที่ใหความสนใจในการศึกษาพัฒนาการ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๑๐

แพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย ซึ่งตางจากประเทศจีนที่มีการศึกษาและพัฒนาศาสตรองคความรูและ

เทคโนโลยีจนไดรับการยอมรับและคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบันทั้งในและตางประเทศ 

 ๔.๓ ในขณะท่ีระบบสุขภาพของประเทศไทยพัฒนาข้ึนในดานการสรางหลักประกันสุขภาพ ทำให

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึงหรือถวนหนาทุกคน แตพบวา ในระบบหลักประกันสุขภาพท้ัง 

๓ กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการขาราชการฯ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น 

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีบทบาทในการใหบริการนอยมากแมวาในมาตรา 

๓ แหงพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๕ จะบญัญตัไิววา “บรกิารสาธารณสขุ” หมายความวา 

บริการดานการแพทยและสาธารณสุขซึ่งใหโดยตรงแกบุคคลเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจ

วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ท่ีจำเปนตอสุขภาพและการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ใหรวมถึงการ

บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ 

 ๔.๔ การสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกอยางจริงจังยังไมบรรลุผลเทาที่ควร แมวาขอมูลสถานการณการบริการการแพทยแผนไทยในระบบ

บริการสาธารณสุขของรัฐจะแสดงวา สถานบริการสวนใหญมีบริการดานนี้ เชน ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ พบวารอยละ 

๙๔.๙๗ ของโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป รอยละ ๙๐.๕๑ ของโรงพยาบาลชุมชน และรอยละ ๘๘.๐๘ ของ

สถานีอนามัยมีบริการการแพทยแผนไทย แตเมื่อสำรวจลึกลงไปจะพบวา สวนใหญของสถานบริการสาธารณสุขให

บริการเพียงการจายยาสมุนไพรโดยแพทยแผนปจจุบันและสมุนไพรที่มีจำหนายก็มีเพียงจำนวนนอยชนิดเทานั้น  

 โดยภาพรวม แมจะมีการบริการการแพทยแผนไทยครอบคลุมในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ แต

ระบบบริการการแพทยแผนไทยยังเปนสวนอิงอาศัยในระบบของการแพทยแผนปจจุบัน  อำนาจการตัดสินใจ การ

จัดระบบบริการ การคัดเลือกยาแผนไทยและยาสมุนไพร การจัดสรรงบประมาณ การสั่งการรักษา ยังขึ้นอยูกับ

แพทยปจจุบันเปนหลัก 

 

๕. ขอจำกัดและปญหาตอการพัฒนา 

 ๕.๑ การขึ้นทะเบยีนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๓ (๑) (ค) แหง พ.ร.บ. 

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำใหหมอพื้นบานที่มีประสบการณสูงมีโอกาสที่จะขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบ

โรคศิลปะโดยไมตองใชวิธีการมอบตัวศิษยและสอบข้ึนทะเบียนดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต แตยังไมสามารถดำเนิน

การใหครอบคลุมถึงหมอพื้นบานโดยสวนใหญ ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมไดใหความสนใจถึงความแตกตาง

ของระบบการสืบทอดความรูแบบดั้งเดิมและความหลากหลายขององคความรูที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 

 ๕.๒ แมหมอพื้นบานสวนใหญจะสามารถใหการชวยเหลือผูปวยไดตามขอยกเวนในมาตรา ๓๐ (๒) แหง

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือสามารถ “ใหการชวยเหลือเยียวยาผูปวย....ตามธรรม

จรรยาโดยมิไดผลตอบแทน” แตไมสามารถทำใหหมอพื้นบานสามารถดำรงชีวิตอยูโดยอาศัยแตการประกอบอาชีพ

เปนหมอพื้นบานได เปนสวนหน่ึงที่มีผลทำใหลูกหลานปฏิเสธการสืบทอดการเปนหมอพื้นบาน  

 ๕.๓ ขอจำกัดดานการพฒันามาตรฐาน เพือ่การยอมรับดานประสทิธผิล ประสทิธภิาพและความปลอดภัย 

ไดแก ขาดการพัฒนาทฤษฎีใหมีความชัดเจน ขาดการวิจัยเชิงระบบ นอกจากนี้ การกำหนดคำจำกัดความทาง

กฎหมายก็มีลักษณะท่ีเปนการจำกัดการพัฒนาวิชาชีพ เชนการกำหนดความหมายของการแพทยแผนไทยประยุกต

ที่กำหนดให“ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อการวินิจฉัยและบำบัดโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” ซึ่ง

หากจะพัฒนาหรือตองการแกไข ก็ตองแกไขกฎกระทรวงซึ่งเปนเรื่องยากมากและอาจถูกขัดขวางจากวิชาชีพอื่นที่



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๑๑

เกี่ยวของ ขณะท่ีการแพทยแผนจีนในประเทศจีนมีการนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเขามาประยุกตใช ทำใหการ

แพทยแผนจีนมีการพัฒนากาวหนาไปมาก เฉกเชนการแพทยแผนปจจุบันที่เจริญกาวหนามากก็เพราะสามารถนำ

เคร่ืองมือและความรูจากศาสตรทุกแขนงมาประยุกตใชไดอยางไมมีขอบเขต 

 ๕.๔ การผลิตและการพฒันากำลงัคนดานการแพทยแผนไทยมปีญหา เนือ่งจากหลักสูตรมีความหลากหลาย

มากเกินไป ความขาดแคลนครู คุณภาพของครูไมเพียงพอ สถานศึกษาไมไดมาตรฐาน ระยะเวลาในการฝกอบรม

นอยเกินไป ทำใหบุคลากรที่ผลิตขึ้นมีปญหาดานคุณภาพและมาตรฐานสงผลกระทบตอผูรับบริการในที่สุด  

 ๕.๕ แมผูประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆที่ขึ้นทะเบียนมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู

ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย(ที่ขึ้นทะเบียนสะสมนับแตป พ.ศ. ๒๔๗๒) ทุกประเภทรวมกันจำนวน 

๔๖,๒๙๑ คน  แยกเปนประเภทเภสัชกรรมไทยจำนวน ๒๓,๓๗๙ คน  ประเภทเวชกรรมไทยจำนวน ๑๖,๘๙๔ คน  

ประเภทผดุงครรภแผนไทยจำนวน ๕,๗๒๑ คน ประเภทการนวดไทยจำนวน ๒๙๗ คน และผูประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจำนวน ๕๖๘ คน แตยังไมมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังรองรับ โดยเฉพาะใน

สถานพยาบาลภาครัฐ ขณะเดียวกันการผลิตบุคลากรดานนี้ยังตองการการพัฒนาในเชิงระบบอีกมาก อีกทั้งยังมี

ความหยอนยานในการควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติของบุคลากรใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย

กำหนด รวมไปถึงการบังคับใชกฎหมายตอผูที่มิใชผูประกอบโรคศิลปะฯ มิใหกระทำการใด ๆ อันเปนการประกอบ

โรคศิลปะฯ นอกจากนีย้ังมีปญหาในการควบคุมการจำหนายยาไทยและผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรที่เปนการ

โออวดสรรพคุณเกินจริง ซึ่งในที่สุดสงผลกระทบดานลบใหแกการแพทยแผนไทย 

 ๕.๖ ปญหาสำคัญของพระราชบัญญัติยาในปจจุบันคือเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการยา ซึ่งแมจะ

กำหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณไวดวยอยางนอย ๒ คน แตก็เปนเพียง

เสียงขางนอยมาก เพียง ๒ คนจากจำนวนท้ังหมด ๑๙ - ๒๓ คน   

 ๕.๗  ปจจุบันมกีารรวมกลุมของหมอพื้นบาน  การรวมกลุมของแพทยแผนไทย เปนกลุม ชมรมหรือสมา

พันธตาง ๆ  แตยังขาดการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหเกิดเครือขายหมอพื้นบานและสภาวิชาชีพดานการแพทย

แผนไทย จึงไมสามารถรวมตัวเปนปกแผนได ทำใหขาดพลังในการพัฒนาตนเอง เชน การพัฒนามาตรฐาน การ

พัฒนาการควบคุมกำกับ และการคุมครองผูบริโภคดานการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย  

 

๖. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๖ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๑๒

การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน๑ 

 รับทราบ วาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานสุขภาพ เพ่ิมโอกาสเสี่ยงตอการ

เกิดโรครายแรงท่ีสงผลใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลท้ังทางดานทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจและสังคม 

คุณภาพชีวิต ความอยูดีมีสุขของประชากร และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

 รับทราบ วาปญหาดานสุขภาพมีความเกี่ยวของและปฏิสัมพันธกันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการ

ระบาดของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งมีความเปนเมืองมากขึ้น เปนสังคมบริโภคนิยม ทิศทางของสังคมถูกขับเคลื่อนดวยการคาการตลาด โดยเฉพาะ

การทำการตลาดอยางเขมขนทีมุ่งเปาหมายไปยงัเดก็ ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคของเดก็ทีอ่าจติดตัวไปจนเปน

ผูใหญ และในทางกลับกันภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนไดกอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและมีผลเสีย

ตอสังคม  

 ตระหนัก วาภาวะน้ำหนักเกนิและโรคอวนไดกลายเปนปญหาทีส่ำคญัของสังคมไทยท้ังในแงของความรุนแรง

ของปญหาและผลกระทบ 

 มีความกังวล ตอการเพิ่มขึ้นของปญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นทั้ งทางดานสุขภาพของประชาชน 

การสูญเสียดานเศรษฐกิจ และผลกระทบตอสังคม  

 ตระหนัก วาการดำเนินการแกไขปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนนั้นมีขอจำกัดดานการมีสวนรวมของ

ภาคสวนที่เกี่ยวของ ทำใหไมสามารถดำเนินการแบบบูรณาการได ขาดกลไกหรือระบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการ

ดำเนินงาน ขาดองคความรูที่เกี่ยวของ มีขอจำกัดดานศักยภาพของระบบและบุคลากร ขาดการติดตามประเมินผล

โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน  

 ตระหนัก วาการแกไขปญหาดังกลาวควรเปนการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งดานการรณรงค สรางความรู

ความตระหนัก การจัดการดานการปรับปรุงสภาวะแวดลอมใหเอื้อและสงเสริมการมีพฤติกรรมการบริโภคและ

การมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม การควบคุมการคาการตลาดที่สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคและ

การมีกิจกรรมทางกายที่ไมเหมาะสม และควรมีกลไกในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนอยางมี

ประสิทธิภาพ ตั้งอยูบนฐานความรู ขอเทจ็จริง และการมีสวนรวม อกีทัง้โปรงใสและเปนไปเพือ่ปกปองผลประโยชน

ของสาธารณะเปนสำคัญ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๘ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ  ๒ / หลัก ๙ 
 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๑๓

 ตระหนัก วาการไดรับนมแมเพียงอยางเดียวในระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน เปนปจจัยปองกันภาวะ

น้ำหนักเกินและโรคอวน 

 ตระหนัก วาการรวมมอืรวมใจกนัแกไขปญหาในสงัคมเปนหวัใจสำคัญของการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. รับรองยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ตามภาคผนวกทายมติ๒ นี้ 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาตนิำเสนอยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะนำ้หนกัเกินและโรคอวน

ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ มอบหมายใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการ

อาหารแหงชาติจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและคณะกรรมการอาหารแหงชาตโิดยการมีสวนรวมของหนวยงาน

และภาคสวนที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหดำเนินการดังนี้ 

     ๓.๑ ยกรางแผนปฏิบัติการที่ระบุหนาที่รับผิดชอบชัดเจนภายใน ๑ ป 

     ๓.๒  ใชมาตรการลักษณะสีสัญญาณพรอมคำเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรือน้ำตาล หรือโซเดียม  

     ๓.๓ ใชมาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพ่ือจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน    

     ๓.๔ จัดทำระเบียบวาดวยการตลาดเก่ียวกับอาหารท่ีมุงเปาหมายไปยังเด็ก และมีผลตอความรุนแรง

ของภาวะน้ำหนักเกิน โรคอวน และโรคไมติดตอเรื้อรัง  

     ๓.๕ ติดตามความคืบหนาในการจดัการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน โดยเฉพาะการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรฯ รวมถึงความเหมาะสม ระยะเวลา และกลไกในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ อยางมีสวนรวม 

  ๔. ใหเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแหงชาตริายงานความกาวหนาตอสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิครัง้ท่ี ๔   

๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๘. ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๑๔

ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ 
 

๑. วัตถุประสงค  

    วัตถุประสงคทั่วไป 

 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสรางเสริมความเขมแข็งของระบบและกลไกในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนัก

เกินและโรคอวนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

    วัตถุประสงคเฉพาะ 

 ๑. สนับสนุนใหเกิดการจัดการแบบบูรณาการอยางมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่

เหมาะสม๑  

 ๒. สนับสนนุใหเกดิการจดัการแบบบรูณาการอยางมสีวนรวมเพ่ือใหประชาชนมกีจิกรรมทางกายท่ีเหมาะสม๒ 

 ๓. จำกัดและลดขนาดและความรุนแรงของผลกระทบจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

 

๒. เปาหมาย  

    เปาหมายเชิงกลไก 

 มีกระบวนการและกลไกการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนอยางมีสวนรวม โปรงใส ตั้งอยู

บนฐานความรู และเปนไปเพื่อผลประโยชนสาธารณะ 

 

    เปาหมายระยะส้ัน 

 มีแผนงาน มาตรการ และมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ รวมถึงมีมาตรการทางสังคมทั้งในระดับประเทศ

และทองถ่ิน ในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๘. ผนวก ๑ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม ณ ที่นี้หมายถึงรูปแบบการบริโภคอาหารที่ทำใหไดรับสารอาหารในปริมาณและสัดสวนที่

เหมาะสมตามหลักโภชนาการ อางอิงตามปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำวัน Dietary Reference Intake (DRI)  
๒ มีระดับการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอตามหลักเกณฑที่ใชในการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจ

รางกายครั้งที่ ๓ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๑๕

    เปาหมายระยะกลาง 

 ๑. ทารกไดรับนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒. ประชากรไทยมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม โดยไดรับพลังงานจากอาหารอยางเหมาะสมตามวัย

เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐ การบริโภคผักผลไมเพิ่มขึ้นรอยละ ๕๐ และการบริโภคอาหารไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง

ลดลงรอยละ ๕๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๓. ประชากรไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

    เปาหมายระยะยาว 

 ๑. ประชากรไทยกลุมอายุต่ำกวา ๑๕ ป มีอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอวนนอยกวา

รอยละ ๑๐ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๒    

 ๒. ประชากรไทยกลุมอายุตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป มีอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอวนนอย

กวารอยละ ๒๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๓. กรอบแนวคิดของยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

 การจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนอยางมีประสิทธิผลนั้นตองการยุทธศาสตรที่มีความ

สมดุลและครอบคลุมมาตรการท่ีหลากหลาย โดยไมสามารถอาศัยมาตรการหนึ่งมาตรการใดเพียงประการเดียว 

อยางไรก็ตาม ควรใหความสำคัญกับมาตรการท่ีไดรับการพิสูจนถึงประสิทธิผลและความคุมคา ความหลากหลาย

ของมาตรการยังควรคำนึงถึงการบูรณาการของมาตรการในแตละระดับเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกกันและกัน 

ทั้งมาตรการในระดับทองถิน่และระดบัประเทศ ทีส่ำคญัยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน

ตองประกอบดวยมาตรการในการปองกัน ควบคุม คัดกรอง และบำบัดรักษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน และ

ตองครอบคลุมกลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ซึ่งประกอบดวยสามกลุม

ปจจัยหลักที่ควบคุมได ไดแก พฤติกรรมการบริโภค การมีกิจกรรมทางกาย และปจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรม

การบริโภค และการมีกิจกรรมทางกายของบุคคลที่จะนำไปสูการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน อันไดแก 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ๓  วัฒนธรรมคานิยม ภาวะสังคมเศรษฐกิจ การส่ือสารสาธารณะ ระบบแรงงาน ระบบ

การศึกษา และระบบบริการสุขภาพ  

 อยางไรก็ตาม ปจจัยเชิงชีวภาพสวนบุคคล (biological susceptibility)  อยางเชน กรรมพันธุ อายุ เพศ 

และชาติพันธุ น้ันไมสามารถทำการแกไขควบคุมไดโดยงาย จึงไมรวมในยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนัก

เกินและโรคอวนนี้   

 นอกจากนั้น กระบวนการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนยังควรมีลักษณะมีสวนรวม

อยางกวางขวาง โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ทุกระดับ มีกลไกการประสานงานเชื่อมโยงภาคีตาง ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ มีความโปรงใสและเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ สอดคลองกับบริบทและเงื่อนไขของสังคมไทย 

และตั้งอยูบนฐานความรูทางวิชาการ   

 
๓ เชน รานอาหารหรอืจุดจำหนายอาหาร วงจรการผลิตอาหาร อปุกรณหรอืเคร่ืองมอืทีใ่ชสงเสรมิการขายอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย 

อาคาร สิ่งกอสรางตาง ๆ เปนตน 
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รูปที่ ๑  แสดงกรอบแนวคิดของยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

กลุมยุทธศาสตรที่ ๓ 

กลุมยุทธศาสตรที่ ๔ 

กระบวนการนโยบายจัดการปญหาภาวะ 

น้ำหนักเกินและโรคอวน 

 - การมีสวนรวมอยางแทจริงของทุกภาคสวน 

   ที่เกี่ยวของ  

 - การจัดการแบบบูรณาการ 

 - ระบบการจัดเก็บขอมูล  

   และระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

   อยูบนพื้นฐานความรู ขอเท็จจริง 

พฤติกรรมการบริโภค

ของบุคคล 

- ความรู 

- เจตคติ 

- ทัศนคติ  

- พฤติกรรม 

- ทักษะชีวิต 

 

ปจจัยแวดลอม    

- กายภาพ 

- สังคม  

- วัฒนธรรม  

- คานิยม 

- เศรษฐกิจ  

- ระบบแรงงาน 

- การศึกษา 

- การทำการตลาด 

- ระบบบริการสุขภาพ  

 

 

ภาวะน้ำหนักเกิน, โรคอวน 

ผลกระทบ 

การมีกิจกรรมทางกาย

ของบุคคล 

- การออกกำลังกาย 

- การเคล่ือนไหวรางกาย 

  ในชีวิตประจำวัน 

กลุมยุทธศาสตรที่ ๑ กลุมยุทธศาสตรที่ ๑, ๒ กลุมยุทธศาสตรที่ ๒ 
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๔.  ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน  

 สนับสนุนสรางเสริมความเขมแข็ง และพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกิน

และโรคอวน ผาน ๔ กลุมยุทธศาสตร คอื การสงเสริม การบรโิภค การมกีจิกรรมทางกาย พัฒนาระบบคัดกรองและ

ควบคุมแกไขผลกระทบที่มีประสิทธิผล และการสงเสริมกลไกการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวย ๑๔ ยุทธศาสตร ใน ๔ กลุมยุทธศาสตร ดังตอไปนี้  

 

กลุมที่ ๑ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

 ๑. ยุทธศาสตรสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม การผลิตและจำหนายอาหารชูสุขภาพ๔ ขนมชูสุขภาพ๕ 

เคร่ืองด่ืมน้ำตาลต่ำ๖ และผักผลไม เพื่อเปนทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง 

     ๑.๑  พัฒนานโยบาย มาตรการ กลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการไดรับนมแมแตเพียงอยาง

เดียวหลังเกิดเปนเวลาอยางนอย ๖ เดือน อยางเปนรูปธรรม และมีสวนรวมอยางกวางขวาง  

     ๑.๒  สงเสริมใหอุตสาหกรรมอาหารและรานอาหาร๗ ผลิตอาหารที่มีสัดสวนของอาหารประเภทไขมัน

หรือน้ำตาลหรือโซเดียมต่ำ เพื่อเพิ่มทางเลือกใหประชาชนเขาถึงอาหารชูสุขภาพมากย่ิงขึ้น 

     ๑.๓  สงเสริมสนับสนนุใหมีวงจรการผลิต การขนสง การจำหนายผักผลไมทองถ่ินตามฤดูกาล 

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียและอาหารทองถิ่นชูสุขภาพ ท่ีเพียงพอตอการบริโภคในพื้นที่ ราคาเหมาะสม หาซ้ืองาย 

ปลอดภัย และมีคุณภาพ 

     ๑.๔  จัดใหมีอาหารชูสุขภาพจำหนายในสถานศึกษา และควบคุมมิใหมีการจำหนายและบริการอาหาร

ประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูงในบริเวณสถานศึกษา 

     ๑.๕  พัฒนาหลักเกณฑในการควบคุมการจำหนายและบริการอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือ

โซเดียมสูงบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษาในรัศมีไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร และสงเสริมสนับสนุนใหมีการจำหนายอาหาร

ชูสุขภาพเพ่ือทดแทนการจำหนายและบริการอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง  

     ๑.๖  จัดใหมีอาหารชูสุขภาพใหบริการหรือจำหนายในหนวยงาน  องคกร สถานประกอบการ ชุมชน 

ศาสนสถาน และโรงแรม รวมถึงมีการจัดเมนูอาหารหลักและอาหารวางชูสุขภาพ ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม อบรม 

สัมมนา งานบุญ งานประเพณี และกิจกรรมชุมชน  

 ๒. ยุทธศาสตรการควบคุมการตลาด อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และสินคาอาหารประเภทไขมัน 

หรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง 

     ๒.๑  ควบคุมฉลากผลิตภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑ และหีบหอบรรจุ  

  ๒.๑.๑  กำหนดระเบยีบขอบงัคับและตรวจสอบคณุภาพ รปูแบบฉลากผลติภณัฑอาหาร เครือ่งดื่ม

และผลิตภัณฑสุขภาพจากอุตสาหกรรมที่เขาใจงาย เพื่อใหประชาชนระมัดระวังในการบริโภค ไมบริโภคมากจน

 
๔ เปนอาหารประเภทสำรับหรืออาหารจานเดียวท่ีปรุงจากอาหารครบอยางนอย ๔ หมู มีปริมาณไขมันไมเกินรอยละ ๒๕ - ๓๐ ของ

การกระจายตัวของพลังงาน ปรุงดวยผักปลอดสารพิษ หรือผักพื้นบาน เนื้อสัตวที่มีไขมันต่ำและปลอดภัยจากสารปนเปอน มีรส

ไมหวานจัดและเค็มจัด 
๕ ขนมและอาหารวางท่ีมีน้ำตาล ไขมัน โซเดียมต่ำ และสารอาหารอ่ืนที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยเปนไปตามคำแนะนำทาง

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย 
๖ เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ำตาลไมเกนิรอยละ ๕ ตอหนึง่หนวยบรโิภค ตามคำแนะนำทางราชวิทยาลยักมุารแพทยแหงประเทศไทย 
๗  ครอบคลุมถึงรานจำหนายอาหารรายยอย ภัตตาคาร รานอาหารท่ัวไป รานคาแผงลอย และรานอาหารบริการดวน 
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เกินไป เชน ลักษณะสีสัญญาณจราจร หรือสัญลักษณสีที่ปรากฏเดนชัด โดยกำหนดตามคุณคาทางโภชนาการ หรือ 

คำเตือนหากมีไขมันทรานส ไขมันอิ่มตัว ไขมัน น้ำตาล หรือโซเดียมสูง และใหแสดงขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 

และปรมิาณสงูสดุของอาหารประเภทไขมนัหรือนำ้ตาลหรือโซเดยีมทีส่ามารถรับประทานไดตอวันบนฉลากบรรจุภัณฑ  

และหีบหอบรรจุ 

  ๒.๑.๒  หามโฆษณาใด ๆ บนบรรจุภัณฑหรือหีบหอบรรจุ 

     ๒.๒  ควบคุมการสงเสรมิการขายอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารประเภทไขมันหรอืน้ำตาล

หรือโซเดียมสูงกวาปริมาณที่กำหนด  

  ๒.๒.๑ ใหบังคับใชมาตรการทางกฎหมายสำหรับเกณฑในการควบคุมการสงเสริมการขาย

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และมีมาตรการลงโทษที่เขมงวดหากไมปฏิบัติตาม 

  ๒.๒.๒  กำหนดเกณฑ นิยาม และจัดกลุมอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง โดย

พิจารณาจากปริมาณและสัดสวนของไขมัน น้ำตาล และโซเดียมที่มีในอาหารประเภทตาง ๆ เปนหลัก 

  ๒.๒.๓ กำหนดใหกลุมอาหารประเภทไขมันหรอืนำ้ตาลหรอืโซเดยีมสงูเปน “อาหารควบคุมเฉพาะ” 

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ๒.๒.๔  กำหนดระเบียบขอบังคับในการควบคุมการสงเสริมการขายอาหารประเภทไขมันหรือ

น้ำตาลหรือโซเดียมสูงในสถานศึกษา 

  ๒.๒.๕  ผลักดันใหมีการนำหลักเกณฑตามประกาศกรมประชาสัมพันธวาดวยหลักเกณฑ  

และระยะเวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกจิทางวิทยโุทรทศันที่มีผลกระทบตอเด็กมากำหนดเปนกฎระเบียบ

เพื่อบังคับใช 

  ๒.๒.๖  ผลักดันใหมีการนำ “ประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑการรับรองอาหารลดน้ำตาล 

ไขมัน โซเดียม” มาสนับสนุนใหผูประกอบการผลิตอาหารและขนมชูสุขภาพ และเคร่ืองดื่มน้ำตาลตำ่ เชน ระบบ

แรงจูงใจดวยมาตรการทางภาษีและราคา 

  ๒.๒.๗  ผลักดันใหมีการแสดงพลงังานอาหารในเมนอูาหารของโรงแรม ภตัตาคาร และรานอาหาร 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค 

 ๓. ยุทธศาสตรการรณรงคสาธารณะ การใหขอมูล สรางความรูและความตระหนักถึงปญหาผลกระทบ

จากปญหาโรคอวน อยางตอเนื่อง 

     ๓.๑  รณรงคประชาสัมพันธทั้งทางสื่อสาธารณะและระดับพื้นที่ เสริมสรางความรู ตระหนักถึง

ความสำคัญของการเลี้ยงลูกดวยนมแม และปญหาผลกระทบจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน รวมถึงทักษะ

ในการมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  

     ๓.๒  สงเสริม สนับสนุน สรางคานิยมการเลี้ยงลูกดวยนมแม การบริโภคอาหารท่ีมีวัตถุดิบประเภทปลา 

พืชผัก ผลไมไทย สมุนไพรทองถ่ิน และผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย เปนองคประกอบหลัก และอาหารพ้ืนบาน

ชูสุขภาพ ตลอดจนสงเสริมคานิยมในการรับประทานอาหารท่ีใชกรรมวิธีอบ นึ่ง ตม ลวก 

     ๓.๓  สงเสริมบทบาทของระบบบริการสุขภาพแมและเด็ก บุคลากรสุขภาพ และบุคคลตนแบบ ในการ

ใหความรูและสรางเสริมทัศนคติเพ่ือสนับสนุนการเล้ียงดูทารกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน และการ

ใหความรูดานโภชนาการเพื่อใหแมมีภาวะโภชนาการดี ทารกและเด็กไดรับอาหารตามวัยที่เหมาะสม 
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     ๓.๔  สงเสริมกลไกการพัฒนาทักษะชีวิตอยางมีประสิทธิภาพใหกับเยาวชนในทุกระดับการศึกษา 

เพื่อสรางความรู ทัศนคติ มีความรูเทาทันกระแสสังคมหรือกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใหรางวัลดวยอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลหรือโซเดียมสูง  

     ๓.๕ สงเสริมการพัฒนารูปแบบสื่อที่หลากหลายเพื่อเผยแพรความรู เกี่ยวกับอาหารชูสุขภาพ 

ขนมชูสุขภาพ รวมท้ังเคร่ืองด่ืมน้ำตาลต่ำ และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับอาหารท่ีกอใหเกิดปญหาภาวะน้ำหนักเกิน

และโรคอวน 

     ๓.๖  สงเสริมผลักดันการพัฒนานโยบาย แนวทาง กิจกรรม ของสถานท่ีทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพื่อสนับสนุนใหพนักงานมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  

     ๓.๗  สงเสริม สนบัสนนุ ผลกัดนัใหเกดิกลไกการสือ่สารและแลกเปล่ียนความรูระหวางผูมสีวนเกี่ยวของ

ในกระบวนการนโยบาย เพื่อปกปองประโยชนสาธารณะ 

  

กลุมที่ ๒ ยุทธศาสตรสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเหมาะสม ตอเนื่องสม่ำเสมอ  

 ๔. ยุทธศาสตรการเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกาย โดยสงเสริมใหชุมชนและสถานท่ีทำงานมีสถานท่ีและ

อุปกรณออกกำลังกาย สรางโอกาสในการออกกำลงักายและกิจกรรมทางกายแกประชาชน อยางเพียงพอ ปลอดภัย 

เขาถึงไดงาย สะดวกตอการใชงาน และเหมาะสมกบับรบิทของชมุชนและทองถ่ิน สถานทีท่ำงาน สถานประกอบการ 

และสถานศึกษา 

 ๕. ยุทธศาสตรการปรับปรุงการคมนาคมขนสง โดยสงเสริมการคมนาคมท่ีสนับสนุนกิจกรรมทางกาย เชน 

การเดิน การใชจักรยาน และบริการขนสงมวลชน มากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค  

     ๕.๑  สงเสริมการสรางและบำรุงรักษาชองทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน และทางเดินเทา ใหมีความ

ครอบคลุม ใหมีความสะดวก ปลอดภัย และเชื่อมตอไปยังระบบขนสงมวลชนอื่น ๆ 

     ๕.๒  ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนและการบริการใหมีประสิทธิภาพ สะดวกตอการใชบริการ เพียงพอ 

ปลอดภัย สะอาด และราคาถูก 

 ๖. ยุทธศาสตรการจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการออกแรง

ทางกาย การออกกำลังกาย และการเลนกีฬาใหเด็กและเยาวชน และหลีกเลี่ยงการสรางทัศนคติที่ไมดีตอการ

ออกกำลังกาย เชน การลงโทษนักเรียนดวยการออกกำลังกาย 

 ๗. ยุทธศาสตรรณรงค ปลูกฝง ใหประชาชนเห็นความสำคัญและเพิ่มโอกาสของการมีกิจกรรมทางกาย

ที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อลดวิถีชีวิตที่มีระดับการมีกิจกรรมทางกายนอย  

 

กลุมที่ ๓ ยุทธศาสตรพัฒนาและสนับสนุนความเขมแข็งของระบบการจัดบริการดูแลรักษาภาวะน้ำหนักเกิน 

  และโรคอวน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ 

 ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคัดกรองและการใหคำปรึกษาทั้งดานความรู พฤติกรรม และสิ่งที่มีผลตอ

พฤติกรรมดานภาวะโภชนาการและความเส่ียงตอปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ในระบบบริการสุขภาพ 

โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนาแนวทางและเครื่องมือการคัดกรองดวยตนเองและชุมชน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๒๐

 ๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหมีฐานขอมูลของภาวะน้ำหนักเกิน โรคอวนและ

ความผิดปกติที่เกี่ยวของ ที่เปนรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศและมีความตอเนื่องยั่งยืน โดยบูรณาการเขากับระบบ

เก็บขอมูลดานสุขภาพที่มีอยูเดิม  

 ๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาและธำรงรกัษาศักยภาพของบคุลากรสุขภาพ หนวยงานทีเ่กีย่วของ และเครือขาย

สุขภาพ ในการจัดการกับปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

 ๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและแนวทางการรักษาโรคอวนและผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจ

ที่มีประสิทธิผล คุมคา ปลอดภัย มีความครอบคลุม และเหมาะสมกับผูปวยและเงื่อนไขของพื้นที่  

      ๑๑.๑ พัฒนาระบบการดูแลรักษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนใหมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร

สาธารณสุข โดยมุงเนนการขยายและเพิ่มศักยภาพเครือขาย 

       ๑๑.๒ ศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริการดูแลรักษาและประเมินเทคโนโลยี 

       ๑๑.๓ พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับกลไกและกระบวนการสื่อสารระหวางบุคลากรสุขภาพและ

ประชาชนในรปูแบบและเนือ้หาทีเ่ขาใจไดงาย เพื่อปองกันการนำไปใชในทางที่ผิด ทัง้นีต้องตัง้อยูบนพืน้ฐานความรู

และจริยธรรม 

 

กลุมที่ ๔ ยุทธศาสตรพัฒนาความเขมแข็งของกระบวนการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 

 ๑๒. ยุทธศาสตรการดำเนินงานรวมกันอยางบูรณาการ มีการขับเคลื่อนอยางตอเน่ืองย่ังยืน ผานการมี

สวนรวม การเปนเจาของ และความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนและทุกระดับ รวมถึงครอบครัวและ

ชุมชน โดยมีการบูรณาการแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบที่มีอยูเดิม และ

วัฒนธรรมของแตละภาคสวนหรือหนวยงาน  

 ๑๓. ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมกีารจัดการความรู  พัฒนาระบบขอมูล และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

องคความรูดานการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนในทุกระดับ เพื่อใหการดำเนินการมีรากฐานจาก

องคความรูทางวิชาการ ซึง่รวมถงึมกีารพฒันาทัง้ในดานความรู กระบวนการดำเนนิงาน และบุคลากร อยูเปนประจำ 

 ๑๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ทั้งสถานการณของปญหา ปจจัย

ที่เกี่ยวของ และประสทิธผิลของระบบการจัดการปญหา และใหมกีารรายงานไปยังผูมสีวนเกีย่วของทกุภาคสวน  
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การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 ๑. ประเทศไทยเปนอีกประเทศที่พบปรากฏการณการเปลี่ยนผานของภาวะโภชนาการ กลาวคือในขณะ

ที่ปญหาภาวะทุพโภชนาการหรือภาวะน้ำหนักตัวต่ำกวาเกณฑลดลงอยางชัดเจน  ความชุกและความรุนแรงของ

ผลกระทบจากปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในประชากรทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะ

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่ความชุกของโรคอวนในเด็กเพิ่มข้ึนเร็วที่สุดในโลก 

โดยความชุกของโรคอวนพบในเขตเมืองมากกวาชนบท และพบในประชากรหญิงมากกวาชาย หากไมมีการ

จัดการปญหาดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในอนาคต สังคมไทยจะเต็มไปดวยประชากรท่ีเปนโรคอวน โดยกรม

อนามัยการคาดประมาณวา ใน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ ความชุกของเด็กอวน จะสูงถึง ๑ ใน ๕ ในเด็กกอนวัยเรียน 

และ ๑ ใน ๑๐ ของเด็กวัยเรียน จากการคาดประมาณขององคการอนามัยโลก พบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชากรกลุมอายุ ๓๐ ปขึ้นไปเกือบคร่ึงหนึ่งจะมีน้ำหนักตัวเกิน โดยพฤติกรรมท่ีเปนสาเหตุหลักของการเกิด

โรคอวนไดแกพฤติกรรมการบริโภค๑ ที่ทำใหเกิดความไมสมดุลยทางโภชนาการ และการมีกิจกรรมทางกาย๒ ที่

ไมเหมาะสม ซ่ึงที่ผานมาสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีทำใหประชาชนเกิดพลังงานสวนเกิน กลาวคือ

ไดรับพลังงานจากอาหารมากกวาพลังที่ใชไปในการมีกิจกรรมทางกาย  

 

ปจจัยที่เกี่ยวของตอการเกิดโรคอวนในเด็ก 

 ๒. การไดรับนมแมแตเพียงอยางเดียวในระยะเวลาท่ีเพียงพอเปนปจจัยปองกันการเกิดโรคอวนในเด็ก 

โดยองคการอนามัยโลกระบุวาทารกควรไดรับนมแมอยางเดียวหลังเกิดเปนเวลาอยางนอย ๖ เดือน แตจากการ

สำรวจในประเทศไทย ท่ีปฏิบัติไดมีประมาณรอยละ ๕  

 ๓.  มีรายงานวาเกือบ ๑ ใน ๓ ของเด็กไทยอายุต่ำกวา ๕ ป ชอบบริโภคอาหารรสหวาน และเกินกวา

ครึ่งยังนิยมบริโภคขนมกรุบกรอบและเคร่ืองดื่มที่มีรสหวาน นอกจากน้ีจากการสำรวจ ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ 

พบวา เด็กอายุต่ำกวา ๕ ป บริโภคน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง ๓๐.๔ กรัม/คน/วัน ซึ่งสูงกวาปริมาณสูงสุดที่ควรบริโภค 

(๒๔ กรัม/คน/วัน) ถึงรอยละ ๒๗ สวนใหญเด็กไดรับน้ำตาลจาก นมเปร้ียวและน้ำอัดลม   เด็กอายุ ๖-๑๔ ป มี

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมรสหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารประเภทไขมันสูง สูงกวาประชากรกลุมอายุอื่น 

และมีทิศทางการบริโภคสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จากการสำรวจพบวาเด็กในกลุมอายุดังกลาวมีการบริโภคขนมกรุบ

กรอบและน้ำอัดลมเปนประจำ เพิ่มขึ้นถึง ๑.๘ และ ๑.๕ เทาตามลำดับ จากปพ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๐ โดย

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๙ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ หมายถึง การแสดงออกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของประชาชน ท้ังทางดานความรู เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

ประทานอาหาร  
๒ หมายถึง การเคลื่อนไหวหรือการทำงานของรางกายโดยใชกลามเนื้อโครงสราง และทำใหมีการใชพลังงานของรางกายมากกวาใน

ขณะพัก 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๒๒

มูลคาการตลาดของขนมกรุบกรอบบรรจุหีบหอนั้นเพิ่มจาก ๑.๑ หม่ืนลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปน ๑.๓ 

หมื่นลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๐  

 ๔. การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ มีอิทธิพลสูงตอการตัดสินใจซื้อขนมของเด็ก โดยเด็กที่ใชเวลาสวนใหญใน

การดูโทรทัศนจะรูจักขนมมากกวา และเด็กมักอยากรับประทานขนมและอาหารเม่ือเห็นโฆษณาทางโทรทัศน 

นอกจากนี้กลยุทธในการโฆษณาเพ่ือเพิ่มยอดขายก็ไดมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา ซึ่งคาใชจายที่ใชในการโฆษณา

อาหารสูงขึ้นถึง ๙ เทาตัว ภายในเวลาไมถึง ๒๐ ป จาก ๑,๘๒๓ ลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๓๒ เปน ๑๖,๔๔๘ 

ลานบาทในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในขณะท่ีประเทศไทยไมมีการควบคุมการโฆษณาและการทำการตลาดตอเด็กอยางมี

ประสิทธิภาพ๓ แมจะมีการออกประกาศกรมประชาสัมพันธ เรื่อง“หลักเกณฑและระยะเวลาสำหรับการโฆษณา

และบริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศนที่มีผลกระทบตอเด็ก” ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ 

 ๕. สิ่งแวดลอมภายในและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก จากการสุมสำรวจ

โรงเรียน ๔๐๐ แหงทั่วประเทศ ในป ๒๕๔๘ พบวา โรงเรียนมักจัดอาหารกลางวันและอาหารวางเปนอาหาร

และเคร่ืองดื่มที่ใหพลังงานสูง อุดมไปดวยไขมันและน้ำตาล และนิยมแจกรางวัลแกเด็กเปนขนมขบเค้ียว ลูก

กวาด ลูกอม ในขณะท่ีรอบบริเวณโรงเรียนมักพบรานขายอาหารประเภทท่ีมีไขมันและน้ำตาลสูง 

 ๖. อาหารจานดวนแบบตะวันตก๔ นับวาเปนอาหารพลังงานสูง ที่อุดมดวยไขมัน แปง น้ำตาล และ

โซเดียม ขอมูลจากตางประเทศพบวาประชากรท่ีนิยมบริโภคอาหารจานดวนมีความชุกของโรคอวนสูงกวา จาก

การสำรวจพบวาเด็กและเยาวชนไทยระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ประมาณ ๑ ใน ๓ รับประทานอาหาร

ประเภทนี้เปนประจำ และมีความถี่ในการบริโภคสูงกวาประชากรกลุมอายุอื่น 

 ๗. เด็กที่ใชเวลาสวนใหญในการดโูทรทัศนและการเลนวีดีโอ/คอมพิวเตอรเกมส มีความเสี่ยงตอโรคอวน

สูงกวา เน่ืองมาจากมีกิจกรรมทางกายนอย และมีการรับประทานอาหารวางในระหวางทำกิจกรรมเหลานี้ จาก

การสำรวจพบวาเด็กไทยใชเวลาวางในการดูโทรทัศน ในวันหยุดเฉลี่ย ๓-๕ ชม. ตอวัน โดยเด็กที่ดูโทรทัศนมาก

กวา ๓ ชั่วโมงตอวัน มีโอกาสเส่ียงที่จะเปนโรคอวนมากกวาเด็กที่ไมดูโทรทัศนถึง ๑.๘ เทา 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของตอการเกิดโรคอวนในประชากรท่ัวไป 

 ๘. คนไทยมีแนวโนมบริโภคน้ำตาลมากข้ึน โดยในรอบ ๒ ทศวรรษที่ผานมา มีการบริโภคน้ำตาล

เพิ่มข้ึนเกือบ ๓ เทา และจากขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวา คนไทยบริโภคน้ำตาลสูงกวาปริมาณสูงสุดที่ควร

บริโภคถึง ๔ เทา ประชากรอายุ ๑๕-๗๔ ป นิยมบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน เชน ขนมกรุบกรอบ 

อาหารทอด อาหารท่ีปรุงดวยกะทิ เนื้อสัตวติดมัน ขนมหวาน และอาหารจานดวน ถึง ๑ ใน ๔ ของอาหารม้ือ

หลัก ในขณะที่มีการรับประทานผักไมเพียงพอท้ังในแงของปริมาณและความถ่ี 

 ๙. คนไทยนิยมรับประทานอาหารนอกบาน และอาหารปรุงสำเร็จ โดยความนิยมดังกลาวมีแนวโนม

เพิ่มข้ึนตามภาวะความเปนเมือง โดยในเขตเมืองกวาครึ่งหน่ึงนิยมรับประทานนอกบาน ในขณะท่ีในเขตชนบทมี

เพียงรอยละ ๒๐ นอกจากน้ีธุรกิจประเภทรานอาหารซ่ึงประกอบไปดวยรานอาหารรายยอย (สัดสวนการตลาด

๓ ความเห็นและขอเสนอแนะการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนจากสื่อโทรทัศน, คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข 

และคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กันยายน ๒๕๕๑ 
๔  หมายถึง อาหารประเภทบริการดวนที่มีตนกำเนิดจากประเทศแถบตะวันตก เปนอาหารท่ีใหพลังงานสูง มีปริมาณไขมันอิ่มตัว

และโซเดียมสูง แตมีเสนใยอาหารต่ำ เชน มันฝร่ังทอด โดนัท พิซซา แฮมเบอเกอร เปนตน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๒๓
๕ ปสุขภาวะ หมายถึง ปที่มีสุขภาพสมบูรณ มีชีวิตตามปกติ ทำกิจกรรมไดตามปกติ  

ประมาณรอยละ ๗๐) รานบรกิารดวน (สดัสวนการตลาดรอยละ ๒๐) และภัตตาคาร (สดัสวนการตลาดรอยละ ๑๐)  

มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการตลาดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย รอยละ ๓ ตอป  

 ๑๐. ประชากรไทยมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอเฉลี่ยทั่วประเทศรอยละ ๒๐.๗ ในเพศชาย และ ๒๔.๒ 

ในเพศหญิง ประชากรในเขตเมืองมีระดับการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอสูงที่สุด โดยเฉพาะภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานคร สวนประชากรท่ีอยูในเขตชนบทและมีอาชีพที่ตองใชแรง เชน เกษตรกร สวนใหญจะมีการมี

กิจกรรมทางกายในระดับที่เพียงพอ ซ่ึงเปนปรากฏการณที่พบคลายคลึงกันทั่วโลก คนที่อาศัยในเขตเมืองจะถูก

จำกัดดวยวิถีความเปนเมือง เชน มีความแออัดทำใหอาคารที่พักอาศัยมีขนาดคับแคบและผูที่อาศัยมีกิจกรรม

ทางกายนอยลง สภาวะแวดลอมไมเหมาะสมหรือไมเอื้อแกการออกกำลังกาย ประกอบอาชีพที่ใชแรงกายนอย 

และการมีอุปกรณเคร่ืองมือทุนแรงทุนเวลา การปรับปรุงใหอาคารมีบันไดที่เหมาะสมและสะดวกตอการใชสอย

และลดการใชลิฟทหรือบันไดเลื่อน ชวยลดการใชพลังงานและเพิ่มโอกาสใหคนในเขตเมืองไดเคลื่อนไหวออกแรง 

นอกจากนั้นมาตรการในการลดหรืองดใชเครื่องมืออุปกรณทุนแรงทุนเวลาบางชนิดยังสามารถแกไขปญหาอื่น ๆ 

ไดพรอม ๆ กัน เชน การปรับปรุงพัฒนาบริการขนสงมวลชนและเพ่ิมหรือปรับปรุงเลนจักรยาน เพ่ือลดการใช

รถยนตสวนบุคคลและหันมาใชบริการขนสงมวลชนหรือใชจักรยาน จะเปนการลดปญหาการจราจรติดขัด ลด

ปญหาสภาพจิตที่เกิดจากการจราจรติดขัด ลดการใชพลังงาน ลดปญหามลพิษ ลดการเกิดอุบัติเหตุหากมีการ

จัดการท่ีดีพอ และเพิ่มโอกาสในการมีกิจกรรมทางกายดวย  

 

ผลกระทบของปญหา 

 ๑๑. ผูที่เปนโรคอวนทั้งวัยเด็กและผูใหญมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังที่สำคัญหลายโรค 

เมื่อเทียบกับประชากรท่ีมีน้ำหนักปกติ เชน โรคเบาหวานชนิดที่ ๒ (type 2 diabetes) โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งลำไสใหญ และมะเร็งเตานม นอกจากน้ี โรคอวนยังกอใหเกิด

ความผิดปกติอื่น ๆ ไดอีกมาก เชน โรคทางเดินหายใจอุดกั้นและหยุดหายใจขณะหลับ โรคกระดูกและขอเสื่อม 

และกอใหเกิดปญหาทางจิต หรือโรคซึมเศราไดดวย ขอมูลอัตราการปวยของประชากรรายงานโดยกระทรวง

สาธารณสุข ชี้วาอัตราปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวของกับโรคอวนในประเทศไทยไดเพ่ิมข้ึน ๓-๔ เทา 

ภายในระยะเวลา ๙ ป ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๙ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรค

หัวใจขาดเลือด สวนโรคที่พบบอยในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินไดแก ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง

และเบาหวานรวมถึงผลขางเคียงของภาวะเหลานี้ จากการศึกษาผูปวยเบาหวานในสถานพยาบาล ๑๑ แหง พบ

วาเด็กและวัยรุนปวยเปนเบาหวานชนิดที่ ๒ มากขึ้น จากรอยละ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนรอยละ ๑๘ ในป 

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยพบวามีสาเหตุจากโรคอวน ปญหาดานสุขภาพดังกลาวกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

และสังคม ทัง้ทางตรงและทางออม โดยกอใหเกดิคาใชจายในการรักษาพยาบาล การสญูเสยีปสขุภาวะ๕ การขาดงาน 

ขอจำกัดดานรางกายทีบ่ัน่ทอนความสามารถของผูทีเ่ปนโรคอวน ประเทศไทยสญูเสยีคาใชจายในการรักษาพยาบาล

โรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี่ยวของกับโรคอวนสูงเปนอันดับตน ๆ โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๘ คารักษาพยาบาลของ  

โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมกันเพียงสาม โรค สูงถึงกวาเจ็ดหมื่นลานบาท 

ขอมูลจากประเทศจีน ซึ่งมีสถานการณภาวะโภชนาการคลายคลึงกับประเทศไทย พบวาผลกระทบจากภาวะน้ำ

หนักเกินและพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของท้ังทางตรงทางออมมีมูลคาสูงถึง รอยละ ๔.๐๖ ของผลิตภัณฑมวล

รวมประชาชาติ หรือ หาหมื่นลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ และคาดวาจะเพิ่มข้ึนเปน รอยละ ๙.๒๓ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๒๔

หรือ หนึ่งแสนลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงภาระคาใชจายที่สังคมตอง

แบกรับ และโอกาสในการพัฒนาประเทศที่ตองสูญเสียไป จากปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนของประชากร   

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๑๒. ประเทศไทยยังขาดการเตรียมพรอมสำหรับการจัดการ ปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนอยาง

มีประสทิธภิาพและทนัเวลา ในอดตีนโยบายดานอาหารและโภชนาการมกัมุงเนนในการแกไขปญหาภาวะโภชนาการ

ขาด น้ำหนักตัวนอย อยางไรก็ตามนโยบายดานอาหารและโภชนาการไดคำนึงถึงการปองกันปญหาโรคอวนมากข้ึน 

โดยเริ่มตนในป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ และแผนพัฒนา

สุขภาพแหงชาติฉบับที่ ๑๐ ที่กำหนดใหมีนโยบายในการจัดการปองกันและควบคุมปญหาภาวะน้ำหนักเกินและ

โรคอวนเปนสวนหนึ่งในแผนงานสงเสริมสุขภาวะปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง  

 ๑๓. ป พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการจัดตั้งเครือขายคนไทยไรพุง ภายใตการนำของ ๖ ภาคีหลัก ไดแก 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิทยาศาสตรการกีฬาแหงประเทศไทย 

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย สมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการแหงประเทศไทย โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีการเผยแพรองคความรู

เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนัก และรณรงคสาธารณะสรางกระแสการมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม  

 ๑๔. ในปพ.ศ. ๒๕๕๐ กรมอนามัยรวมกับภาคีที่เกี่ยวของรวมกันดำเนินโครงการคนไทยไรพุง โดยมี

แนวคิดหลัก ๓ อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ) รณรงคสรางกระแสลดพุงและสรางบุคคลตนแบบใน

การลดความอวน และกระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดเกณฑขนาดรอบเอวเปนเคร่ืองมือคัดกรองและตัวชี้วัด

สุขภาพที่สำคัญ โดยรณรงคใหมีการวัดรอบเอวทั่วประเทศ 

 ๑๕. ในปพ.ศ. ๒๕๕๑ กรมอนามัยไดจัดทำโครงการ “ภาคีรวมใจคนไทยไรพุง” โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อสรางองคกร/ชุมชนตนแบบไรพุง และ

กำลังดำเนินการผลักดันนโยบายสาธารณะระดับองคกร ทองถ่ิน และระดับชาติ ซึ่งประเด็นรวมในระดับทองถิ่น

ไดแก การสงเสริมการจัดอาหารวางเพื่อสุขภาพและเพิ่มกิจกรรมทางกายในการประชุม (Healthy Meeting) 

การสงเสริมการปลูกผักหลากสี ปลอดสารพิษ ประเด็นรวมในระดับชาติ ไดแก โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กปลอด

น้ำอัดลม สงเสริมการผลิต/จำหนายอาหารที่ลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียมลงรอยละ ๒๕ และการควบคุม

โฆษณาขนมเด็ก 

 ๑๖. ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการรวมผลักดันของแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ มูลนิธิเครือขาย

ครอบครัว และ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค นำไปสูการออกประกาศกรมประชาสัมพันธ เรื่อง“หลักเกณฑและระยะ

เวลาสำหรับการโฆษณาและบริการธุรกิจทางวิทยุโทรทัศนที่มีผลกระทบตอเด็ก” ตามมติคณะรัฐมนตรี และมติ

ของ กกช.ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ อยางไรก็ตามหลังจากมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศดังกลาวไมมีผลบังคับใช   

 ๑๗. ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและเครือขายคุมครองผูบริโภคนานาชาติ

จัดประชุมอาเซียนวาดวยเรื่องการตลาดอาหารเด็ก (ASEAN Conference on Marketing of Food to 

Children) ซึ่งมีผูเขารวมประชุมกวา ๑๕๐ คน จากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เกาหลีใต 

ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และองคกรนานาชาติประกอบดวยองคการอนามัยโลก (WHO) องคกร

ผูบริโภคสากล (Consumers International) และสมาคมนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาโรคอวน (International 
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Association for the Study of Obesity) ซ่ึงผลจากการประชุมนำไปสูคำประกาศกรุงเทพฯ (The Bangkok 

Call to Action) เม่ือวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 ๑๘. มีการบูรณาการโครงการภายใตกลุมแผนงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่มีความสำคัญ

ระดับชาติประจำป ๒๕๕๒ (P&P National priority) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ใหดำเนินการ

โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย : อวนลงพุงและโรคไมติดตอเรื้อรัง จำนวน ๗๕ ลานบาท และ โครงการปองกัน

ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ๑๐ ลานบาท นอกจากนี้ยังไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำป ๒๕๕๓ 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร สูการปฏิบัติการอยางตอเนื่องตอไป 

 

ขอจำกัดของการดำเนินงาน 

 ๑๙. ปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนเปนปญหาที่มีปจจัยเกี่ยวของที่หลากหลายและซับซอน การ

แกไขปญหาที่มุงเนนจัดการที่ปจจัยใดปจจัยหนึ่งโดยไมพิจารณาความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงนั้นพบวาไมมี

ประสิทธิผลเทาที่ควร ที่ผานมาการดำเนินการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนขับเคลื่อนโดยกระทรวง

สาธารณสุข และพบวามีปญหาอุปสรรคและไมสามารถดำเนินมาตรการที่สำคัญที่มีหลักฐานยืนยันวามีตนทุน

ประสิทธิผลสูงหลายมาตรการ เน่ืองจากมีแรงตอตานสูงหรืออยูนอกเหนืออำนาจหนาที่รับผิดชอบ จึงไดมีการ

พยายามผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของหลายฝายที่เกี่ยวของ ถึงแมในปจจุบันจะไดรับความรวมมือเพิ่มขึ้นแต

ยังไมสามารถผลักดันใหเกิดการรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของได จึงมีหลายมาตรการท่ียังคางคาไมสามารถ

ดำเนินการได เชน มาตรการดานการออกกฎหมายควบคุม มาตรการดานการปรับปรุงแกไขสภาวะแวดลอมให

เอ้ือตอการมีพฤติกรรมการบริโภคและการมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม ซ่ึงมาตรการเหลานี้มีขอจำกัดหรือได

รับปจจัยตอตานสูง เชน ขอจำกัดดานการใหความสำคัญของผูที่เกี่ยวของ การจัดสรรงบประมาณ การไดรับแรง

ตานทั้งจากสังคมและผูประกอบการ เน่ืองจากมาตรการน้ัน ๆ อาจมีผลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรืออาจสงผล

กระทบตอรายไดของบุคคลบางกลุม นอกจากนี้ยังขาดขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการท่ี

ไดมีการดำเนินการไปแลวซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการดำเนินงาน 

เหลานี้สงผลใหการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาที่ควร  

 

แนวทางแกไขปญหา 

 ๒๐. ดำเนินการเพื่อใหเกิด  

      (๑)  กลไกใหเกิดการรับรู เรียนรู และดำเนินการแกไขปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน อยางมี

สวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  

      (๒)  การแกไขปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนโดยการจัดการแบบบูรณาการ ซ่ึงตั้งอยูบนพื้น

ฐานขององคความรู ขอเท็จจริง  

      (๓)  การพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของ กระบวนการดำเนินงาน และบุคลากร อยางตอเนื่อง  

      (๔) ระบบการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีการประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๙  และรางยุทธศาสตร

การจัดการปญหาภาวะนำ้หนกัเกนิและโรคอวน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ ในเอกสาร สมชัชาสขุภาพ ๒ / รางมต ิ๙ / ผนวก ๑ 
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การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
  

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน๑ 

 กังวล สถานการณการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเปนปญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะ

การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตถึงรอยละ ๘๐ สวนใหญเปนกลุมเยาวชน 

  ตระหนัก วาในสถานการณที่ระบบขนสงสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัย 

ไดสงผลตอการเตบิโตของรถสวนบคุคล โดยเฉพาะรถจกัรยานยนตทีเ่พิม่จำนวนอยางรวดเรว็และมกีวา ๑๖ ลานคัน 

เนื่องจากรถจกัรยานยนตสามารถเดนิทางไดสะดวกและรวดเรว็กวารถโดยสารสาธารณะ อีกทัง้การซือ้รถจักรยานยนต

และการออกใบอนุญาตขับรถสามารถกระทำไดโดยงาย ที่สำคัญคือแนวโนมของผูขับข่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในกลุม

เด็กและเยาวชน ซึ่งเปนกลุมใหญที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ  พิการ และเสียชีวิต 

 รับทราบ ความพยายามผลักดันใหปญหาอุบัติเหตุทางถนนไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมเนน

เฉพาะชวงเทศกาลอยางท่ีผานมา โดยกำหนดใหเปนวาระแหงชาติและจัดทำแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ข้ึนมารองรับเปาหมายท่ีจะลดการเสียชีวิตไมใหเกิน ๑๐ คนตอประชากรแสนคน ในอีก 

๑๐ ป ตอจากน้ี ซึ่งมียุทธศาสตรสำคัญทั้งในดานการบังคับใชกฎหมาย การศึกษา การปรับปรุงทางดานวิศวกรรม

จราจร ระบบกูชีพฉุกเฉิน การติดตามประเมินผล และการมีสวนรวมของทองถิ่น  

 กังวล แมจะมีการกำหนดเปนวาระแหงชาติและแผนแมบทรองรับ แตการจะบรรลุเปาหมายในระยะยาว

จำเปนตองสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมใหมีความตระหนักและสรางใหเกิดวินัยการขับขี่

ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะตองควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายที่จริงจังและตอเนื่องกวา

ที่เปนอยู  

 รับทราบ ประชาชนขาดความรูสึกเปนเจาของปญหา มองเห็นอุบัติเหตุเปนเรื่องของโชคชะตามากกวา

ปญหาที่ปองกันได ขาดความตระหนักและขาดความรูเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถที่ไมสามารถ

เยียวยาผูประสบภัยจากรถไดอยางแทจริง ความสำคัญของการรักษากฎจราจร และเจาหนาที่ยังไมสามารถบังคับ

ใชกฎหมายไดเต็มที่ ทั้งขอจำกัดของทรัพยากรและความรวมมือของภาคสังคม อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยังไมไดเขามาเปนเจาภาพในการปองกันและแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนเทาที่ควร  

 ตระหนัก วาทางออกของปญหาน้ีจำเปนตองดำเนินการทั้งการสงเสริมกลไกการจัดการที่เขมแข็งเพื่อใหมี

ความตอเน่ือง ควบคูไปกับการสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่สำคัญคือการเปดใหภาคประชา

สังคมเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๙ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๗ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๒๗

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เพื่อลดอตัราความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนใหเปนไปตามวาระแหงชาติและขอตกลงที่ทำไวกับ

สหประชาชาติ ขอใหรัฐบาลเรงรัดดำเนินการดังตอไปนี้  

     ๑.๑  ใหศูนยอำนวยการความปลอดภยัทางถนนเปนกลไกหลักในการประสานทุกภาคสวนใหมีสวนรวม

ในการทำงานดานการปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเปาหมายใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต

ในป ๒๕๖๓ ลดลงรอยละ ๕๐ ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป ๒๕๕๓ ทั้งนี้ขอใหมีการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง  

     ๑.๒  ใหมีคณะทำงานเฉพาะกิจในการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถโดยมีกลไก

ความรวมมือจากทุกฝายเพื่อใหสามารถดูแลเยียวยาผูประสบภัยจากรถใหมีความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม  

     ๑.๓  ใหสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนดนโยบาย มาตรการใหเจาหนาที่ตำรวจจราจรและเจาหนาที่

ที่เก่ียวของบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเน่ือง ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกชวงเวลา โดยเฉพาะผูใช

รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐาน ผูใชรถยนตตองคาดเข็มขัดนิรภัย งดการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ขณะขับข่ี เปน ๑๐๐% ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  

     ๑.๔  ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการทำงานลดอุบัติเหตุ

ทางถนน รวมผลักดันใหมีการเก็บภาษีรถจักรยานยนตในอัตราที่เหมาะสมตามขนาดเครื่องยนต (ซีซี)  

     ๑.๕  ใหกรมการขนสงทางบกรวมกบักระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานตำรวจแหงชาต ิผลกัดันใหยกระดับ

มาตรฐานการออกใบอนุญาตขบัรถมคีณุภาพโดยประกาศใชหลักสตูรการอบรม ๑๕ ช่ัวโมง ของกรมการขนสงทางบก 

เนนใหความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ ทักษะการขับขี่ สรางความตระหนัก จิตสำนึก หนาที่ในการขับขี่ที่ปลอดภัย 

การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร อยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรความปลอดภัยบนทองถนน และหลักสูตรการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน จัดใหมีการฝกอบรม ทบทวน และตรวจสมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการขับขี่ ในการตอ

ใบอนุญาตขับรถ ทัง้นีส้ำหรบัผูขบัขีร่ถสาธารณะและเพือ่การพาณชิยควรมใีบรบัรองแพทยผานการคัดกรองโรคหัวใจ

รุนแรง  

     ๑.๖  ใหสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคมรวมกบัชมุชน ชวยผลักดัน

การใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดแผนชุมชนดานความปลอดภัย มาตรการ

ทางสังคมและมาตรการทองถิ่น เพื่อการขับขี่อยางปลอดภัยและปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 

     ๑.๗  ใหกระทรวงศึกษาธิการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม รวมกันจัดทำหลักสูตร

ความปลอดภัยทางถนนและจัดใหมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ

ทุกระดับ ภายใน ๒ ป และนำไปสูการปฏิบัติจริง ภายใน ๕ ป  

     ๑.๘  ขอใหผูผลติและผูแทนจำหนายรถยนตและรถจักรยานยนต จดัสถานทีแ่ละบรกิารฝกปฏิบตัทิักษะ

การขับข่ีอยางปลอดภัยและมีมาตรฐาน โดยไมเสียคาใชจาย อยางครอบคลุมทุกอำเภอ 
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     ๑.๙  ดำเนินการลดระดับเพดานปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสำหรับผูขับข่ียานพาหนะทั่วไป เรงรัด

ดำเนินการประกาศใชนโยบายการปลอดแอลกอฮอลในกลุมผูขับรถเพื่อการพาณิชยและกลุมผูขับรถสาธารณะ

ทุกประเภท โดยกำหนดใหปรมิาณแอลกอฮอลในเลอืดมคีาไมมากกวา ๐ มิลลกิรมัเปอรเซน็ต  ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และผลักดนัใหมกีารกำหนดระดบัเพดานปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสำหรับผูขบัข่ีอายนุอยและผูที่ไดรับใบอนุญาต

ขับรถชั่วคราวใหต่ำเปนพิเศษ พรอมกับเรงรัดการบังคับใช  

   ๑.๑๐  สนับสนุนศูนยอำนวยการความปลอดภยัทางถนนรวมกบัหนวยงานหรอืองคกรที่เกี่ยวของกับการ

ลดอุบัติเหตทุางถนน ใหมกีารเผยแพรประชาสัมพนัธขอมลูขาวสารทีช่ดัเจน ครอบคลมุ และเขาถงึทกุกลุมเปาหมาย 

เพือ่ใหเกดิความรู ความเขาใจ และสามารถสรางความตระหนกัในการขับขีอ่ยางปลอดภัยและตอเนือ่ง 

   ๑.๑๑  ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดกำหนดแบบและ

มาตรฐานทางสัญจรและทางเทาที่เอื้อตอความปลอดภัยและความสะดวกของผูใชทุกกลุม รวมถึงเด็ก คนพิการ 

และผูสูงอายุ 

  ๒. เพื่อใหมีการเพิ่มสัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะอยางนอยรอยละ ๓๐ ในอีก ๕ ป 

ขางหนา โดยเฉพาะในเมืองภูมิภาค 

     ๒.๑  ขอใหรัฐบาลโดยศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมการขนสงทางบก และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมกันผลักดันใหมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอื้อใหทองถิ่นและภาคประชาสังคมมีสวนรวม

ในการพัฒนา ควบคุม กำกับ ดูแลระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่หรือในระดับภูมิภาค 

     ๒.๒  ขอใหกรมการขนสงทางบก ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผูประกอบการ เรงรัดกำหนดแบบและมาตรฐานรถโดยสาร

สาธารณะเพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถใชประโยชนไดจริง เชน กลุมเด็ก กลุมคนพิการ กลุมผูสูงอายุ เปนตน 

รวมทั้งบังคับใชอยางจริงจัง ตลอดจนพัฒนาการดูแลเยียวยาผูประสบภัยใหมีความรวดเร็วและเปนธรรม รวมทั้งจัด

ใหมีการทำคูมือและรณรงคใหความรูในเร่ืองสิทธิกับผูโดยสาร  

 ๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗  
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การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
 

สถานการณ 

 ๑. ในแตละป ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑.๒ ลานคนและมีผูบาดเจ็บประมาณ ๕๐ 

ลานคนตอป โดยสวนใหญของผูประสบอุบัติเหตุจะเกิดกับผูใชรถจักรยานยนต คนเดินถนน และผูโดยสารระบบ

ขนสงมวลชนที่ขาดความปลอดภัย คิดเปนมูลคาความสูญเสียกวารอยละ ๑-๑.๕ ของ GNP และคาดประมาณ

วา อุบัติเหตุทางถนนจะเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตน ๆ ในอีก ๑๐ ปขางหนา ในการนี้ทางองคการ

สหประชาชาติจงึไดจดัประชมุผูบรหิารของทุกประเทศ ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๒ ณ กรงุมอสโคว เพ่ือรวมกัน

กำหนดใหปญหาอบุตัเิหตทุางถนน เปนวาระสำคญัทีท่กุประเทศจะตองใหความสำคัญและเรงดำเนินการแกไข โดย

ตั้งเปาลดผูเสียชีวิตลงคร่ึงหน่ึงในทศวรรษหนา (Decade of Action for Road Safety: ๒๐๑๐ – ๒๐๒๐)  

 ๒. แมแนวโนมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยจะลดลงอยางชา ๆ ตั้งแตป ๒๕๔๗ เปนตนมา แต

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังอยูในเกณฑที่นาเปนหวง ยอดผูเสียชีวิตป ๒๕๕๑ จำนวนถึง ๑๑,๒๖๗ คน หรือเฉลี่ย

วันละ ๓๑ - ๓๓ คน และยอดเสียชีวิตตอวันจะเพิ่มเปน ๒ เทาในชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม (ชวงเทศกาล

เสียชีวิตประมาณ ๕๐-๖๐ คน/วัน) เมื่อคิดเปนอัตราผูเสียชีวิตที่จะสูงถึง ๑๗.๗ คน/ประชากรแสนคน นอกจากน้ี 

ยังพบอีกวา ๑ ใน ๓ ของผูที่เสียชีวิตเปนหลักในการดูแลและหารายไดใหกับครอบครัว    

 ๓. ความสูญเสียเมื่อเปรียบเทียบโดยคำนวณปที่สูญเสีย (Disability Adjusted Life Years: DALY) 

ป พ.ศ. ๒๕๔๒ อุบัติเหตุทางถนนมีความสูญเสีย (รอยละ ๖.๖) เปนอันดับสองรองจากโรคเอดส และเพิ่มเปน

รอยละ ๗.๑ ในป ๒๕๔๗  การศึกษามูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ลาสุดโดยกระทรวงคมนาคม ใน

ป ๒๕๔๘-๔๙ พบวาสูญเสียเพิ่มเปน ๒๓๒,๘๕๕ ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ ๒.๘ ของ GDP ซ่ึงโดยทั่ว ๆ ไป 

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนไมควรเกิดกวารอยละ ๑ ของ GDP ประเทศ 

 ๔. ในจำนวนผูบาดเจ็บที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลปละเกือบ ๑ ลานคน พบวารอยละ ๓๐ อายุ

นอยกวา ๒๐ ปและรอยละ ๘๐ ของผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดกับรถจักรยานยนต โดย ๑/๔ ของผูเสียชีวิตอายุ

นอยกวา ๒๐ ป สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญคือการบาดเจ็บที่ศีรษะ (๑/๒ ผูขับข่ีรถจักรยานยนตที่

บาดเจ็บรุนแรงเปนบาดเจ็บศีรษะ) ในขณะท่ีการสวมหมวกนิรภัยของผูขับข่ีที่เขารับการรักษาเฉลี่ยรอยละ ๑๔ 

และเหลือเพียงรอยละ ๔.๗ ในผูที่ซอนทาย ผลสำรวจการสวมหมวกนิรภัยในผูขับข่ีรถจักรยานยนตในชวงกลาง

วัน พบมีการสวมเฉลี่ยรอยละ ๗๐ ในกลุมผูใหญ และรอยละ ๑๒-๕๐ ในกลุมเด็กและวัยรุน ที่สำคัญคือความ

ครอบคลุมของการสวมหมวกนิรภัยในชวงกลางคืนจะนอยกวาชวงกลางวัน   

 ๕. รอยละ ๑๑ ของผูบาดเจ็บอายุนอยกวา ๑๕ ปและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น (๓/๔ ของการบาดเจ็บ

ในกลุมน้ีอายุ ๑๐-๑๔ ป) รอยละ ๕๗ เกิดจากรถจักรยานยนต และรอยละ ๖ พบการดื่มสุรารวมดวย (ผูบาด

เจ็บที่เขารักษาในโรงพยาบาลมีการดื่มสุรารวมดวยรอยละ ๓๐-๔๐) จากการสอบถามการฝกหัดรถจักรยานยนต 

พบวา ครึ่งหนึ่งเร่ิมขับขี่ต้ังแตอายุ ๘-๑๔ ปโดยมีผูปกครองและเพ่ือนเปนผูสอน มีเพียงรอยละ ๑ ท่ีฝกหัดจาก

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๗ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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โรงเรียนสอนขับขี่ ในขณะท่ีผลการศึกษาผูใชรถจักรยานยนตที่ผานหลักสูตรขับข่ีปลอดภัยอยางเปนระบบ (๑๕ 

ชั่วโมง) พบวาประสบอุบัติเหตุนอยกวาผูไมผานฝกอบรมรอยละ ๓๐  

 ๖. สำหรับปญหาเชิงโครงสรางท่ีสำคัญขณะนี้คือแนวโนมการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะเติบโต

ในสัดสวนที่ชาเมื่อเทียบกับปริมาณรถสวนบุคคล (จักรยานยนต รถนั่งสวนบุคคล รถปกอัพ) ท่ีเพิ่มโดยเฉลี่ยสูง

ถึงรอยละ ๘๐ ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถประจำทางเพียงรอยละ ๑๐-๒๐ เทานั้น และเปนสาเหตุสำคัญที่

ทำใหการใชรถสวนบุคคล โดยเฉพาะรถจักรยานยนตเพิ่มจำนวนมากข้ึน (ตัวเลขรถจักรยานยนตจดทะเบียนป 

๒๕๕๑ เทากับ ๑๖ ลานคัน) (กรมการขนสงทางบก) ตัวอยางในเขตเทศบาลนครขอนแกน คาเฉลี่ยของการเดิน

ทางไปทำงานดวยรถสวนบุคคลอยูระหวาง ๑๖-๒๐ นาที ในขณะที่การเดินทางดวยรถสองแถวจะเปน ๔๐-๔๔ 

นาที (โครงการจัดทำแผนแมบทและศึกษาความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบส่ิงแวดลอม

เบื้องตน เพ่ือกอสรางระบบขนสงมวลชนเมืองขอนแกน, ๒๕๕๑) ยิ่งแนวโนมการเติบโตและการขยายเขตเมือง

เพิ่มมากขึ้น สงผลใหคนที่อยูชานเมืองจำเปนตองเขามาทำงานและเรียนหนังสือในเมืองมากขึ้น ยิ่งตองเรงพัฒนา

ระบบขนสงสาธารณะใหสามารถตอบสนองความตองการในการเดินทางเขาออกเมืองทั้งในดานคุณภาพ

มาตรฐานความปลอดภัยและราคาท่ีเปนธรรม จึงจะชวยลดการใชรถสวนบุคคลโดยเฉพาะรถจักรยานยนต และ

ลดจำนวนอุบัติเหตุลง ที่ผานมา การเพิ่มสัดสวนระบบขนสงสาธารณะยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล ในขณะท่ีเมืองใหญ ๆ ระดับภูมิภาคหลายแหงมีความจำเปนเรงดวนที่ตองพัฒนาระบบขนสง

สาธารณะควบคูไปดวย และแมมีทองถิ่นหลายพื้นที่มีศักยภาพตระหนักความสำคัญของเรื่องนี้ เชน เชียงใหม 

ขอนแกน นครราชสีมา ฯลฯ แตดวยขอจำกัดดานนโยบาย งบประมาณและกฎระเบียบการรวมลงทุน ทำให

ขาดแนวทางการดำเนินงานท่ีจะเห็นผลอยางเปนรูปธรรมในระยะใกล  

หนวยงานและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

 ๗. รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ไดแสดงเจตจำนง ในเวทีสัมมนาอุบัติเหตุระดับชาติ ครั้งที่ ๙ (๒๐-๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๒) ที่จะผลักดันใหความปลอดภัยทางถนนเปนวาระแหงชาติ ผานการขับเคล่ือนงานของศูนย

อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและโครงการ ไทยเขมแข็ง พรอมทั้งวางเปาหมายในอีก ๑๐ ปตอจากนี้ 

อัตราผูเสียชีวิตไมควรเกิน ๑๐ คน ตอประชากรแสนคน นอกจากน้ี ยังไดระบุถึงการพัฒนาระบบโดยสาร

สาธารณะ ใหมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๓๐ ในอีก ๕ ปขางหนา โดยรัฐและทองถ่ินตองรวมกันผลักดัน

ระบบขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะระบบรางคูใหเกิดการกระจายโครงขายครอบคลุมทั้งระดับสวนกลาง ภูมิภาค 

และทองถ่ิน ควบคูไปกับการปรับปรุงระบบรถโดยสารสาธารณะใหไดมาตรฐานความปลอดภัย พรอมทั้งมีระบบ

การเยียวยาผูประสบเหตุดวยความรวดเร็ว เปนธรรม   

 ๘. ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ไดจัดทำแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 

(พ.ศ. ๒๕๕๒-๕๕) ซึ่งมีการปรับยุทธศาสตรการดำเนินงานที่สำคัญ คือ (๑) ผลักดันใหอุบัติเหตุทางถนนเปน

วาระสำคัญ โดยระบุเปาหมายในระยะยาวใหสอดคลองกับสหประชาชาติ คือ ลดการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในอีก 

๑๐ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๓) และในป ๒๕๕๙ จะลดอัตราผูเสียชีวิตไมเกิน ๑๐ คน/ ประชากรแสนคน (๒) ยก

ระดับโครงสรางการทำงานโดยกำหนดเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนโครงสรางเดิมที่ตองผาน

การขอมติคณะรัฐมนตรีทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล และในระเบียบที่จัดทำขึ้นไดมุงเนนใหเกิดโครงสรางการ

ทำงานอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ พรอมทั้งเปดโอกาสและสนับสนุนใหมีตัวแทนจากทองถิ่นและภาคประชา

สังคมเขามามีสวนรวมเปนกรรมการ (๓) ยทุธศาสตรการทำแผนนิติบัญญัติ พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหการ

บังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยู (๔) ยุทธศาสตรการกำหนดบทบาทหลักของหนวยงาน
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กลาง ซึ่งจะตองเปนเจาภาพหลักและรับผิดชอบการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกลุมปจจัยเสี่ยงหลัก ไดแก รถ

จักรยานยนต ความเร็ว และจุดเสี่ยง (๕) ยุทธศาสตรการเพิ่มบทบาทของสวนภูมิภาคและทองถ่ิน ใหเขามามี

สวนรวมแกปญหา และ (๖) ยุทธศาสตรการวิจัย พัฒนาและติดตามประเมินผล สำหรับ โครงสรางการดำเนิน

งาน ศปถ. ไดกำหนดใหมีอนุกรรมการท่ีจะเกาะติดปญหาใน ๖ ดาน คือ อนุกรรมการดานการบังคับใชกฎหมาย 

ดานการแกปญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต ดานวิศวกรรมจราจร ดานการศึกษาและประชาสัมพันธ ดานบริการ

การแพทยฉุกเฉิน และ การติดตามประเมินผล  

 ๙. คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจำจังหวัด มีอำนาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด 

ดังตอไปนี้ (๑) กำหนดเสนทาง จำนวนผูประกอบการขนสง และจำนวนรถสำหรับการขนสงประจำทาง (๒) 

กำหนดจำนวนผูประกอบการขนสงและจำนวนรถสำหรับการขนสงไมประจำทาง (๓) กำหนดเสนทาง จำนวน

ผูประกอบการขนสง และจำนวนรถสำหรับการขนสงโดยรถโดยสารขนาดเล็ก (๔) กำหนดอัตราคาขนสง และ

คาบริการอยางอื่นในการขนสง (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดบัญญัติไวใน พ.ร.บ. การขนสงทางบก และตามมติ

คณะกรรมการ นโยบายการขนสงทางบก องคประกอบของคณะกรรมการ มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน

กรรมการ อัยการจังหวัด ผูกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน 

โดยมีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นรวมอยูดวยหนึ่งคนเปนกรรมการ และขนสงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ โดยที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจำจังหวัดแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ไดตามความจำเปน 

 ๑๐. หนวยงานในสวนทองถิ่น 

       ๑๐.๑ เทศบาล ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มีหนาที่ ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

เทศพาณิชยในเขตเทศบาลและเทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต รวมถึงเทศบาลอาจทำการรวมกับบุคคลอื่น โดย

กอต้ังบริษัทจำกัด หรือถือหุนในบริษัทจำกัด ดังนั้น แนวทางท่ีเทศบาลสามารถดำเนินการได คือ  

      (๑)  กอตั้งบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือบริษัทมหาชนจำกัด 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเทศบาลถือหุนในบริษัทจำกัด โดยถือหุนเปนมูลคาเกินรอย

ละหาสิบของทุนที่บริษัทน้ันจดทะเบียน 

      (๒) เทศบาลมอบใหเอกชนเปนผูดำเนินกิจการโดยการวาจางบริหารการเดินรถ 

     ๑๐.๒ องคการบริหารสวนจงัหวดั ตาม พ.ร.บ. องคการบรหิารสวนจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให

องคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจหนาที่จัดทำกิจการใด ๆ อันเปนอำนาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่น ที่

อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดและกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการทองถ่ินอื่น รวมกันดำเนินการหรือ

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทำดำเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่องคการ

บริหารสวนจังหวัด จะมีสวนรวมในการดำเนินการจัดระบบการชนสงมวลชนรวมกับเทศบาลได  

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหบริการระบบขนสงสาธารณะ 

 ๑๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

การใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะเปนส่ิงที่จำเปนสำหรับระบบขนสงสาธารณะ และในตางประเทศก็ไดวาง

แนวทางในการใหเงินอุดหนุนตางกันไป สำหรับประเทศไทย ก็เริ่มเห็นความสำคัญของการใหเงินอุดหนุนนี้ 

อยางไรก็ตาม ปญหาเรื่องการบริการสาธารณะ เปนปญหาสะสม โดยปญหาเกิดจากการประสบปญหาขาดทุน

ของรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินการใหบริการระบบขนสงสาธารณะที่ไมสามารถกำหนดราคาเองได โดยที่ราคาถูกกำกับ
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ดูแลโดยรัฐบาล โดยเฉพาะ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

ทำใหเกิดปญหาหน้ีสินสะสม และทำใหองคกร ขาดการพัฒนาการท่ีดีเนื่องจากมีภาระหนี้ผูกพันอยู ทำให

ไมสามารถดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได ซึ่งปญหาหน้ีสินสะสมนี้ ทำใหกระทรวงการคลัง โดย 

สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดเสนอรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแกปญหาระยะยาวของรัฐวิสาหกิจนี้และระเบียบนี้ ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม 

๒๕๕๑ 

 ๑๒. รางพระราชบัญญัติการบริหารการขนสง พ.ศ....(ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาโดย สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา) รางพระราชบัญญัติกิจการขนสงมวลชน พ.ศ...มีแนวคิดที่จะกำหนดหลักเกณฑในการ

กำกับดูแลกิจการขนสงมวลชน ซึ่งไดแก รถไฟฟาขนสงมวลชน และรถโดยสารประจำทาง ซึ่งยังไมมีกฎหมาย

ใด ๆ กำกับดูแล  โดยรวม ราง พ.ร.บ. บริหารการขนสงฯ นี้ไดพยายามนำเร่ืองของการกำกับดูแลเขามา ทั้ง

กำกับดูแลคุณภาพของบริการขนสง (ทั้งดานมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย) และการกำกับดูแล

การแขงขันระหวางผูประกอบการอยางเปนธรรม โดยแบงภารกิจอยางชัดเจนออกเปน ๓ ดาน ไดแก นโยบาย 

การกำกับดูแล และ การประกอบกิจการ 

     ประเด็นสำคัญที่มีประโยชนตอการบริหารระบบขนสงมวลชน ไดแก   

     (๑)  มี “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขนสงมวลชน”  

     (๒)  กำหนดหลักเกณฑของพันธะในการใหบริการขนสงสาธารณะ เชน มาตรฐานการจัดการดาน

ความปลอดภัย มาตรฐานการใหบริการ หลักเกณฑการรับคำรองและพิจารณาคำรองเรียนของผูใชบริการ และ

แนวทางการจัดใหมีการประกันความรับผิดชอบที่เกิดแกชีวิตและรางกายของผูโดยสาร   

     (๓)  ใหอำนาจทองถิ่นในการขอเงินอุดหนุนบริการขนสงสาธารณะ    

     (๔) การมีสวนรวมของภาคเอกชนในการรวมลงทุนกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกดานการขนสง 

     (๕) ใหจัดตั้ง “กองทุนเสริมสรางประสิทธิภาพการขนสงและจราจร” 

 ๑๓. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  

   ๑๓.๑ “สาธารณภัย” ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายรวมถึง ภัยทุกชนิดที่สงผลกระทบตอ

สาธารณชน ท้ังที่เกิดจากธรรมชาติและมีผูทำใหเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุดวย และใหความหมายของ “องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่” หมายความวา องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา และองคกร

ปกครองสวนทองถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ แตไมหมายความรวมถงึองคการบรหิารสวนจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร มี

สาระสำคัญที่นาสนใจคือ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

ทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้นเปนผูรับผิดชอบในฐานะ

ผูอำนวยการทองถิ่น  

     ๑๓.๒ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยงานกลางของรัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับ

การปองกันบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยตองจัดทำแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

เสนอ กปภ.ช. เพื่อขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี และตองมีการศึกษาวิจัย ประสานการทำงานและใหการสนับสนุน

กับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาคเอกชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และใหการสงเคราะหเบื้องตนแกผูประสบภัย ผูไดรับภยันตราย หรือผูไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย  

นอกจากนี้ยังตอง ใหคำปรึกษา อบรม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทำงาน แกองคการปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๓๓

ยุทธศาสตรแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน    

 ๑๔. ปญหาอุบัติเหตุทางถนนนำมาซ่ึงความสูญเสียทั้งรางกาย จิตใจและทรัพยสิน และสงผลกระทบตอ

การพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและโครงสรางทางประชากร ความรวมมือจากหนวยงานรัฐและทองถิ่น ยัง

คงจำกัดอยูเฉพาะชวงเทศกาลเปนหลัก ขาดการแกปญหาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ดวยขอจำกัดของนโยบาย 

โครงสรางการทำงาน งบประมาณท่ีไมเพียงพอ และกฎหมาย-กฎระเบียบที่ขาดการทบทวนปรับปรุง 

 ๑๕. ทิศทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการผลักดันใหเปนวาระแหงชาติ พรอมกำหนดเปาหมายลดจำนวน

ผูเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในอีก ๑๐ ปขางหนา โดยอาศัยกลไกภาครัฐ (ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน) ท่ี

กำหนดแผนแมบทและมียุทธศาสตรสำคัญ ๖ ดาน ควบคูไปกับการสงเสริมใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน และ 

ภาคสังคมเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมสีวนรวมจัดทำแผนยุทธศาสตร “ทศวรรษ

ความปลอดภัยทางถนน” เพ่ือใหมีเจาภาพการดำเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม และยังชวยสรางความตระหนัก

ตอปญหาอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมดวย 

 ๑๖. ขณะเดียวกัน ทิศทางในระยะยาว ตองอาศัยการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย วินัยจราจร 

และการจัดการใหสัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่ง

จะลดสัดสวนของการใชรถสวนบุคคล พรอมทั้ง มีมาตรการเสริมอื่น ๆ ควบคูไปดวย เชน การมีมาตรการกับผูที่

ใชรถสวนบุคคลใหตองเพ่ิมตนทุนในดานความปลอดภัยและการสงเสริมระบบขนสงสาธารณะ การบังคับใช

กฎหมายอยางทั่วถึงเปนธรรม 

 ๑๗. นอกจากน้ี เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความพรอม) และภาคสังคม 

ไดเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม จำเปนตองปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

และกรอบงบประมาณ ใหเอื้อตอการดำเนินงานมากกวาที่เปนอยู 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

  ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๗ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๓๔

การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว๑ 

 ตระหนัก ตอสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว วามีผลตออนาคตของประเทศชาติ ซึ่งขึ้นอยูกับ

ศักยภาพของครอบครัวและสงัคมในการดแูลเด็กและเยาวชน ท้ังเดก็และเยาวชนท่ัวไป และเด็กและเยาวชนท่ีตองการ

การปกปองเปนพิเศษ ไดแก กรณีกำพรา กรณีถูกทอดทิ้ง กรณีถูกทำรายทารุณ กรณีถูกลวงเกินทางเพศ กรณีที่

เกี่ยวของกับสารเสพติด กรณีเรรอน กรณีคามนุษย กรณีพิการ แรงงานเด็กและเยาวชน กรณีเด็กและเยาวชนใน

กระบวนการยุติธรรม กรณีพลัดถิ่น กรณีชาวเขา กรณีในชุมชนแออัด กรณีไรสัญชาติ กรณีลูกแรงงานกอสราง 

กรณีที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสารพิษอันตราย และกรณียากจน รวมทั้งเด็กและเยาวชนกลุมตาง ๆ เชน 

กรณีที่มีโรคประจำตัวและปญหาสุขภาพ กรณีที่มีผูปกครองติดสารเสพติด กรณีติดเกม เปนตน ใหเจริญเติบโตและ

มีพัฒนาการท้ังดานกาย จิต สังคม และดานปญญา อยางเหมาะสมเต็มศักยภาพ 

 รับทราบ วาปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยสวนหนึ่งประสบความสำเร็จนำความภาคภูมิใจสูประเทศชาติ

ในหลายดาน อยางไรก็ตาม ยังมีเด็กและเยาวชนไทยอีกเปนจำนวนมากท่ีเจริญเติบโตและมีพัฒนาการท่ีไรทิศทาง

อาทิเชน ปญหาดานทุพโภชนาการทั้งเกินและขาด ปญหาพฤติกรรมทางสังคม ไดแก มีภาวะซึมเศราและมีอัตรา

การฆาตัวตายที่สูงขึ้น รวมถงึปญหาการเสพยาเสพตดิ นอกจากน้ียงัพบวาวยัรุนมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศเพิ่มมากขึ้น 

โดยมีปจจัยหลักมาจากภาวะความออนแอดานตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ทั้งพลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสราง

ปญญา พลังเพ่ือนและกิจกรรม และพลังชุมชน 

 รับทราบ วามีขอเสนอแนะและแนวทางสงเสริมครอบครัวจากสมัชชาครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 มีความกังวล ถึงแมวารัฐไดออกกฎหมายนโยบายและพระราชบัญญัติตาง ๆ และมีหนวยงาน องคกรจาก

ภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมเพื่อขับเคล่ือนใหเกิดกลไกการทำงานและมีจุดแข็งบางประการในการดำเนินการ

ในดานการปฏิบัติตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว แตยังคงมีปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

อยางตอเน่ืองและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

 ศรัทธา ตอทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทยที่จะพัฒนาและแกปญหาของเด็ก เยาวชน และครอบครัวซ่ึงมี

ความซับซอนได หากมีการพฒันากลไกใหเกดินวตักรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรในเชิงบูรณาการเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว โดยใชความรูเปนฐาน มีการปลูกจติสำนกึทีถ่กูตอง และจัดกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพในการหลอมรวม

ใหสังคมทุกภาคสวนเขามาเรียนรูและดำเนินการพัฒนารวมกันอยางตอเน่ืองและยั่งยืน เพื่อสรางสุขภาวะใหเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวไทย 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๑๐ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๓๕

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ใหกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษยเรงรัดการจัดทำรางพระราชบัญญัติสงเสริม

ครอบครัว 

 ๒. ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนเจาภาพหลัก ดำเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการที่ประกอบดวยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ องคกรที่ทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และตัวแทน

เด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย เพื่อ 

     ๒.๑  ทำการศึกษาวจิัยกลไกและรูปแบบ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในระดับประเทศและระดับ

จังหวัด รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนของกลไกการสรางเสริมสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว   

     ๒.๒  พัฒนาใหเกิดนวัตกรรมกลไกการขับเคลื่อนอยางมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพของเครือขายดานเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว  

     ๒.๓  จัดทำขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มี

ประสิทธิผล โดยใหนำความเห็นและขอเสนอจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒ มาประกอบการพิจารณา และ

นำเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓   

 ท้ังน้ีการดำเนินการตามขอ ๒.๑ - ๒.๓ มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกระดับอยางกวางขวาง 

 ๓. เห็นชอบตอขอเสนอของสมัชชาครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอใหรัฐบาลเรงดำเนินการตาม

ขอเสนอดังกลาว พรอมทั้งขอใหสนับสนุนกระบวนการสมัชชาครอบครัวแหงชาติเปนกลไกนโยบายสาธารณะเพ่ือ

การผลักดันการปองกัน แกไขปญหา และสงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๓๖

การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 

สถานการณเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย  

 ๑. อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยูกับเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ ผูซึ่งกำลังเจริญเติบโตอยูทามกลาง

บริบทของครอบครัวที่เขมแข็งอันจะเปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต อยางไรก็ตามในปจจุบันเด็กและเยาวชนเหลา

นี้จำนวนมากกำลังประสบกับสถานการณการมีพัฒนาการที่ไรทิศทางทั้งทางดานกายภาพ พฤติกรรมทางสังคม 

สติปญญา และจิตวิญญาณ นอกจากน้ียังมีเด็กไทยท่ีตองการการปกปองเปนพิเศษจำแนกตามสภาพปญหาได 

๑๗ กลุม คือ เด็กกำพรา เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทำรายทารุณ เด็กที่ถูกลวงเกินทางเพศ เด็กที่เกี่ยวของกับสาร

เสพติด เด็กเรรอน เด็กถูกคา เด็กพิการ แรงงานเด็ก เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กพลัดถิ่น เด็กชาวเขา เด็ก

ในชุมชนแออัด เด็กไรสัญชาติ เด็กลูกแรงงานกอสราง เด็กที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสารพิษอันตราย 

และเด็กยากจน๑ และในสถานการณปจจุบันยังมีเด็กกลุมตาง ๆ ท่ีตองการการปกปองเปนพิเศษเพิ่มข้ึน เชน 

เด็กที่มีโรคประจำตัวและปญหาสุขภาพ เด็กที่มีผูปกครองติดสารเสพติด เด็กติดเกม เปนตน 

 ๒. ปจจุบันพบวาเด็กและเยาวชนกลุมดังกลาวนี้กำลังประสบกับปญหาดานโภชนาการจากภาวะน้ำหนัก

เกินและโรคอวน ซึ่งในอนาคตจะพบเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเนื่องจากคานิยมในสังคมและพฤติกรรมการรับ

ประทานอาหารเปล่ียนแปลงไปเปนอาหารท่ีมีไขมันและแคลอร่ีสูง นอกจากนี้ปญหาใหญจากอดีตแตในปจจุบัน

ก็ยังคงไมหมดไป คือ การอดอยากหิวโหยก็ยังคงเปนปญหาที่พบไดในประชากรท่ียากจนและดอยโอกาส อีกทั้ง

คานิยมในการมีรางกายผอมบางของวัยรุนโดยเฉพาะในเด็กหญิงก็ทำใหปญหาการขาดอาหาร สงผลใหทารก

แรกเกิดจำนวนไมนอยมีน้ำหนักนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม ซึ่งต่ำกวามาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและ

ยังพบภาวะทุพโภชนาการไมวาเกินหรือขาดอันนับวาเปนปญหาท่ีรุนแรง สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต รวมท้ัง

สมองและสติปญญาของเด็กไทยอยางย่ิงในอนาคต  

 ๓. ในชวง ๑๐ ปที่ผานมาปญหาดานพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางนาวิตก 

ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวเด็กและเยาวชนเอง ครอบครัว หรือแมแตสภาพแวดลอมรอบตัว๒ จากการ

สำรวจทางระบาดวิทยา พบวา เด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากมีปญหาดานสุขภาพจิตและพฤติกรรมในระดับที่

ถือวา “ผิดปกติ” ที่จำเปนตองพบผูเช่ียวชาญดานสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งไดแก ภาวะซึมเศรา ฆาตัวตาย 

พฤติกรรมเกเร ผิดกฎระเบียบ กาวราวรุนแรง และปญหาทางเพศ๓ วิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใน

ปจจุบันยอมสงผลกระทบใหปญญาเหลานี้มีความรุนแรงมากข้ึน 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๑ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๑ สรุปรายงานสถานการณเด็ก สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 
๒ ตวงทิพย ธีรวิทย. ๒๕๔๙. สถานการณทางสุขภาพในเด็กและวัยรุน. สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ภายใตการ

ทำงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). 
๓ ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคนอ่ืนๆ. ๒๕๔๙. สุขภาพคนไทย ๒๕๔๙. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภาย

ใตแผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ สนับสนุนโดยสำนักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). นครปฐม: บริษัท

อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
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 ๔. นอกจากน้ียังรวมไปถึงปญหาการเสพยาเสพติด และการรวมกลุมที่ไมสรางสรรค จากการรวบรวม

ขอมูลการดื่มสุราพบวาในจำนวนผูที่ปวยดวยโรคพิษสุราเรื้อรังทั้งหมดมีเด็กที่มีอายุยังไมถึง ๑๕ ปรวมอยูดวยถึง

แมวาจะไมมากนักแตก็แสดงใหเห็นวาการดื่มสุราไดขยายไปสูกลุมเด็กและเยาวชนมากขึ้น สถานการณการสูบ

บุหรี่ในประเทศไทยโดยเฉล่ียแลวพบวาอายุที่เริ่มสูบบุหรี่อยูระหวางอายุ ๑๕-๒๔ ป๔ ในสวนของประเด็นเกี่ยว

กับพฤติกรรมทางเพศ จากผลการศึกษาในเยาวชน อายุ ๑๓-๒๒ ป จำนวน ๑๑,๒๙๗ คน ใน ๕ ภูมิภาคของ

ประเทศไทย พบวารูปแบบการมีเพศสัมพันธของเยาวชนไดเปล่ียนไปอยางมาก โดยมีลักษณะการมีเพศสัมพันธ

กับคูนอนหลายคน การสลับเปลี่ยนคูนอน และเริ่มมีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอย  โดยพบวาอายุต่ำสุดของผูชายท่ีมี

เพศสัมพันธ คือ ๙ ป ในขณะที่ผูหญิงอยูในชวง ๑๐ ป  อีกทั้งยังพบวาวัยรุนที่มีความเชื่อที่สนับสนุนการมีเพศ

สัมพันธจะมีแนวโนมที่จะมีประสบการณทางเพศมากข้ึน ๒.๙ เทาในวัยรุนชาย และ ๓.๙ เทาในวัยรุนหญิง เมื่อ

เปรียบเทียบกับวัยรุนที่มีความเช่ือที่ไมสนับสนุนการมีเพศสัมพันธ ซึ่งจากการท่ีวัยรุนมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ๕ 

สงผลใหวัยรุนโดยเฉพาะในกลุมอายุ ๑๕-๑๙ ปมีแนวโนมในการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียังพบปญหา

การขมขืนที่เกิดจากการกระทำโดยเด็กและเยาวชนสูงข้ึนเฉลี่ยแลวมากกวา ๒ รายในแตละวัน โดยในจำนวนนี้

มีเด็กอายุต่ำกวา ๑๕ ป เปนเหยื่อจากการถูกขมขืนเฉลี่ยวันละ ๒ ราย๖  

 ๕. โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน สถาบันรามจิตติ ไดทำการสำรวจพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนป ๒๕๕๑ พบปญหาแมวัยรุนที่มีอายุต่ำกวา ๑๙ ป มาทำคลอดสูงข้ึนตอเนื่อง ตั้งแต ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

โดยป ๒๕๕๑ ประมาณการวามีถึง ๗๗,๐๙๒ คน จากป ๒๕๕๐ ที่มี ๖๘,๓๘๕ คน และจากขอมูลของ พญ. วรา

พร พันธุมโกมล กุมารแพทย คลีนิคตั้งครรภในแมวัยรุน รพ.รามาธิบดี ระบุวา การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาที่

กำลังมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบวามีการคลอดบุตรของแมวัยรุนสูงถึงวันละ ๑๔๐ ราย ซึ่งถือเปน

ตัวเลขที่สูงมาก และอาจมีผลนำไปสูปญหาความไมพรอมในการเล้ียงดูบุตร ปญหาเศรษฐกิจเพราะไมมีงานทำ 

และอาจเกิดผลกระทบท่ีตามมาท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ในดานพฤติกรรมกาวราวรุนแรง 

จากการรวบรวมสถิติเพียง ๑ เดือน พบวามีการยกพวกตีกันมากถึง ๓,๐๐๐ ครั้ง และจากสถิติมีเด็กและ

เยาวชนที่ถูกดำเนินคดีทำรายชีวิต-รางกายเพิ่มมากข้ึนอยางนาตกใจ ซึ่งปจจัยที่สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสวน

ใหญกระทำผิดและเกิดภาวะวิกฤติดานพฤติกรรม ไดแก การขาดความอบอุนและการอบรมส่ังสอนจากครอบครัว

โดยเฉพาะอยางยิ่งพอและแม อิทธิพลจากกลุมเพื่อน และสภาพแวดลอมที่ยั่วยุ เชน สถานเริงรมย และสื่อตาง ๆ 

ที่แฝงไปดวยความรุนแรง๗ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ทำใหวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของ

ครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไป อาทิเชน หนุมสาวนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรส๘ ทำใหอัตราการจด

ทะเบียนสมรสลดลงจาก ๒๖.๕๙ คู/ ๑,๐๐๐ ครอบครัว ในป ๒๕๓๙ เปน ๑๘.๙๔ คู/ ๑,๐๐๐ ครอบครัว ในป 

๒๕๕๑๙ การที่หนุมสาวนิยมอยูรวมกันโดยไมจดทะเบียนสมรสทำใหงายตอการแยกทางเมื่อปญหาเกิดขึ้น

๔ ศิริพร เคาภูไทย, ๒๕๔๙. สถานการณพฤติกรรมสุขภาพในเด็กและวัยรุน. สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ภายใต

แผนงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
๕ วารุณี ฟองแกว และคณะ, ๒๕๔๙. การปองกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุนและเยาวชน: สถานการณปจจุบัน. เชียงใหม. 

โครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
๖ ศิริพร เคาภูไทย, ๒๕๔๙. อางแลว. 
๗ ศิริพร เคาภูไทย, ๒๕๔๙. อางแลว. 
๘ สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว, ๒๕๕๑. 
๙ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๑. 
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ภายในครอบครัว นอกจากนั้น หลายครอบครัวนิยมการแยกครอบครัวไปอยูตามลำพังทำใหครอบครัวเดี่ยวมี

จำนวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๒ ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนรอยละ ๕๔.๔ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑๑๐การที่ครอบครัวขนาด

เล็กลงทำใหการดูแลเอาใจใสและการใหกำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อมีปญหาทางอารมณนอยลง สงผลใหสมาชิกใน

ครอบครัวเกิดความเครียด มีภาวะซึมเศรา และความไมมั่นคงทางอารมณเพิ่มข้ึน๑๑ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ

ที่บีบคั้นทำใหสมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยูรวมกันนอยลง สงผลใหความผูกพันภายในครอบครัวลดนอยลง 

สำนักงานสถิติแหงชาติรายงานวา บิดามารดาใชเวลาถึง ๙ ชั่วโมงตอวันในการทำงาน ในขณะท่ีมีเวลาดูแล

ครอบครัวเพียง ๒ ช่ัวโมงตอวัน ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่มารดามักอยูบานและทำหนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว  

 ๖. รายงานสถานการณความอยูเย็นเปนสุขรวมกันของสังคมไทย ป ๒๕๔๕-๒๕๔๙ สำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวา สถาบันครอบครัวไทยเผชิญกับปญหาการขาดความ

ตระหนักในบทบาทหนาที่และมีความแตกแยก สงผลกระทบใหความอบอุนของครอบครัวไทยอยูในระดับตอง

เรงแกไข โดยดัชนีครอบครัวอบอุนไดลดลงอยางตอเนื่องในตลอด ๕ ปที่ผานมา จากรอยละ ๖๖.๐๙ ในป 

๒๕๔๕ เหลือเพียงรอยละ ๖๒.๔๒ ในป ๒๕๔๙ ซ่ึงสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมในการดำรงชีวิตครอบครัวที่

ยึดติดคานิยมทางวัตถุมากกวาการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในครอบครัว และอัตราการจดทะเบียนหยาเพิ่มขึ้น

อยางตอเนื่อง การหยารางท่ีเกิดขึ้นทำใหเด็กจำนวนมาก ตองอยูกับพอหรือแมตามลำพัง เปนครอบครัวเลี้ยง

เดี่ยวมากข้ึน ปญหาที่เกิดขึ้นมีปจจัยที่สำคัญมาจากสถาบันครอบครัว ซึ่งถือวาเปนสถาบันพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ

การหลอหลอมบุคลิกภาพที่พึงประสงคของเด็กและเยาวชนมีความเส่ือมถอยและออนแอลง โดยท่ีภาวะ

ความออนแอของสถาบันครอบครัวเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองในปจจุบัน พอแมไมมีเวลาอบรมและดูแลบุตรวัยรุน พอแมขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การอบรมเล้ียงดู โดยเฉพาะการส่ือสารกับบุตรหลาน ประกอบกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะวัยรุนเปนวัยแหง

การอยากรู อยากลอง และตองการเปนตัวของตัวเอง ทำใหเกิดความขัดแยงกับพอแมไดงาย ซึ่งความขัดแยง

และความผูกพันระหวางสมาชิกในครอบครัวที่ลดลงสงผลใหเด็กและเยาวชนมีการเติบโตและพัฒนาการที่ไม

เหมาะสม และมีพฤติกรรมที่เปนปญหาตาง ๆ ตามมา 

 

กลไกการสรางเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย 

 ๗. จากสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอ

วิถีชิวิตและสุขภาวะสุขภาพของเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย ภาครัฐใหความสำคัญและกำหนดแผนพัฒนา

เด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และมีการ

ออกนโยบาย กฎหมาย และพระราชบัญญัติตาง ๆ ไดแก 

     ๗.๑  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ เกิดขึ้นจาก คณะ

กรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแหงชาติ (ในขณะนั้น) ไดมอบหมายใหคณะทำงาน

จัดทำรางนโยบายฯ พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมสถาบันครอบครัวขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบใหเปนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑๐ สำนักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๑. 
๑๑ สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว, ๒๕๕๑. อางแลว 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๓๙

 สถาบันครอบครัวของประเทศไทย นโยบายดังกลาวไดกำหนดยุทธศาสตรไว ๔ ขอ ดังนี้ 

 (๑) ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองครวม 

 (๒) ยุทธศาสตรหลักการสรางหลักประกันคุมครองทางสังคมของครอบครัว 

 (๓) ยุทธศาสตรหลักการสรางระบบกลไกการบริหารจัดการใหเกื้อหนุนความเขมแข็งของครอบครัว 

 (๔) ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของเครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 

 ๗.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัวแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายดานครอบครัวในสังคมไทยอยู ๓ กลไก ท้ังดานนโยบาย  

องคความรู และภาคีสังคม โดยมีตัวแทนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการฯ ดวย  

คือ 

 (๑) คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ทำหนาที่สำคัญในการกำหนด

นโยบายยุทธศาสตรและแผนระดับชาติดานสงเสริมครอบครัวและเสนอครม.พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 (๒) คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัว  ทำหนาที่สำคัญดานการเสนอแนะแนวทางการสงเสริม

ครอบครัวที่ไดจากการศึกษาวิจัยและการรับฟงความคิดเห็นจากสมัชชาครอบครัวตอคณะกรรมการฯ 

 (๓) สมัชชาครอบครัวแหงชาติ เปนพื้นที่ระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางสงเสริมครอบครัว 

มีผูเขารวมจากครอบครัวและองคกรภาคสวนตาง ๆ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ทั้งนี้สมัชชาครอบครัว

แหงชาติ ป พ.ศ.๒๕๕๒ มีขอเสนอ ดังน้ี 

  (๓.๑) ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทหลักในการดำเนินการสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาความเขมแข็งของครอบครัว โดยใหตัวแทนครอบครัวและทุกภาคสวนในชุมชน/ทองถ่ิน มีสวนรวมใน

การจัดทำแผนพัฒนาครอบครัว บรรจุในขอบังคับงบประมาณ หรือเทศบัญญัติ และนำแผนไปสูการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม สงเสริมใหมีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางทั่วถึง เพื่อทำ

หนาที่ สรางการมีสวนรวมกับชุมชน ในการประเมินสภาพเด็ก สภาพครอบครัว และสภาพชุมชนที่มีผลกระทบ

ตอครอบครัว การออกแบบกระบวนกิจกรรมพัฒนาเด็กและครอบครัว  การจัดสวัสดิการครอบครัวที่เหมาะสม

แกเด็กและครอบครัวพิเศษ หรือการนำนโยบายสงเสริมเด็กและครอบครัวของรัฐสูครอบครัวในชุมชนไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

  (๓.๒) สงเสริมใหเกดิการศกึษาเพือ่สรางสรรคครอบครวัเขมแขง็ ดวยการจดัตั้งองคกรเพื่อพัฒนา

ความรู นวัตกรรมในการสรางสุขภาวะของครอบครัว ใหเปนองคกรท่ีมีความคลองตัวในการทำงานวิชาการและ

ขับเคลื่อน  ทำหนาทีจ่ดัการความรู  สงเสรมิการสรางนวัตกรรมหรอืเคร่ืองมือในการสงเสริมครอบครวัใหสอดคลอง

กับพื้นที่ หรือครอบครัวในลักษณะตาง ๆ พรอมทั้งศึกษาสถานการณที่มีผลกระทบตอครอบครัว  และนำเสนอ

มาตรการในการจัดการปญหาตอคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทำหลักสูตรครอบครัว

ศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

  (๓.๓) สนับสนุนใหสื่อของรัฐมียุทธศาสตรในการสื่อสารรณรงคสูสังคมเพื่อรวมสรางครอบครัว

เขมแข็ง โดยใหมีสื่อวิทยุและโทรทัศนจัดสรรเวลาใหมีรายการสำหรับครอบครัวที่สรางการเรียนรูอยางเพียงพอ 

รวมทั้งใหรัฐบาลกำหนดและประกาศมาตรการขจัดหรือควบคุมสภาพแวดลอมที่เลวรายสำหรับเด็กและ

ครอบครัวที่ชัดเจน จัดใหมีพื้นที่สรางสรรคเพื่อการเรียนรูสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ไมออนขอ โดย

เฉพาะเรื่องอบายมุข ท้ังการดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การเลนการพนัน การเลนหวย และสื่อที่เนนกระตุน



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๔๐

คานิยมฟุงเฟอ ความรุนแรงและพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม เพราะส่ิงเหลานี้เปนตนเหตุสำคัญที่กอใหเกิด

ปญหาครอบครัวและสังคม  

  (๓.๔) จัดใหมีกระบวนการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมที่จำเปนสำหรับครอบครัวลักษณะพิเศษ

ตาง ๆ เชน เงินสงเคราะหครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใหสอดคลองกับ

ความจำเปนตามสภาวะความตองการของครอบครัว ไดแก เงินชวยเหลือฉุกเฉิน เงินสนับสนุนใหครอบครัวเขาถึง

บริการการศึกษาของบุตรและสุขภาพ เงินพัฒนาอาชีพ เปนตน หรือการจัดตั้งคลินิกครอบครัวในโรงพยาบาล

ชุมชนที่มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหใหครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ เพื่อทำหนาที่บำบัด ฟนฟู และให

คำปรึกษาแกครอบครัวในสภาวะยากลำบาก เปนตน 

     ๗.๓  พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 

และไดเกิดกลไกการดำเนินการที่เปนรูปธรรม ดังนี้ 

  (๑) ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ จำนวน ๒ ชุด ซึ่งชุดที่ปฏิบัติงานอยูใน

ปจจุบันนี้เปนคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติชุดที่ ๒ 

       (๒) ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครอง

เด็กจังหวัด  ซึ่งมีหนาที่หลักในการใหคำปรึกษา กำหนดแนวทางในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสง

เสริมความประพฤติ และใหอำนาจในการเขาไปตรวจสอบกรณีมีการปฏิบัติโดยมิชอบตอเด็ก และไดเกิดการ

กำหนดแผนยุทธศาสตรในการทำงานรวมกันทุกภาคสวนของจังหวัด 

       (๓) ไดออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวของ กับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งมีการอบรมบุคลากรที่ทำงานรวมกัน 

      (๔) ไดมีการอบรมพนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดปฏิบัติ

งานตามในหนวยงานตาง ๆ  

     ๗.๔  พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใชใน

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ เปนกฎหมายท่ีหนวยงานภาคองคกรพัฒนาเอกชน รวมกับรัฐ กฎหมายฉบับนี้ได

กำหนดแนวทางและวิธีการในการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม

ในปจจุบันที่มุงใหโอกาสคนรุนใหมไดมีสวนรวมรับผิดชอบครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ โดยให

มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนในระดับตาง ๆ ซึ่งผลการดำเนินการ ไดเกิดสภาเด็กและเยาวชนในระดับอำเภอ

ทั่วประเทศ จำนวน ๘๗๗ อำเภอ  ตั้งแตวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และไดเกิดสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

ทั่วประเทศ จำนวน ๗๕ จังหวัด พรอมทั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  เม่ือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 ๘. นอกจากการเกิดกลไกการดำเนินงานที่เปนผลจากการออกนโยบายและพระราชบัญญัติของรัฐแลว 

ยังมีการดำเนินงานของหนวยงาน และ องคกรตาง ๆ เพื่อการสรางเสริมสุขภาวะและแกปญหาทางสังคมท่ีสง

ผลกระทบตอเด็ก เยาวชนและครอบครัวไทย ดังนี้ 

   ๘.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน 

และเปนเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรูกับผูปกครองท่ีไมไดสงเด็กเขาศูนยเดก็เล็ก แตดูแลเดก็เองท่ีบาน เพื่อใหเด็ก

ทุกคนในชุมชนไดรับการสงเสริมพัฒนาการอยางทั่วถึง  
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  ๘.๒ ภาควิชาการ ไดแก สถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยที่

เก่ียวของกับครอบครัวและเยาวชน เชน สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

  ๘.๓ ภาคสื่อมวลชน ไดแก สถานีโทรทัศน Thai PBS มีรายการเก่ียวกับสงเสริมทักษะพอแม

และการอยูรวมกันในครอบครัว และสังคม ซ่ึงมีเปาหมายอยูที่ พอแม ญาติ ครู หรือผูปกครองดูแลเด็ก และ

บุคคลอื่น ๆ ที่แวดลอมเด็ก การสงเสริมเด็ก เยาวชนและคนรุนใหมใหมีพัฒนาการสมวัย รายการที่สงเสริม

คนรุนใหมใหมีสวนรวมในการรวมผลิตรายการดวยตนเอง และสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธซึ่งมีคลื่นวิทยุไทย

เพ่ือเด็กและครอบครัว (FM 105 MHz) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดพื้นที่สาธารณะและสรางการมีสวนรวมที่

ประชาชนจากทุกภาคสวนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในการสรางเสริมสุขภาวะใหเกิดแกเด็ก เยาวชน

และครอบครัว และสรางการเปล่ียนแปลงสังคมไปสูสิ่งที่ดีกวาอยางมีสวนรวม  

  ๘.๔ ภาคประชาสังคม ไดแก องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ (มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร

ไทยพานิชย) บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทเอไอเอส และนิตยสารตาง ๆ  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๑ 
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การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง๑ 

 ตระหนักดี วาประเทศไทยกำลังกาวเขาสูการเปนสังคมสูงอายุอยางเต็มตัว ผูสูงอายุจำนวนไมนอยตอง

เผชิญกับปญหาการเจบ็ปวยดวยโรคเร้ือรงัและตองประสบกบัภาวะทพุพลภาพหรอืพกิาร และจำเปนตองพึ่งพาผูอื่น

เพิ่มขึ้น การใชมาตรการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสำหรับประชากรกอนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุทุกคนจะ

ทำใหเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี  ชวยลดความทุพพลภาพซ้ำซอนและชะลอภาวะพึ่งพิงได 

 เปนกังวล  ตอการลดลงอยางรวดเร็วของจำนวนผูที่มาเปนผูดูแล และศักยภาพของครอบครัวในการดูแล

ผูสูงอายุ ประชากรวัยแรงงานตองรับภาระที่หนักข้ึนในการดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุ ทำใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

และวัยแรงงานดอยลง ผูสูงอายุที่อยูในสภาพทุพพลภาพหรือพิการขาดผูดูแลหรือขาดการชวยเหลือจากชุมชน   

หรือเขาไมถึงบริการสาธารณะจะเปนกลุมเสี่ยง (เปราะบาง) ที่นาหวงใยเปนอยางมาก   

 รับทราบ วาสวนกลางและทองถิน่รวมทัง้ชมุชนบางแหงรเิริม่การจดับรกิารดแูลผูสงูอายรุะยะยาวในครอบครัว

และชุมชน เชน มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุหรือเพื่อนผูสูงอายุที่ยังแข็งแรงไปเยี่ยมเยียน ชวยเหลือ มีพยาบาลจาก

หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขาไปดูแลผูสูงอายุที่ลุกขึ้นจากเตียงไมได เปนตน แตมีปญหาการดำเนินงานยังไมเปน

ระบบท่ีเหมาะสม ยังขาดการบรูณาการการดแูลดานสุขภาพและสงัคม บคุลากรไมเพยีงพอ ผูดแูลขาดความรูในการ

ดแูล  และขาดระบบสนับสนุนที่ชัดเจน 

 เห็นดวย วามีความจำเปนเรงดวนที่ตองจัดใหมีการดูแลระยะยาว ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงควรไดรับการ

ดูแลที่บานหรือในชุมชน โดยภาคประชาสังคม เชน การมีชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็งเปนแกนนำสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ซึง่เปนหนวยงานทีใ่กลชดิกบัครอบครวั ชมุชน และมศีกัยภาพทีจ่ะจัดการดูแล ควรพัฒนาระบบ

การดูแลผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมไดที่บาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณสำหรับการใชชีวิต

ประจำวัน จัดหาอุปกรณการฟนฟู คาเดินทาง ปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย รวมทั้งพัฒนาระบบที่เชื่อมตอกับ

การดูแลในสถาบันสำหรับผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการพัฒนากลไกและมาตรฐานการดูแล

ระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงหรือพิการในสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เห็นชอบในหลักการวา รัฐมีหนาที่จัดการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง และใหการรับรองหลักการ

การดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย เปนการดูแลโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานหลัก โดยมีการ

ดูแลในสถานบริการดูแลผูสูงอายุ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะเปนสวนสนับสนุนใหมีบทบาทท่ีเชื่อมโยงและสนับสนุน

กันอยางใกลชิด ไมแยกสวนจากกนั และขอใหรฐับาลกำหนดนโยบายการดแูลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะ

พึ่งพิงเปนวาระแหงชาติ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๑๑ 

 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๓ 
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 ๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     ๒.๑ เปนเจาภาพประสานหนวยงานระดับทองถิ่นเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะ

ยาวสำหรับผูสูงอายุทีอ่ยูในภาวะพึง่พงิในชมุชน โดยใหมผีูสงูอายเุปนกรรมการอยูดวยในสัดสวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ 

ของจำนวนกรรมการ และใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง พรอมทั้งระบุภารกิจการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูใน

ภาวะพึ่งพิง ในการจัดทำเทศบัญญัติ ขอบัญญัติทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น ๓ ป และแผนพัฒนาทองถิ่นประจำป 

รวมทั้งใหจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     ๒.๒ จัดทำฐานขอมูลผูสูงอายุใหครอบคลุมโดยแบงประเภทตามกลุมภาวะพึ่งพิงในทุกตำบล/ทองที่ 

     ๒.๓ สนับสนุนคาอุปโภคบริโภค ปรบัปรงุสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศัย รวมทัง้สงเสริมอาชีพ หรือพิจารณา

จัดสวัสดิการสังคมใหกับครอบครัวที่ดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง  

     ๒.๔ จัดใหมีศูนยดูแลผูสูงอายกุลางวนั ศนูยดแูลพกัพงิและฟนฟสูำหรับผูสงูอายใุนชมุชน ตามความตองการ

ของพ้ืนที่  

     ๒.๕  สงเสริมสนับสนุนใหเกิดอาสาสมัครชุมชนดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงในชุมชน 

     ๒.๖  ตองจัดใหภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ชมรมผูสงูอาย ุ สาขาสภาผูสงูอาย ุภาคีสมัชชาสุขภาพ 

มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายทองถิ่นดานการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ รวมทั้งการจัดทำเปนเทศบัญญัติ

และขอบัญญัติทองถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 

 ๓. ขอใหกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย รวมกบักระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

องคกรวิชาชีพ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 

     ๓.๑  พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงจากอัตราของผูสูงอายุทั่วไป ทั้งน้ี

ไมต่ำกวาเสนความยากจน 

     ๓.๒  รวมกันพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหความรูตาง ๆ เชน เรื่องการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ การจัดการดูแล การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ ใหสามารถจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยู

ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน 

     ๓.๓  ใหสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ตองการบริการทางการแพทย/การพยาบาลข้ึนทะเบียนกับกอง

ประกอบโรคศิลปะ เพื่อการกำกับการดูแลใหไดตามมาตรฐาน 

     ๓.๔  สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมความรูและทักษะ และสรางจิตสำนึกในการดูแลผูสูงอายุทั้งดาน

สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ใหแกญาติและบุคลากรกลุมที่ไมใชวิชาชีพ  เชน อาสาสมัคร สมาชิกชมรมผูสูงอายุ 

เปนตน  สวนผูดูแลที่ไดรับการวาจางไดรับการพัฒนาใหปฏิบัติงานภายใตการกำกับดูแลขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ 

     ๓.๕ จัดใหมีบุคลากรทีจ่ะทำหนาท่ีเปนผูจดัการการบรกิารดแูลระยะยาว (Care manager) โดยคำนึงถึง

ความแตกตางและความตองการที่หลากหลาย  

     ๓.๖ สนับสนุนใหหนวยบรกิารสุขภาพปฐมภมูดิำเนนิการดแูลสขุภาพ ฟนฟสูภาพผูสงูอายทุีบ่าน สนับสนุน

อุปกรณการแพทยที่จำเปน รวมทั้งบริการเคลื่อนยายผูปวยเมื่อจำเปน 
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     ๓.๗ พัฒนาศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหจัดบริการการดูแลระยะยาว ทั้งบริการดานสุขภาพ 

และสังคม ใหมีมาตรฐาน โดยคำนึงถงึความแตกตางระหวางเพศ เพือ่เปนศูนยสาธติใหกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดเรียนรูและขยายผล 

     ๓.๘  ศึกษาผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง 

 ๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลิตและ

ธำรงรักษาบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวของ ไดแก นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด พยาบาลดานเวชปฏิบัติชุมชน  

พยาบาลดานผูสูงอายุ แพทยผูเช่ียวชาญดานผูสูงอายุ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และบุคลากรระดับผูชวย

วิชาชีพ 

 ๕. ขอใหสถานศึกษาทุกระดับจัดใหมีหลักสูตรดานการดูแลผูสูงอายุ 

 ๖. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

และกระทรวงมหาดไทย รวมกันจัดทำมาตรฐานและกลไกระดับชาติในการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงแบบ

มีสวนรวมจากชุมชน ทองถิ่น และผูสูงอายุ ตลอดจนการกำกับมาตรฐานดังกลาวใหครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน  

 ๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแหงชาตริายงานความกาวหนาตอสมชัชาสขุภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ 
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การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง 
 

 ๑. นิยาม : การดูแลผูสูงอายุระยะยาว* ในที่นี้ หมายถึง การดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งสังคม สุขภาพ

เศรษฐกิจและสภาพแวดลอมสำหรับผูสูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบาก อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยเร้ือรัง หรือมี

ความพิการทุพพลภาพ ชวยเหลือตนเองไดบางสวนหรือไมสามารถชวยตนเองไดในชีวิตประจำวัน โดยผูดูแลท่ี

เปนทางการ(บุคลากรดานสุขภาพและสังคม) และไมเปนทางการ(ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน) รวมถึงการ

บริการในครอบครัว ชุมชนหรือสถานบริการ     

 

สถานการณปญหาและความจำเปน 

 ๒. ผูดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย 

     ๒.๑  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทย ทำใหสัดสวนประชากรสูงอายุไทย (๖๐ 

ปขึ้นไป) เพ่ิมเปนรอยละ ๑๑.๑ ในป ๒๕๕๑ และคาดการณวาจะเพิ่มเปนรอยละ ๒๐ หรือจำนวนประมาณ 

๑๔.๕ ลานคนในป ๒๕๖๘  อันจะทำใหประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคมสูงอายุอยางเต็มตัว๒  นอกจาก

อัตราการเพ่ิมอยางรวดเร็วแลว ผูสูงอายุยังมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งพบวา ผูสูงอายุวัยปลายหรือที่มีอายุ ๘๐ ปขึ้น

ไป เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจากรอยละ ๑๐ ในปจจุบันเปนรอยละ ๑๒ ในป ๒๕๗๓ ในป ๒๕๕๐ มีผูสูงอายุที่ตองมี

ผูดูแลในการทำกิจวัตรประจำวันรอยละ ๑๐.๙ ของผูสูงอายุทั้งหมดและอีกรอยละ ๑.๑ ตองการผูดูแลแตไมมี  

นอกจากนี้รอยละ ๒.๒ ของผูดูแลเปนผูสูงอายุดวยกัน (๘๐ ปขึ้นไป) ซ่ึงตองทุกขทรมานและเจ็บปวยตามมา

จากการเปนผูดูแล๒   ทำใหผูสูงอายุจำนวนมาก (มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ คน)  ตองเผชิญกับปญหาการ

เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ประสบภาวะทุพพลภาพหรือพิการตองพึ่งพิงผูอื่นในการใชชีวิตประจำวัน** โดย

ผูสูงอายุเหลานี้เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  

     ๒.๒  การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุที่เขาสูภาวะพึ่งพิงอยางรวดเร็วนี้ ทำใหตระหนักถึงการเตรียมการเรื่อง

ของผูดูแล ซึ่งพบขอมูลที่นาวิตกวาเครือขายการดูแลผูสูงอายุไดลดลงอยางมาก อันเปนผลเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว สงผลใหผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียว มีถึงรอยละ ๗.๕ ในป ๒๕๕๐ ขณะที่ผูสูง

อายุที่อยูลำพังกับสามีภรรยาก็เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๗.๐ และผูสูงอายุที่อยูกับหลานในลักษณะครอบครัวโดด

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ๓.๑ ในป ๒๕๕๐๒ นอกจากนี้ อัตราสวนวัยแรงงานที่มีศักยภาพในการเกื้อหนุนผูสูงอายุมี

แนวโนมลดลงโดยตลอดและคาดวาจะลดลงไปอีก จากประชากรวัยแรงงานประมาณ ๖ คนท่ีสามารถใหการ

ดูแลเก้ือหนุนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไปหนึ่งคนในป ๒๕๕๑ จะเหลือเพียง ๒ คน ตอผูสูงอายุหน่ึงคน 

ในป ๒๕๗๓ หรือใน ๒๐ ปขางหนา๔  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๓ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

* ปรับปรุงจากคำนิยามของWHO 2000 

** หมายถึง การชวยเหลือตนเองในการลุกน่ัง เดินไปมาในบาน ขึ้นลงบันได กินอาหาร ใสเส้ือผา อาบน้ำ ลางหนา แปรงฟน  การ

ควบคุมการขับถายอุจจาระ ปสสาวะ 
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     ๒.๓ เมื่อพิจารณาถึงสถานการณการดูแลผูสู งอายุ ในปจจุบันซึ่ งครอบครัวเปนผู ใหการดูแล

ผูสูงอายุนั้น ในกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  มีความจำเปนตองอาศัยอยูในครอบครัวภายใตภาวะที่จำกัด ไมวา

จะเปนผูดูแล เงิน และวัสดุอุปกรณในการดูแล นอกจากน้ันยังพบวา รอยละ ๔.๘ มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและ

รุนแรง จำเปนตองไดรับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย ปรากฏการณสำคัญที่นาวิตก คือพบวา ผูดูแล

ผูสูงอายุเหลานี้ รอยละ ๑๐ เปนผูสูงอายุดวยกัน และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง๖  

     ๒.๔ นอกจากน้ัน ในประเด็นผูดูแลพบวา มีผูดูแลที่อยูในสถานะท่ีเรียกวามี “บทบาทเชิงซอน” 

(Sandwich  Roles) คือ การท่ีตองรับบทบาทหลายดาน ทั้งบทบาทของภรรยา แมบาน และการทำงานเพ่ือหา

รายได ดูแลบุตร และบุพการีพรอมกัน ทำใหผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพหรือพิการในครอบครัวโดย

เฉพาะที่มีฐานะยากจนตองประสบปญหาในการดูแลท้ังการขาดความรู มีปญหาดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

รวมทั้งดานเศรษฐกิจของผูดูแลหากตองดูแลผูสูงอายุเปนเวลานาน๗  

 

 ๓. บทบาทของภาคประชาสังคม  

     ๓.๑ ภาคประชาสังคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ เครือขายในชุมชนไดตระหนักถึงปญหาผูสูงอายุที่เขาสู

ภาวะพ่ึงพิง รวมทั้งผูที่ถูกทอดทิ้ง ขาดผูดูแล จึงจัดอาสาสมัครเพื่อเขาไปดูแลผูสูงอายุที่บาน ตามโครงการอาสา

สมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยในพ.ศ. ๒๕๕๑ มี

จำนวน ๖,๘๐๐ ราย และมีผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลจำนวน ๗๕,๕๙๗ คน ใน ๗๕ จังหวัด* ปจจุบันมี อปท. 

จำนวน ๑๓๓ แหง ที่สนับสนุนโครงการ อผส. น้ีอยางตอเนื่อง    

     ๓.๒  ในสวนของภาคเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกำไร เชน สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ไดจัด

ทำโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน” เปนการจัดอบรมใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนอาสาสมัครเขาชวยเหลือดูแล 

เยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดในชุมชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอาสาสมัครที่เปนผูสูงอายุจาก ๓๖๗ 

ชมรม จำนวน ๘,๐๗๔ คน และอาสาสมัครวัยอื่นอีกจำนวน ๒,๙๓๖ คน๔  มีผูสูงอายุที่ไดรับการเย่ียมเยียน

จำนวน ๗,๓๖๐ คน ซ่ึงการดำเนินงานนี้ แมจะเปนการเยี่ยมเยียนไตถามทุกขสุขก็ตาม แตก็เปนการแสดงถึง

ความเอื้ออาทรและการใชทุนทางสังคมใหเกิดประโยชนตอชุมชน ซึ่งปจจุบันมี “ชมรมผูสูงอายุ” ที่ขึ้นทะเบียน

กับสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ รวมท้ังสิ้น ๑๙,๙๗๐ ชมรมท่ัวประเทศ นอกจากน้ียังมีชมรมผูสูงอายุ

ที่จัดตั้งโดยชุมชนเอง หรือองคกรอื่น ๆ อีกจำนวนมาก จากบทบาทท่ีกลาวมา เห็นไดวา ชมรมผูสูงอายุ มี

บทบาทสำคัญในการเกื้อหนุนชวยเหลือเผื่อแผระหวางผูสูงอายุดวยกันจึงถือเปนการ “เติมเต็มใหกัน” ซึ่งจะชวย

ทำใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในพื้นที่ดำเนินการอยางไดผล๕ แตอยางไรก็ตาม การดำเนินงานนี้ยังมีขอจำกัด

เรื่องความรูในการดูแล งบประมาณ และปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ อีกมาก ท่ีตองขอรับการสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติม  

     ๓.๓  การทำงานรวมกันระหวาง อปท. กับภาคประชาสังคม มีตัวอยางที่ดีหลายแหงจาก กองทุน

หลักประกันสุขภาพตำบล ท่ีมาจากเงินสมทบของรัฐสวนกลาง (สปสช.) อปท. และชุมชน เพื่อใหคนในชุมชน 

ซึ่งครอบคลุมกลุมผูสูงอายุมีสวัสดิการชุมชนรองรับ และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง โดยการ

บริหารจัดการอยางมีสวนรวมของชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลายแหง ไดริเริ่มการจัดบริการดูแล

** มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ เห็นชอบใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดำเนินโครงการ

อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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1 หมายถึง สถานที่ใหการดูแลระยะยาวสำหรับผูปวยที่มีอาการไมมากที่จะตองเขาโรงพยาบาลแตไมสามารถอยูที่บานได การดูแล

ตองใชทักษะทางการพยาบาล ๒๔ ช่ัวโมง ดูแลการใหกินยา ชวยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอยางแกผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ 

และหรือมีโรคเรื้อรัง หรือมีความพิการหรือสมองเสื่อม    

ระยะยาว เชน  มีอาสาสมัครเย่ียมบานดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยออกจากบานไมได  มีบริการรถรับ-สง มีศูนยดูแล

ผูสูงอายุในชุมชน เปนตน   

             ๓.๔ จากขอมูลที่กลาวมา ทำใหเห็นวารูปแบบการดูแลระยะยาวไดริเริ่มขึ้นแลวโดยภาคประชาชน ที่

ใชบานและชุมชนเปนแหลงในการใหบรกิาร แตภาคประชาชนกส็ามารถทำไดในระดบัหน่ึงเทานัน้ และยงัไมทั่วถึง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขึ้นอยูกับความพรอม และศักยภาพของแตละพื้นที่ ซึ่งจำเปนตองมีระบบสนับสนุนอยาง

จริงจัง  

 

 ๔. สถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทย 

     ๔.๑ ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับสูงมีความจำเปนตองเขามาอยูในสถาบันสวนใหญเนื่องจากไมมีผู

ดูแล หรือตองการคนชวยดูแลที่มีทักษะในการดูแล และตองการผูชวยเหลือดูแลในกิจวัตรประจำวันสถาน

บริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของภาคเอกชนสวนใหญเปนสถานบริบาล1 ใหบริการตั้งแตการดูแลชวยเหลือใน

การดำรงชีวติประจำวันจนถงึการดูแลระยะสดุทาย พบวาสถานบรบิาลมีความหลากหลายในการขึ้นทะเบียนกับหลาย

หนวยราชการ บางแหงไมไดขึ้นทะเบียน และยังไมมีการกำหนดมาตรฐานและขาดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพ

ของสถานดูแลประเภทนี้ อีกทั้งคาใชจายในสถานดูแลระยะยาวของภาคเอกชนนั้น มีราคาสูงอยูระหวาง ๑๕,๐๐๐ 

- ๕๒,๕๐๐ บาท และยังไมมีการควบคุมราคา๑๓ ฉะนั้นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางหรือยากจนและไมมีผูดูแล

ผูสูงอายุจึงไมสามารถแบกรับคาใชจายได ซึ่งสงผลกระทบท้ังตอผูสูงอายุที่อาจถูกทอดทิ้ง และตอสถานบริบาล

ที่ตองประสบกับการขาดทุน 

    ๔.๒ สวนผูสูงอายุที่เขาพักในสถานสงเคราะหคนชราและศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุที่จัด

ใหสำหรับผูสูงอายุที่ประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีผูดูแล อยูกับครอบครัวไมมี

ความสุขแตไมมีปญหาดานสุขภาพน้ัน เมื่ออยูไประยะหนึ่งมักมีปญหาสุขภาพตามมา ขอเท็จจริงพบวา รอยละ

๑๖ ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราอยูในภาวะพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด ดังนั้นผูสูงอายุที่ทุพพลภาพหรือพิการ

ชวยเหลือตนเองไมไดจำนวนหน่ึงจึงแฝงอยูในสถานสงเคราะหคนชราซ่ึงไมมีจุดประสงคเพื่อรองรับผูสูงอายุ

กลุมนี้โดยตรง นอกจากน้ีพบวาสถานสงเคราะหคนชราสวนใหญขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดาน เชน พยาบาล 

นักกายภาพบำบัด จึงไมมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับบริการดังกลาว๑๓   

 

นโยบายและกฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 การดำเนินการจัดบริการตาง ๆ แกผูสูงอายุนั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่กลาวถึงไดแกรัฐธรรมนูญ ฉบับ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ

วัฒนธรรม” ซึ่งในที่นี้ไดระบุชัดถึงการพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัว และชุมชน รวมทั้งตอง

สงเคราะห และจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลำบากใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได”  

 ในกฎหมายรองรับ อันไดแก พระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ “ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับ

การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ” ซ่ึงประกอบดวยอนุมาตรา (๑)- (๑๓) อาทิเชน การ
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รับบริการดานการแพทย และการสาธารณสุขที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย

โดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ การชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทอดท้ิง  

การใหคำแนะนำ ปรึกษา และชวยเหลือแกไขปญหาครอบครัว  การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ใหตาม

ความจำเปนอยางทั่วถึง  เปนตน อยางไรก็ตามมีผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปเพียงสวนนอยทราบถึงสิทธิ และ

การเขาถึงสิทธิของผูสูงอายุเหลานี้๕ อีกทั้งในมาตรา ๑๑ เปนสิทธิการเขาถึงบริการเพียงบางประการ ยังขาด

ความครอบคลุมในเรื่องการดูแลผูสูงอายุ ผูยากไร ผูทุพพลภาพ หรือพิการ  และผูอยูในสภาวะยากลำบากพ่ึงพา

ตนเองไดนอย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ยังไดระบุสิทธิและหนาที่ ไววา 

“สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคม และกลุมคนตาง ๆ ท่ีมีความจำเพาะในเร่ือง

สุขภาพตองไดรับการสรางเสริม และคุมครองอยางสอดคลอง และเหมาะสมดวย” จะเห็นไดวา ผูสูงอายุที่

ชวยเหลือตัวเองไมได ซึ่งอาจเปนทั้งผูยากไร ผูทุพพลภาพหรือพิการ  และผูอยูในสภาวะยากลำบาก คนกลุมนี้

เปนกลุมเปาหมายตามกฎหมายนี้ที่จำเปนตองไดรับการดูแลระยะยาวทั้งบริการดานสุขภาพ และบริการดานสังคม 

 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ไดกำหนดยุทธศาสตรที่ ๓ ดานระบบ

คุมครองทางสงัคมสำหรบัผูสงูอาย ุ ทีม่มีาตรการเรือ่งการพัฒนาระบบบรกิารทางสุขภาพและสงัคมทีส่อดประสานกัน

และเนนการบริการถึงบาน ใชชุมชนเปนฐาน ผลการประเมินแผนฯ ในชวง ๕ ปที่ผานมาพบวา งานดานผูสูงอายุ 

แมจะมีการกำหนดในแผนผูสงูอายแุหงชาต ิ และมกีารออกพระราชบญัญตัผิูสูงอายุ หากในทางปฏิบัติยังขับเคล่ือน

ไปไมไดมาก เพราะไมมีการกำหนดเปน “วาระแหงชาติ” ประกอบกับ พรบ. ผูสูงอายุ ไมมีการกำหนดบท

ลงโทษหากไมมีการปฏิบัติตาม ผูปฏิบัติอาจทำก็ไดไมทำก็ได ยิ่งไปกวานั้น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย ๆ ทำให

นโยบายไมมีความตอเน่ือง ทั้งนักการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่นยังไมไดใหความสำคัญกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางจริงจัง และผูสูงอายุเองก็ขาดพลังในการตอรองใหรัฐ๕      

 ภาพรวมของผลการประเมินแผนฯ มีขอเสนอแนะสำคัญบางประการวา  ควรทำงานเชิงรุกโดยผลักดัน

ใหแผนผูสูงอายุเปนวาระแหงชาติ กำหนดนโยบายท้ังในระดับชาติ และระดับทองถิ่น โดยเปนนโยบายท่ีมุง

สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแปลง

แผนไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชมรมผูสูงอายุ โดยผานสภาผูสูงอายุ และ

องคกรเอกชนท่ีทำงานดานผูสูงอายุอยางจริงจัง ควรจัดทำระบบฐานขอมูลผูสูงอายุในทุกชุมชน และเชื่อมโยงสู

สวนกลาง เปนศูนยรวมขอมูลทั้งประเทศ  และสงเสริมศักยภาพการทำงานดานผูสูงอายุของทองถ่ิน โดยจัดใหมี

พ่ีเลี้ยงหรือคณะท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือเชิงวิชาการและการบริหารจัดการ สำหรับงานผูสูงอายุที่ควรเนน

การดำเนินการในชวง ๕ ป ขางหนา ประเด็นหนึ่ง  คือ การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 

term care) ใหสอดคลองกบัความตองการและวถิชีวีติของผูสงูอายไุทย เนน “ความพอเพียง” และ “ความย่ังยืน” 

ของระบบบริการ๕    

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ไดมีผลบังคับใชตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ในเรื่องของการกระจาย

อำนาจการปกครองสูทองถิ่นกำหนดชัดเจนวาจะตองสงเสริมและเกื้อหนุนใหผูสูงอายุดำรงอยูในชุมชนและ

ครอบครัว ซึ่งไดสงผลใหมีการถายโอนภารกิจดานผูสูงอายุหลายประการท่ีภาคราชการสวนกลางดำเนินการอยู

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยในสวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ก็ไดมี
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การถายโอนภารกิจการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกระทรวงมหาดไทยกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง

ถิ่นรับไปดำเนินงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีการถายโอนภารกิจงานสถานสงเคราะห

คนชรา  จำนวน  ๑๓  แหง  และศูนยบริการผูสูงอายุ จำนวน ๒  แหง ใหกรุงเทพมหานครและองคกรปกครอง

ทองถิ่น (อบจ.) รับไปดำเนินการ๔ 

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกำหนดมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ ๖ ประการ 

ไดแก ๑) มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ๒) มาตรฐานดานรายได ๓) มาตรฐานดานที่พักอาศัย 

๔) มาตรฐานดานนันทนาการ ๕) มาตรฐานดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 

๖) มาตรฐานการสรางบริการทางสังคม และเครือขายการเกื้อหนุน ซึ่งไดแบงตัวชี้วัดเปน ๒ ระดับ คือ ตัวชี้วัด

ขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) เปนภารกิจที่ตองทำ เพื่อตอบสนองความจำเปนพื้นฐานในการดำรงชีวิตของ

ผูสูงอายุ และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) เปนภารกิจเลือกทำไดตามศักยภาพของ อปท. น้ัน ๆ 

เพ่ือพัฒนายกระดับการใหบริการหรือสวัสดิการสูงข้ึน กาวหนายิ่งข้ึน๓ การมีมาตรฐานงานกำหนดไว ถือเปน

โอกาสในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ ใหเปนภารกิจหนึ่งของ อปท. รวมกับภาคสวนตาง ๆ 

ทั้งในระดับทองถิ่น และสวนกลาง   

 แมวาในทางปฏิบัตินั้นอปท.ยังคงมีจุดออน และอุปสรรคดานงบประมาณ บุคลากร ขอมูล และความรูที่

ทำใหยังไมสามารถบรรลุตามมาตรฐาน แตยังคงมีจุดแข็งในดานเครือขายความรวมมือ ไดแก การประสานงาน

และสรางเครือขายความรวมมือกับคนในชุมชนและองคกรในชุมชน โดยเฉพาะ ชมรมผูสูงอายุ อาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) สถานีอนามัย กลุมแมบาน และอาสาสมัครผูสูงอายุ (อผส.) ในชุมชน๕ อปท. ท่ีสามารถ

พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง มีภาคประชาสังคมที่ดี ยอมจะมบีทบาทอยางยิง่ในการจัดบรกิารการดูแลระยะยาวท่ีบาน 

และชุมชน เปนฐาน  

 

ปญหาที่สำคัญ  

 การเพ่ิมขึ้นของผูสูงอายุที่เขาสูภาวะพึ่งพิงอยางรวดเร็วนี้ ทำใหตระหนักถึงการเตรียมการเรื่องของผูดูแล 

ซึ่งพบขอมูลท่ีนาวิตกวาเครือขายการดูแลผูสูงอายุไดลดลงอยางมาก ทำใหคาดไดวาผูสูงอายุและครอบครัวตอง

เผชิญกับความยากลำบากและขาดแคลนเครือขายการดูแลในอนาคต อยางไรก็ตามสำหรับครอบครัวผูสูงอายุที่

ไมมีบุตรหลานทำใหขาดผูดูแลหลัก จำเปนตองจางผูดูแลที่เรียกวาผูดูแลที่ไดรับการวาจาง (paid caregiver) 

ซึ่งสวนหนึ่งเปนผูที่ไดรับการอบรมอยางเปนทางการ ภายใตหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง

แรงงาน และอีกสวนหน่ึงมาจากหนวยบริการเอกชนที่ไมไดผานการฝกอบรมใด ๆ ทำหนาที่ดูแลในการทำกิจวัตร

ประจำวันและชวยเหลือในดานอื่น ๆ ที่จำเปนตองไดรับคาตอบแทน แตยังมีปญหาคือขาดหนวยงานที่ทำหนาที่

ควบคุมติดตามคุณภาพการทำงานของผูดูแล เหลาน้ี๑๒  

 โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ในการจัดอาสาสมัครเพื่อเขาไปดูแลผูสูงอายุที่บาน ปญหาที่

พบจากการดำเนินงานท่ีผานมาในการคือ อผส. มีความสามารถในการดูแลชั่วคราว และดูแลในเรื่องทั่วไป เชน 

เย่ียมเยียน พูดคุยมากกวาการใหความรู คำแนะนำอยางจริงจัง ซึ่งศักยภาพของ อผส. ไมสามารถรองรับการ

ดูแลระยะยาวในอนาคตได นอกจากนี้แมวาอาสาสมัครจะทำงานดวยใจ แตก็มีคาใชจายที่จำเปนเกิดข้ึน เชน 

คาเดินทาง คาประสานงาน เปนตน จึงตองการ ๕ การพัฒนาความรู และทักษะการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวย 

และการไดรับการสนับสนุนคาใชจาย  
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 ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับสูงหรือไมมีผูดูแลมีความจำเปนตองเขามาอยูในสถาบันหรือสถาน

สงเคราะหคนชรา พบวาสถานสงเคราะหคนชราสวนใหญขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดาน เชน พยาบาล 

นักกายภาพบำบัด จึงไมมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับบริการดังกลาว และพบวาความหลากหลายในการ

ขึ้นทะเบียนของสถานดูแลระยะยาวกับหลายหนวยราชการ และไมมีการกำหนดมาตรฐาน สงผลใหขาดมาตรการ

กำกับดูแลคุณภาพของสถานดูแล 

 จุดออน และอุปสรรคขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในบริการดูแลผูสูงอายุดานงบประมาณ บุคลากร 

ขอมูล และความรูที่ทำใหยังไมสามารถบรรลุตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว สมควรที่จะไดรับการพัฒนาศักยภาพ

และความพรอมใหจัดบริการได 

 

แนวทางการแกปญหาการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ  

 การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุจำเปนตองบูรณาการบริการสุขภาพและสังคม

เขาดวยกัน ใชมาตรการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุทุกคนใหเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีลดความทุพพลภาพหรือพิการ

ซ้ำซอนและเขาสูวาระสุดทายของชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี โดยการพัฒนาโปรแกรมการดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอการ

พึ่งพิงสำหรับผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุกลุมนี้มีจิตอาสาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  แตขณะเดียวกันก็

มีรายไดเพียงพอที่จะชวยตนเองได   

 สวนกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตองมีมาตรการใหความชวยเหลืออยางเรงดวน  โดยเนนใหครอบครัวมี

บทบาทหลักในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวอยูที่บานและชุมชนไดอยางมีคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกับ

วัฒนธรรมของสังคมไทย โดยสรางจิตสำนึกใหชุมชนและภาคประชาสังคมชวยเหลือเกื้อกูลครอบครัวที่ตองดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว เปนการสรางจิตสำนึกรวมไปสูการเปน “สังคมไมทอดทิ้งกัน” ควบคูไปกับการเรงรัดพัฒนา

ศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหตระหนักเห็นความสำคัญและมีความพรอมในการจัดการดูแลผูสูงอายุ 

สงเสริมภาคเอกชนและองคกรการกุศลใหมีสวนรวมในการจัดการดูแลผูสูงอายุ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

สุขภาพและสังคมที่เกี่ยวของกับดูแลผูสูงอายุใหเพียงพอทั้งกลุมที่เปนวิชาชีพและไมใชวิชาชีพ รวมท้ังกำหนด

มาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับผูสูงอายุที่ครอบครัว

ไมสามารถดูแลผูสูงอายุได  

 แนวทางดังกลาวนี้ไดเปนขอเสนอในการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ เมื่อวันที่ ๗ และ ๘  เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเรงรดัการสรางทมีการดูแลผูสงูอายใุนครอบครวัและชมุชนทีม่ผีูจดัการรายกรณ ี (Care  Manager)  

เพื่อใหมบีรกิารทีส่อดคลองกบัสภาพปญหาของผูสูงอายมุากยิง่ข้ึน โดยการใชขอมลูจากการจดัทำฐานขอมลูผูสูงอายุ

มาวางแผนการดูแล 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๓ 
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เอกสารอางอิง 
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มติ ๑    มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน  
  สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑. ผนวก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๕ 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๕ / ผนวก ๑ 
มติ ๒   ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๓   
มติ ๓   การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ / ผนวก ๑  
มติ ๔   นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ  
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๘  
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๘ / ผนวก ๑  
มติ ๕   นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ  
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๗  
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๗ / ผนวก ๑   
มติ ๖   มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖   
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖ / ผนวก ๑  
มติ ๗   รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑ 
มติ ๘   การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔  
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑  
มติ ๙  การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ 
  สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑๕ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๕๔



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๕๕

มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน๑ 

 ตระหนัก วาแรใยหนิทกุชนดิเปนสารกอมะเรง็ทีม่ผีลตอสุขภาพไมเฉพาะตอคนงานทีท่ำงานในสถานประกอบ

กิจการที่ใชแรใยหินเทานั้น แตสงผลกระทบทางสุขภาพตอประชาชนท่ัวไปอีกดวย และประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 

จำนวน ๕๗ ประเทศ ไดยกเลิกการใชแรใยหินแลว 

 กังวล ตอปริมาณการใชแรใยหินในประเทศที่ยังคงมีการนำเขาอยางตอเนื่อง และใชอยูในผลิตภัณฑ

หลายประเภท จากขอมูลป ๒๕๓๙ ประเทศไทยจัดเปนประเทศอันดับ ๒ ของโลก ที่มีอัตราการบริโภคแรใยหิน

มากที่สุด 

 รับทราบ วานโยบายและมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ ไมทนัสมยั และไมมปีระสทิธภิาพ รวมทั้ง

ไมมีบทบัญญตัทิัง้ทางตรงและทางออมในการควบคุมการกระจายฝุนแรใยหนิสูสิง่แวดลอม และในปจจบุนัมสีารทดแทน

ทีป่ลอดภยักวาทีส่ามารถนำมาใชในการผลิตแทนแรใยหิน  

 หวงใย วาหากไมมีมาตรการท่ีมุงไปสูการเลกิใชแรใยหนิในประเทศ จะเพิม่โอกาสเส่ียงตอการเกิดโรครายแรง

ที่สงผลใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลทั้งทางดานทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

 ตระหนัก วาการทำใหสังคมไทยปลอดภัยจากแรใยหินควรเปนการจัดการแบบบูรณาการทั้งทางดานการ

รณรงคสรางความรู ความตระหนกั สงเสรมิและสนบัสนนุการผลิตและการใชผลติภณัฑปลอดแรใยหนิ การเฝาระวัง

ติดตามกลุมเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาใหมีกฎหมายที่เขมงวดและนำไปใชอยางจริงจัง เพื่อมุงไปสูการเลิกใชแรใยหิน

อยางถาวร   

 ชื่นชม การทำงานของเครือขายองคกรผูบรโิภคและหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ ท่ีรวมผลักดันใหมาตรการ

ทำใหสังคมไทยไรแรใยหินเปนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ   

 เห็นวา ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับแรใยหินมีหนาที่สำคัญในการผลักดัน “มาตรการทำใหสังคมไทยไร

แรใยหิน” ไดแก ภาคการศึกษา องคกรที่ดูแลและบังคับใชกฎหมาย องคกรที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ ภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. รับรองยุทธศาสตร “การทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน” ตามภาคผนวก๒ ทายมตินี้ 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นำเสนอยุทธศาสตร “การทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน” ตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของรับไปดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร และพิจารณาเรงรัดการดำเนินการดังนี้ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑ 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๕ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑. ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๕๖

     ๒.๑  ใหกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินการ  

  ๒.๑.๑ ควบคุมแรใยหินที่เปนวัตถุดิบ (ไครโซไทล) ใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ อยางเรงดวน 

ภายในป ๒๕๕๔ ซึ่งจะหามมิใหมีการผลิต การนำเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

  ๒.๑.๒ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสำหรับสินคาที่ใชสารทดแทนแรใยหิน 

     ๒.๒  ใหกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดำเนินการและประสานงานกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบัน

การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร “การทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน”  

     ๒.๓  ใหกระทรวงมหาดไทย เปนแกนกลางรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนามาตรการเพื่อ

ควบคุมการรื้อถอน ซอมแซม ตอเติมอาคารหรือวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ และการกำหนดมาตรการการ

ทิ้งขยะแรใยหิน โดยเฉพาะในกิจการกอสรางและการบริการติดตั้ง 

     ๒.๔  ใหกระทรวงพาณิชย ดำเนินการหามนำเขาผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

     ๒.๕  ใหสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

  ๒.๕.๑ ตรวจสอบและประกาศรายช่ือผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบใหสังคมรับรู และ 

ดำเนินการหามขายผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

  ๒.๕.๒ พิจารณาออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่ควบคุมสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

โดยเฉพาะสินคาที่มีความเสี่ยงสูง 

     ๒.๖  ใหกระทรวงการคลัง พิจารณาเพิ่มอัตราภาษีการนำเขาแรใยหิน และลดอัตราภาษีการนำเขาของ

สารที่นำมาใชทดแทนท่ีไมเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยกำหนดเปนเงื่อนไขพิเศษที่จะไมกระทบตอการจัดเก็บภาษี

ของสารอื่นที่อยูในรหัสเดียวกัน  

     ๒.๗  ใหสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับเพิ่มเกณฑในระเบียบเดิม เรื่องการกอสรางอาคารของสวนราชการ 

โดยกำหนดไมใหใชวสัดทุีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบในการกอสราง ตอเตมิ หรอืซอมแซมอาคารใหมอยางเครงครัด 

 ทั้งน้ีใหหนวยงานที่เกี่ยวของในขอ ๒.๑.๒ - ๒.๗ ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป (ภายในป ๒๕๕๕) 

 ๓. ขอใหเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๔ และครั้งท่ี ๕     



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๕๗

ยุทธศาสตร “การทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน” 
 

เปาหมาย 

 ภายในป ๒๕๕๕ ประเทศไทยสามารถยกเลิกการนำเขา ผลิต และจำหนายแรใยหินและผลิตภัณฑ

ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบทุกชนิด เพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพของคนงาน 

ผูบริโภค และสาธารณชน 

 

ยุทธศาสตร   

 การทำใหสังคมไทยไรแรใยหินประกอบดวยยุทธศาสตร ๔ ดาน รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการทางกฎหมาย 

 ๒. ยุทธศาสตรการสงเสริมสนับสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัยตอสุขภาพ รวมท้ังการบริหารจัดการ

เพื่อควบคุม ลด และเลิกใชแรใยหิน 

 ๓. ยุทธศาสตรการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหกับสาธารณชนทราบ รวมท้ังพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสาร 

 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามกลุมเสี่ยงทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค  

 

  ๑. ยุทธศาสตรดานการยกเลิกการใชและปองกันอันตรายโดยมาตรการทางกฎหมาย  

 ใหคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจัดตั้งคณะอนุกรรมการ “พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

แรใยหิน” โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนแกนกลางในการประสานงาน รวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สถาบัน

การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ในการพัฒนามาตรการบังคับใชที่มุงไปสูการยกเลิกการใชแรใยหิน

ทุกประเภท โดยมีกำหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพัฒนาขอกฎหมายตาง ๆ ดังตอไปนี้   

     ๑.๑ การยกเลิกและควบคุมการใชแรใยหิน 

  ๑.๑.๑ ประกาศใหแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งจะหามมิใหมีการผลิต 

การนำเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

  ๑.๑.๒ กำหนดใหมีกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ที่ควบคุมสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ

เปนการเฉพาะ โดยเฉพาะสินคาที่มีความเสี่ยงสูง เชน เครื่องเปาผม เคร่ืองอบผม ฯลฯ โดยจัดใหมีการทบทวน

ความเหมาะสมในการอนุญาตใหมีการผลิต  จำหนาย นำเขา สงออก  และการตรวจสอบ รวมทั้งสินคาที่อาจมีการ

ปนเปอนแรใยหินจากวัตถุดิบบางประเภท อาทิเชน เครื่องสำอางที่มี Talcum เปนวัตถุดิบในการผลิต เปนตน 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๑. ผนวก ๑ 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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  ๑.๑.๓ ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูใหมีการควบคุมการสงออกและการนำเขามาในราชอาณาจักร

ซึ่งสินคาแรใยหินและสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

  ๑.๑.๔ พิจารณายกเลิกการใชแรใยหินและใหมีการใชสารทดแทนโดยกำหนดเปนเงื่อนไขพิเศษ

ที่จะไมกระทบตอการจัดเก็บภาษีของสารอื่น ๆ ที่อยูในรหัสเดียวกัน 

  ๑.๑.๕ สงเสริมใหมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสำหรับสินคาที่ใชสารทดแทน

แรใยหิน 

     ๑.๒  การปองกันอันตรายจากการทำงานและสิ่งแวดลอม  

  ๑.๒.๑ พัฒนามาตรการเพื่อควบคุมการรื้อถอน ซอมแซม ตอเติมอาคารหรือวัสดุที่มีแรใยหินเปน

สวนประกอบ ซ่ึงควรเปนกฎหมายเฉพาะ รวมถึงการกำหนดใหมีการจัดทำเปนประกาศใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงอุตสาหกรรม รับไปดำเนินการในเรื่อง

การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมกำกับนำไปใชประโยชนในการกำกับการดำเนินงาน 

  ๑.๒.๒ พัฒนาระบบการอนญุาตทำงานและระบบควบคุมการขึ้นทะเบียนผูทำหนาที่ในกิจกรรม

ตาม ๑.๒.๑ รวมทั้งระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ 

  ๑.๒.๓ กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานใหสูงขึ้น รวมทั้งกำหนดคามาตรฐานฝุน

แรใยหินในสิ่งแวดลอมทั่วไป 

     ๑.๓  กำหนดมาตรฐานการทิง้ขยะแรใยหิน คณุลกัษณะของสถานทีค่วบคมุ ระบบการควบคมุการดำเนนิ

งาน โดยเฉพาะในกิจการกอสราง การบริการติดตั้ง รวมทั้งพัฒนามาตรการใหสอดคลองกับอนุสัญญาท่ีเกี่ยวของใน

การควบคุมแรใยหิน 

     ๑.๔  การชดเชยความเสียหายและสวัสดิการ  

  ๑.๔.๑ กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในการพิจารณาชดเชยความเสียหายและใหสวัสดิการแก

ผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน 

  ๑.๔.๒ จัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากแรใยหิน  

 

 ๒. ยุทธศาสตรการสงเสรมิสนบัสนุนการใชสารทดแทนที่ปลอดภัยตอสุขภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ

เพื่อควบคุม ลด และเลิกการใชแรใยหิน  

     ๒.๑ ใหมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดซื้อวัสดุกอสรางและการจัดจางงานกอสรางอาคาร

ของรัฐหรือองคกรในกำกับของรัฐที่มกีารกำหนดไมใหใชวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบในการกอสราง ตอเติม 

หรือซอมแซมอาคารใหม  

     ๒.๒  ใหกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค นำ

มาตรการยกยองชมเชยมาใชเพื่อสนับสนุนสถานประกอบกิจการท่ีใหความรวมมือในการใชสารทดแทนเพื่อเปน

ขวัญและกำลังใจอยางตอเนื่อง 

     ๒.๓ ใหสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ รวมกับสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย สำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเกีย่วของ รวมกนัดำเนินการ 

ดังนี้ 
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  ๒.๓.๑ สนับสนุนและคนควาวิจัยเก่ียวกับสถานการณความเจ็บปวย ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

ผลิตภัณฑทางเลือก ตนทุนการผลิต เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนตอผูผลิต ผูบริโภค และสาธารณชนทั่วไป 

รวมถึงมีการพัฒนาภูมิปญญาชาวบานเพื่อใหไดผลิตภัณฑชุมชนทดแทนผลิตภัณฑภาคอุตสาหกรรมตามหลักการ

พึ่งตนเอง เพ่ือใหไดผลติภณัฑทีใ่ชสารทดแทนทีม่ปีระสทิธภิาพทดัเทียมแรใยหนิ และเผยแพรองคความรูสูสาธารณะ     

  ๒.๓.๒ เผยแพรองคความรูในการพฒันาผลิตภณัฑสูภาคเอกชนเพือ่ใหผูประกอบการไดใชประโยชน

โดยไมตองเสียเวลาและเงินทุนไปในการพัฒนาผลิตภัณฑตนเอง 

     ๒.๔ สรางความรวมมือกับอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ เชน ผูผลิตปูนซีเมนตและ

กระเบ้ือง ผูผลิตเบรกและคลัตช ผูผลิตเครื่องเปาผม และบริษัทรับเหมากอสราง เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับองคความรูในผลิตภัณฑที่ใชทดแทนแรใยหิน พรอมทั้งเขารวมเปนภาคีความรวมมือในการหามาตรการลด

การใชแรใยหิน  

 

 ๓. ยุทธศาสตรการเผยแพรความรูและประชาสัมพันธใหกับสาธารณชนทราบ รวมท้ังพฒันาระบบ

ขอมลูขาวสาร 

 สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถาบันการศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

รวมกับภาคประชาสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินงานดังนี้ 

     ๓.๑ จัดตั้งศูนยขอมลูเพือ่ใหมกีารแลกเปล่ียนขอมลูระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 

เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลเรื่องแรใยหิน รวมถึงปรับปรุงขอมูลอยางตอเน่ืองและเปดเผยขอมูลสูสาธารณชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจำทุกป  

     ๓.๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเวทีสาธารณะเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง จากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสีย  

     ๓.๓ จัดทำแผนเฝาระวังปญหาและติดตามการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขายภาคประชาสังคมทุก

จังหวัดเพ่ือแสดงความกาวหนาของการดำเนินงานและประเมินผล โดยนำเสนอผลสูสาธารณะอยางตอเนื่อง 

     ๓.๔  รวมกับส่ือมวลชนและภาคประชาสังคมในการใหความรูแกประชาชนและผูบริโภคถึงประกาศ

และขอมลูสนิคาทีม่สีวนประกอบของแรใยหิน ตลอดจนอนัตรายทีเ่กดิจากแรใยหนิ ผานทางสือ่ตาง ๆ การประชาสัมพันธ

ผานสื่อบุคคล โดยผานผูนำหมูบาน เชน ผูใหญบาน กำนัน รวมถึงหอกระจายขาว วิทยุชุมชน อยางตอเนื่องและ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

     ๓.๕  ใหกระทรวงศกึษาธิการรวมกบักระทรวงสาธารณสขุบรูณาการเนือ้หาการเรยีนการสอนกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นประเด็นอันตรายจากการใชแรใยหิน  

     ๓.๖  ใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุนการเผยแพรเพื่อประชาสัมพันธ

อยางตอเน่ือง 

  

๑ หมายถึง สื่อที่บันทึกสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตองใชคอมพิวเตอรบันทึกและอานขอมูล  
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 ๔. ยุทธศาสตรการพฒันาระบบเฝาระวงัและตดิตามกลุมเสี่ยงทางดานสขุภาพและสิง่แวดลอม รวมทั้ง

การวินิจฉัยโรค  

 ใหกระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

รวมกันดำเนินงานดังนี้ 

     ๔.๑ พัฒนาใหมีหนวยตรวจประเมินความเสี่ยงทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ครอบคลุมในพื้นที่

เสี่ยงท่ัวประเทศ โดยใหเปนไปตามหลักวิชาการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเขมงวดกวดขันการบังคับใช

กฎหมาย  มุงเนนใหมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานท่ีเหมาะสมกับการควบคุมปองกันโรคที่เกี่ยวของ  

     ๔.๒  กำหนดหลักเกณฑและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การตรวจคัดกรองดานสุขภาพ การเฝาระวังและ

ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ วิธีมาตรฐานดานการวินิจฉัยและชันสูตร มาตรฐานการอานฟลม วางระบบการขึ้น

ทะเบียนผูเชี่ยวชาญและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีบทบาทดานการควบคุม

คุณภาพและสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามในเรื่องดังกลาวขางตน 

     ๔.๓  มีการเช่ือมโยงและเขาถึงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการเฝาระวังความเสี่ยงจาก

อันตรายของแรใยหินมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำทะเบียนแรใยหิน/ผลิตภัณฑ/สินคาที่มีองคประกอบแรใยหิน 

แหลงที่ตั้งหรือที่กักเก็บและทะเบียนผูสัมผัสแรใยหินที่มีระยะเวลาเพียงพอกับระยะฟกตัวของโรค ขอมูลเฝาระวัง

โรคที่เกี่ยวของกับแรใยหิน มีการวางระบบเชือ่มโยงขอมลูดานการประเมินการรับสมัผสั รวมกบัขอมลูความเจ็บปวย  

และพัฒนาระบบการติดตามผูสัมผัสอยางตอเนื่อง ทั้งกอน ระหวาง และหลังการทำงาน ทั้งนี้ใหครอบคลุมถึงกลุม

เสีย่งทีอ่ยูในแรงงานนอกระบบรวมทัง้ประชาชนทัว่ไป เพือ่นำขอมลูไปใชในการฟนฟสูิง่แวดลอมทีป่นเปอนแรใยหิน 

     ๔.๔  พัฒนาความรวมมือในการติดตามตรวจสอบสินคาในประเทศเพื่อใหไดฐานขอมูลเชื่อมโยงกับการ

ติดตามขอมูลสุขภาพในกลุมผูสัมผัส 
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มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 ๑. แรใยหิน (Asbestos) เปนชื่อทั่วไปที่ใชเรียกเสนใยแรซิลิเกต ซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แบงเปน 

๒ กลุม คือ กลุมแอมฟโบล แบงยอยออกเปน ๕ ชนิด ไดแก ครอซิโดไลท, อะโมไซท, ทรีโมไลท, แอนโธฟลไลท, 

และ แอคทโินไลท (ในปจจุบนัไดยกเลิกการใชไปแลวทัง้ส้ิน) และ กลุมเซอรเพนไทน มเีพยีงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล 

(ในปจจุบันยังอนุญาตใหใชไดอยู)  มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความเหนียว ทนตอแรงดึงไดสูง ทนความรอนไดดี และ

ทนทานตอกรด ดาง และสารเคมีหลายชนิด ดวยคุณสมบัติเหลานี้ แรใยหินจึงถูกนำมาใชอยางกวางขวางในการ

ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑหลายประเภท กวารอยละ ๙๐ ของแรใยหินที่นำเขา จะใชเพื่อการผลิตสินคาประเภท

ซีเมนตใยหินเชน กระเบื้องทนไฟ กระเบื้องมุงหลังคา ทอซีเมนต และประมาณรอยละ ๗ ใชเพื่อการผลิตสินคา

ประเภทเบรค คลัทช ที่เหลืออีกรอยละ๓ใชในการผลิตสินคาอื่น ๆ เชนฉนวนกันความรอน กระเบื้องยางปูพื้น 

ภาชนะพลาสติก เสื้อผาทนไฟ กระดาษลูกฟูก สายฉนวนเตารีด เปนตน ขอมูลจากการศึกษาในตางประเทศ

คาดประมาณการวาผลิตภัณฑที่มีใยหินเปนสวนประกอบมีมากกวา ๓,๐๐๐ รายการ๑ 

 ๒. โรคทีเ่กีย่วของจากการรบัสมัผสัแรใยหนิทีส่ำคญั ไดแก โรคแอสเบสโตสสิ มะเรง็ปอด มะเร็งเยื่อหุมปอด

และเยื่อบุชองทอง และ ภาวะเยือ่หุมปอดหนา เปนตน ระยะฟกตวัของการกอโรคใชเวลายาวนาน ต้ังแต ๓๐-๔๐ ป 

ประชากรกลุมเสี่ยงแบงออกเปน ๒ กลุม กลุมที่ ๑ คือผูที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใชแรใยหิน ซึ่งมี

กฎหมายควบคุมการใชอยูบางแลว กลุมที่ ๒ คือผูที่นำแรใยหินไปใชประโยชน กลุมนี้ยังไมมีกฎหมายควบคุม  

อันตรายสวนใหญเปนเรื่องฝุนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งเพื่อใชงาน หรือมีการเส่ือมสภาพเม่ือใชงานไปแลว เชนการ

ตัดกระเบ้ือง/ทอน้ำ การเปล่ียนเบรค คลัทช ที่เสื่อมสภาพ การใชสินคาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน หรือไมมีขอหามใช

ในสินคาบางประเภทที่เสี่ยงตอการฟุงกระจายของฝุน เชน เครื่องเปาผมท่ีใชแรใยหินเปนฉนวน เปนตน  

 ๓. เปนที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการในองคการสากลท่ัวไปวา แรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็งดังน้ัน

องคการตาง ๆ ไมวาจะเปนองคการอนามัยโลกหรือองคกรแรงงานระหวางประเทศจึงไดใหความสำคัญตอการ

จัดการปญหาเพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหิน  ประมาณการวา มีประชากร ๑๒๕ ลานคนทั่วโลกที่ได

รับสัมผัสแรใยหินจากการทำงาน ในจำนวนนี้กวา ๑ แสนคนที่เสียชีวิตในแตละปดวยโรคที่เกิดจากการไดรับสัมผัส

แรใยหิน และ ๑ ใน ๓ ของการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งจากการทำงานมีสาเหตุมาจากแรใยหิน  มาตรการการ

กำจัดโรคที่เกิดจากแรใยหินไดปรากฏในมติขององคกรแรงงานระหวางประเทศและสมัชชาองคการอนามัยโลก

หลายคร้ัง เชน ในการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก ครั้งที่ ๕๘ มติที่ ๕๘.๒๒ (WHA Resolution 58.22) 

วาดวยเรื่องการปองกันและควบคุมมะเร็ง และ ครั้งที่ ๖๐ (WHA Resolution 60.26๒) ซึ่งไดมีการรณรงคให

ประเทศสมาชิกทัว่โลกเลกิใชแรใยหนิทกุชนดิเพือ่ควบคมุและกำจัดโรคทีเ่กดิจากแรใยหนิใหหมดไป ปจจบุนัมปีระเทศ

ที่หามใชแรใยหินแลวจำนวน ๕๗ ประเทศ๓และกำลังมีเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศ   

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๕ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๖๒

 ๔. ประเทศไทยไมมีเหมืองแรใยหินภายในประเทศ แตมีการนำเขาแรใยหินมานานกวา ๗๐ ป จากระยะ

ฟกตัวของโรคที่ยาวนาน  จึงคาดการณไดวาอัตราการเกิดโรคนับจากนี้ไปจะปรากฏชัดเจนขึ้น จากขอมูลป ๒๕๓๙ 

ประเทศไทยจัดเปนประเทศอันดับ ๒ ของโลก๔ ที่มีอัตราการบริโภคแรใยหินมากที่สุด คิดเปน ๓ กิโลกรัม/คน/ป  

รองจากประเทศรัสเซยี อตัราการบริโภคขึน้ลงตามภาวะเศรษฐกจิ ปจจบุนัมผีูผลติรายใหญรายหนึ่งไดเลิกใชแรใยหิน

ในการผลิตแลว แตอัตราการบรโิภคกไ็มไดลดลงไปอยางมนียัสำคัญ คาดวานาจะเกดิจากเปนชวงเปล่ียนผานที่สำคัญ 

จึงทำใหผูผลิตบางรายชวงชิงโอกาสทองจากการท่ีแรใยหินมีราคาตกต่ำรีบผลิตสินคาเสียกอนที่จะมีขอหามใช  

ดังนั้นหากยังไมมีมาตรการที่เปนรูปธรรมในการจัดการปญหา ก็คาดวาจะมีผูไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพอยาง

มากมายในอนาคตอันใกล 

 ๕. จากการเฝาระวังโรคท่ีเกี่ยวของกับการรับสัมผัสแรใยหินของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในป 

๒๕๕๒๕ ในกิจการผลิตผาเบรค กระเบื้องหรือทอซีเมนตและผลิตกาวจำนวน ๒๖ แหง พบวาปริมาณฝุนแรใยหิน

ฟุงกระจายอยูในสิ่งแวดลอมการทำงานเกินกวามาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยสมาคมนักสุขศาสตร

อุตสาหกรรมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา เกือบรอยละ ๘๐ นอกจากนั้นลูกจางที่ทำงานในบางกิจการ เชน ผาเบรก 

มากกวารอยละ ๗๐ ยังไมมีความรูเกี่ยวกับอันตรายของแรใยหิน ไมมีมาตรการปองกันดานสุขอนามัย เชน ไมมีชุด

ทำงานเฉพาะ ไมมีการกำหนดใหตองเปล่ียนเสื้อผาและอาบน้ำชำระกายกอนกลับบาน ไมไดจัดใหมีการสวมใส

อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจที่มีประสิทธิภาพ ไมกำหนดขอหามสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำในพื้นที่ทำงานท่ีอาจมี

ฝุนแรใยหินฟุงกระจาย ไมมีคูมือมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย ทั้งที่กิจการดังกลาวมีกิจกรรมท่ีอาจทำใหฝุน

แรใยหินฟุงกระจายในสิ่งแวดลอมการทำงานคอนขางสูง และจากการตรวจประเมินภาวะสุขภาพลูกจาง ก็ยงัพบ

ผูมีผลสมรรถภาพปอดต่ำกวาเกณฑมาตรฐานอยูสูงสุดถึงรอยละ ๔๐ 

 ๖. จากรายงานการเฝาระวังและคนหาโรคปอดจากแรใยหินของกรมควบคุมโรคในป ๒๕๕๑ ในกิจการ

ประเภทเดียวกัน ๑๔ แหง ก็พบผูมีความผิดปกติที่มีอาการเขาไดกับโรคจำนวน ๓๙ ราย ผูมีความผิดปกติจากการ

ทำ High-Resolution CT Scan จำนวน ๒๐ ราย ในปจจุบันประเทศไทยเพิ่งพบผูปวยที่เสียชีวิตจากมะเร็ง

เยื่อหุมปอดจากเหตุอาชีพเพียง ๑ ราย แอสเบสโตสิส ๓ ราย มีอาการเขาไดกับแอสเบสโตสิส ๗ ราย เยื่อหุมปอด

หนา ๓๗ ราย เหตุที่สถิติของอัตราการเกิดโรคยังมีนอยอยูนั้นมีสาเหตุหลักจากการขาดระบบการบันทึกประวัติการ

ทำงาน ประวตัิการรับสัมผัส ที่ตองเชื่อมโยงกับระบบขอมูลสุขภาพ จึงทำใหไมมีการหาความเช่ือมโยงของ

ความเจ็บปวยซึ่งสงผลโดยตรงตอระบบการวินิจฉัยโรค รวมท้ังยังขาดแพทยผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคและการ

ชัณสูตรโรค จงึมคีวามจำเปนทีต่องรบีสรางและพัฒนาระบบใหมปีระสิทธภิาพตอไปดวย สวนฐานขอมูลความเส่ียงภัย

ตอสุขภาพในกลุมผูนำสนิคาทีม่สีวนประกอบของแรใยหนิไปใช ยงัไมมหีลกัฐานจากรายงานการศกึษาในประเทศไทย  

แตมีรายงานการศึกษาในตางประเทศและการฟองคดีเรียกรองความเสียหายอยางมากมายจากการใชสินคาท่ีมี

แรใยหินเปนสวนประกอบ 

 ๗. ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตสารทดแทนแรใยหินมีการพัฒนาไปมาก และมีการผลิตสารทดแทนแรใยหิน

ที่ปลอดภยักวาและมปีระสทิธิภาพทดัเทยีมกนัมาใชหลายชนดิ โดยสารทดแทนแตละชนดิจะเหมาะกบัชนดิผลติภัณฑ

ที่แตกตางกัน ตัวอยางสารทดแทนไดแก Fiber glass, Rock wool, Slag wool, Ceramic fibers เปนตน ใน

ประเทศไทยมีการนำ Polyvinylalcohol fiber (PVA) มาใชเปนสารทดแทนในอุตสาหกรรมกระเบื้องแผนเรียบ 

แผนลอน ทอน้ำ และใช Polyacrylonitrile fiber, Aramid fiber, Metal fiber, Rock wool fiber, Potassium 

titanate หรือ Vermiculite เปนสารทดแทนในอุตสาหกรรมผลิตเบรคและคลัทช   



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๖๓

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๘. ในระดับสากลมี “มาตรการหามและขจัดการใชแรใยหินรวมถึงการขจัดโรคที่เกิดจากแรใยหิน” โดย

เปนมติจากการประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยที่ ๙๕ ป ๒๕๔๙ ใหประเทศสมาชิกหามและขจัด

การใชแรใยหนิทกุรปูแบบ และจากการประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลกก็ไดมีมตริบัรองยทุธศาสตรในการขจัดโรค

จากแรใยหิน พ.ศ. ๒๕๕๐ (WHA resolution 60.26) โดยกระตุนใหประเทศสมาชิกนำยุทธศาสตรนี้ไปปรับใช  

 ๙. ในสวนของประเทศไทยไดมีการจัดประชุมนานาชาติเรื่องแรใยหิน ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมี

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก แอฟริกา ยุโรป และ อเมริกาเหนือ จำนวน ๒๖ ประเทศ เขารวมและมีการจัดทำ

ปฏิญญากรุงเทพเพื่อการยกเลิกการใชแรใยหินและขจัดโรคจากแรใยหิน ซ่ึงมีมติสำคัญคือ ๑) หามใชแรใยหิน

ทุกชนิด ๒) คุมครองแรงงานและสาธารณชน ๓) สนับสนุนใหใชสารทดแทน ๔) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

๕) ปองกันการเปล่ียนถายผลิตภัณฑแรใยหินไปประเทศท่ีกำลังพัฒนา ๖) กำหนดความรับผิดชอบทางสังคมใน

กลุมธุรกิจ ๗) เฝาระวังโรคจากแรใยหิน และ ๘) พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งตอมา คณะกรรมการ

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม๖ ซึง่มรีฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีคำสัง่แตงตัง้ คณะอนุกรรมการ 

ที่มาจากจากทุกภาคสวน โดยมี สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค เปนเลขานุการ 

เพื่อจัดทำรางแผนยทุธศาสตรการควบคมุและหามใชแรใยหนิและการกำจัดโรคทีเ่กีย่วของกับแรใยหนิ พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๕ ซึ่งปจจุบันคอนขางลาสมัย สำหรบัรางแผนยทุธศาสตร “การทำใหสงัคมไทยไรแรใยหนิ” เปนแผนยุทธศาสตร

ที่จัดทำขึ้นใหมเพื่อใหทันตอสถานการณและมุงไปสูการยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิดอยางถาวร 

 ๑๐. กฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการควบคุมการใชแรใยหินที่เขมงวดในประเทศไทยยังไมมี สวนใหญ

จะประยุกตขอกำหนดเกีย่วกบัการใชสารเคมทีัว่ไปหรือสารอันตรายมาบังคับใชแทน ทำใหขาดการควบคุมที่เขมงวด  

และขาดการควบคุมในทุกเสนทางของการกระจายสูสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของจะมีขอ

บัญญัติแตเพียงบางประการตามแตละเจตนารมณของกฎหมายของแตละฉบับ ยังมีชองวางของการควบคุมอีก

มากมายที่ยังขาดการประสานกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองสาธารณชนท่ีไดรับผลกระทบโดยที่ตนมิไดเปนผู

กอเหตุ อีกทั้งยังไมมีทางเลือกที่จะปกปองสิทธิของการอยูในสิ่งแวดลอมที่สะอาด หรือใชสินคาที่ปลอดภัย  

ตัวอยางเชน ยังขาดหนวยงานที่ทำหนาที่ควบคุมในดานการซอมแซม ตอเติมรื้อถอนอาคารที่มีการใชแรใยหิน  การ

ขาดระบบจัดการในการกำจัดซากหรือขยะแรใยหิน การขาดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มุงเนนดาน

ความปลอดภัยในการใชงานโดยปกติ การขาดการควบคุมกิจการท่ีนำผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบไปใช 

เชนการติดตั้งฉนวน เปนตน นอกจากนีข้อกำหนดทีม่อียูกล็าสมยัไมทนัตอการเปล่ียนแปลงทางดานวิชาการ รวมทั้ง

ยังขาดแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานที่เกี่ยวของ  

           ๑๐.๑ พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอำนาจคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ประกาศรายชื่อสารเคมีและกำหนดระดับความเขมงวดในการควบคุม  แรใยหินถูกจัดเปนวัตถุอันตราย  ในปจจุบัน

มีเพียงชนิด ไครโซไทล ที่จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ตองไดรับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรมกอนจึง

ประกอบกิจการได อีก ๕ ชนิดที่เหลือไดมีการหามใชไปแลว (ประกาศเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔)  ดังนั้นอำนาจใน

การหามใชจงึเปนอำนาจของกระทรวงอตุสาหกรรม นอกจากนัน้ยงักำหนดใหตองมผีูรบัผิดชอบควบคุมความปลอดภัย

ในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายในโรงงานเปนการเฉพาะ ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องการท้ิงขยะแรใยหินโดยที่การควบคุม 

ครอบคลุมทั้งท่ีเปนวัตถุดิบและซากของผลิตภัณฑจากกระบวนการผลิต โดยตองทำการขอเลขประจำตัว จำนวน 

๑๓ หลักเพ่ือใชในระบบเอกสารกำกับการขนสง จัดทำบัญชีระบุปริมาณ จำนวนภาชนะ ตลอดจนการวิเคราะห
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ตรวจสอบ รวมถึงวิธีการบริหารจัดการของเสียอันตราย บรรจุของเสียอันตรายในภาชนะท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง 

ไมทำปฏิกิริยากับของสียอันตรายที่บรรจุ จัดทำแผนมาตรการปองกันกรณีเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน และจัดทำ

เอกสารกำกับการขนสงของเสียอันตรายเมื่อจะทำการขนสงของเสียอันตราย 

          ๑๐.๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดหนาที่ของผูไดรับอนุญาต (ผูประกอบ

กิจการ) ในการควบคุมการใชภายในโรงงาน ซึ่งเปนขอกำหนดทั่วไปเชนเดียวกับการควบคุมสารเคมี มีการกำหนด

เงื่อนไขในการตอใบอนุญาต  โดยโรงงานที่ใชแรใยหินตองควบคุมมิใหปริมาณฝุนแรใยหินในบรรยากาศเกินกวา ๒ 

เสนใยตออากาศ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร รวมทั้งกำหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ซึ่ง

โรงงานที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตรายตองจัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน ครอบคลุมในเรื่องการชี้บงอันตราย การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเส่ียง 

          ๑๐.๓ พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดการควบคุมการใชแรใยหินโดยใช

ขอกำหนดเชนเดียวกับการควบคุมสารเคมีทั่วไป  นอกจากนั้นยังไดกำหนดคามาตรฐานความปลอดภัยที่อนุญาตให

ปนเปอนในสิ่งแวดลอมการทำงานได ไวตั้งแตป ๒๕๒๐ โดยกำหนดใหไมเกิน ๕ เสนใยตออากาศ ๑ ลูกบาศก

เซนติเมตร  ซึ่งถือวาลาสมัยเกินไป ปจจุบัน สมาคมนักสุขศาสตรอุตสาหกรรมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว 

๐.๑ เสนใยตออากาศ ๑ ลูกบาศกเซนติเมตร แรใยหินจัดอยูในบัญชีรายชื่อสารเคมีที่กำหนดใหลูกจางที่ทำงาน

เกี่ยวของตองไดรับการตรวจสุขภาพ  นอกจากนี้ยังกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพลูกจางและสงผลการ

ตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน กำหนดใหผูตรวจคือแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมดานอาชีวเวชศาสตร เมื่อตรวจแลวใหลงบันทึกในสมุดสุขภาพดวย 

          ๑๐.๔  พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกำหนดการควบคมุกจิการทีเ่ปนอันตราย

ตอสุขภาพ โดยควบคุมกิจการที่เกี่ยวของกับแรใยหินไวอยู ๓ กลุมประเภทกิจการดังนี้ ๑) การอัดผาเบรค 

ผาคลัชท ๒) การผลิตผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม และ ๓) การกอสราง กฎเกณฑที่ใชเปน

กฎกระทรวงวาดวยเรื่องทั่วไป ขอกำหนดสวนใหญใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองแรงงาน นอกจากนั้นยังอาจ

กำหนดหลักเกณฑ มาตรการ วิธีการในการควบคุมการประกอบกิจการไวเปนการเฉพาะไดดวย ซึ่งโดยบทบาท

หลักจะมีการกำหนดมาตรฐานในการคุมครองสุขภาพคนงาน โดยใชมาตรการในการจัดบริการอาชีวอนามัย และ

การเฝาระวังดานสุขภาพเพื่อปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนการเติมเต็มบทบาทในเรื่องการเฝาระวัง

ดานสิ่งแวดลอมการทำงานของกระทรวงแรงงาน  

          ๑๐.๕ พระราชบญัญตัมิาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดมกีารกำหนดมาตรฐาน

การผลิตของผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปจจุบันแรใยหินยังคงไดรับอนุญาตใหใชในการผลิตสินคาอยูหลายรายการ๗ 

โดยไมไดกำหนดใหเปนมาตรฐานบังคับ หมายความวาผูผลิตอาจไมปฏิบตักิไ็ดหากไมประสงคขอประกนัคณุภาพสินคา 

          ๑๐.๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกำหนดใหคณะกรรมการวาดวยฉลาก

มีอำนาจออกประกาศใหสินคาที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายและจิตใจ เนื่องจากการใชหรือโดยสภาพ

ของสินคานั้นเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ปจจุบันมีประกาศคณะกรรมการวาดวยเรื่องฉลาก ไดออกประกาศใหมีการ

ควบคุมสินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบเฉพาะในผลิตภัณฑ เบรค คลัทช กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบื้องยาง 

ไมฝา ทอน้ำ การควบคุมใหทำการติดฉลากและคำเตือน โดยระบุขอความวา “อาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด” 

รวมทั้งขอแนะนำในการใชไวดวยตามประกาศคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ฉบับที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ 

๒๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ อยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวเปนเพียงมาตรการเสริมที่จะทำใหผูบริโภครับรูขอมูลความเปน



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๖๕

อันตรายเพื่อหาทางปองกันหรือใชเปนทางเลือกในการพิจารณาเลือกใชสินคา ซึ่งความรูความเขาใจและตระหนักถึง

อันตรายจำเปนตองมีกระบวนการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางตอไป 

 

ขอจำกัดการดำเนินงานและการแกไขปญหา  

 ๑๑. ขอจำกัดในดานกฎหมาย พบวา กฎหมายท่ีเกี่ยวกับแรใยหินในประทศไทย พบปญหาไมทันสมัย 

ไมเทาทันสถานการณ และไมมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังไมมบีทบัญญัตทิัง้ทางตรงและทางออมในการควบคุมการกระจาย

ฝุนแรใยหินสูสิ่งแวดลอม 

         ๑๑.๑ การรื้อถอน ซอมแซม ตอเติมอาคารเกาที่มีการใชผลิตภัณฑแรใยหิน รวมถึง การใช

ผลิตภัณฑแรใยหินในอาคารกอสรางใหม ยังไมมีบทบัญญัติเฉพาะในการควบคุม หรือ หามใช นอกจากน้ี ยังไมมี

ขอกำหนดวา การทำกิจกรรมดังกลาว ตองขออนุญาตทำงานกับหนวยงานใด อยางไร เปนตน  

         ๑๑.๒ กฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยในงานกอสรางยังไมครอบคลุมเรื่องแรใยหิน รวมทั้งไมมี

ระบบควบคุมการขึ้นทะเบียนผูทำหนาที่ในกิจกรรมดังกลาว 

         ๑๑.๓ คามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงานยังลาสมัย นอกจากนี้ 

ประเทศไทยยังไมมีการกำหนดคามาตรฐานของฝุนแรใยหินในสิ่งแวดลอมทั่วไป 

         ๑๑.๔ ขาดกฎหมายที่ควบคุมการใชสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน โดยเฉพาะสินคาที่มี

ความเสี่ยงสูง เชน เครื่องเปาผม รวมทั้งยังขาดการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสินคาที่มีอาจมีแรใยหินปนเปอน

ตามธรรมชาติได เชน สินคาประเภทเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของ Talcum 

         ๑๑.๕  ขาดมาตรฐานสินคาปลอดใยหิน รวมทั้งการพัฒนาใหเปนมาตรฐานบังคับ 

         ๑๑.๖ กฎหมายควบคุมการนำเขามาในราชอาณาจกัรซึง่สินคา ลาสมยั ไมทนัตอการเปล่ียนแปลง 

         ๑๑.๗ กฎหมายที่กำหนดอัตราภาษีอากร ยังรวมแรใยหินและสารเคมีหลายรายการไวดวยกัน 

ทำใหการแกไขทำไมไดเพราะกระทบกับสารเคมีชนิดอื่น ๆ ดวย การที่กำหนดใหวัตถุดิบใดที่ภายในประเทศ

ไมสามารถผลิตไดเองและตองนำเขาไมสามารถจัดเก็บภาษีไดนั้น ตองไดรับการแกไขเสียใหมภายใตเงื่อนไข

พิเศษเพราะแรใยหินเปนสารกอมะเร็งและหลายประเทศเลิกใชแลว รวมทั้งขอจำกัดมาตรการทางการคา เชน 

เขตการคาเสรี ตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 ๑๒. ขอจำกัดดานการบริหารจัดการ พบวา  

         ๑๒.๑  เครื่องมือในการตรวจสิง่แวดลอมการทำงานท่ีรฐัมอียู ยงัมไีมเพยีงพอ ไมกระจายครอบคลุม

ในพื้นที่ตาง ๆ ที่มีปญหา  ผูเช่ียวชาญในการตรวจประเมินมีนอย และ บางสวนยังไมไดรับการอบรม 

         ๑๒.๒  ปจจุบัน ยังไมมีการกำหนดคุณลักษณะของสถานที่ที่รับกำจัดแรใยหินเปนการเฉพาะ 

         ๑๒.๓  ขาดการติดตามตรวจสอบวาสินคาในประเทศไทย มีประเภทใดบางที่มีแรใยหินเปนสวน

ประกอบ และไดมีการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไวหรือไม สินคาใดควรไดรับการทบทวนใหยกเลิก

การใชไดแลว เปนตน 

         ๑๒.๔  ตองใชเงินลงทุนสูงในการควบคุมมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 

         ๑๒.๕  ไมมีระบบการบันทึกขอมูลประวัติการทำงาน ประวัติการรับสัมผัส ประวัติภาวะสุขภาพ 

         ๑๒.๖  ไมมีระบบการควบคุมคุณภาพการบริการตรวจสุขภาพ และส่ิงแวดลอม 
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 ๑๓. ขอจำกัดดานการเฝาระวังโรค พบระบบติดตามเฝาระวังโรคในกลุมลูกจางยังขาดประสิทธิภาพ 

รวมทั้ง ยังขาดระบบเฝาระวังในกลุมผูเกี่ยวของที่มีความเส่ียง เชน ผูประกอบติดตั้งผลิตภัณฑแรใยหิน ผูใชสินคา 

เปนตน การบังคับใชกฎหมายเพื่อใหมีตรวจติดตามทางดานสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพ ยังใชฟลมไมไดมาตรฐาน

ทั้งขนาดและคุณสมบัติของฟลม ไมมีผูเช่ียวชาญในการอานฟลม นอกจากนี้ แพทยผูเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัย

และชัณสูตรโรคที่เกี่ยวของกับแรใยหินยังมีไมเพียงพอ 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๕  

                                   

เอกสารอางอิง 

 

๑  ตัวอยางผลิตภัณฑที่อาจจะมีแรใยหินเปนสวนประกอบ อยูในภาคผนวก เอกสารวิชาการ 

๒  The WHO Global Plan of Action on Workers’Health 2008-2017 (Resolution WHA 60.26) 

๓  รายชื่อประเทศท่ีหามการใชหรอืมขีอจำกดัการใชทีเ่ขมงวดเก่ียวกบัแรใยหนิแสดงในภาคผนวก เอกสารวิชาการ 

๔  Tossavainen, A. (2003). National mesothelioma incidence and the past use of asbestos A.  

 Monaldi Archives for Chest Disease, 59, 146-149.  

๕  รายงานผลการศึกษา “สถานการณการใชแรใยหิน สภาวะสุขภาพ และสภาพแวดลอมการทำงานในสถาน 

 ประกอบกิจการทีม่กีารใชแรใยหนิ” ภายใตโครงการเฝาระวงัโรคปอดจากการทำงานในสถานประกอบกิจการที่ 

 มกีารใชแรใยหนิ ป ๒๕๕๑ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

๖ องคประกอบ บทบาทและอำนาจหนาทีข่อง “คณะกรรมการอาชีวอนามยัและสิง่แวดลอม” แสดงในภาคผนวก  

 เอกสารวชิาการ 

๗ รายช่ือสินคาที่ไดมาตรฐานการผลติของผลิตภณัฑอตุสาหกรรม (มอก.) แสดงในภาคผนวก เอกสารวิชาการ 
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อันตรายและผลกระทบจากการใชแรใยหิน 
 

แรใยหินคืออะไร 

 แรใยหิน หรือ แอสเบสตอส (Asbestos) หมายถึงกลุมของเสนใยแรซิลิเกตที่เกิดตามธรรมชาติ เปนมี

ลักษณะเปนเสนใย แข็งแรง ยืดหยุน และทนความรอนไดดี ดังนั้นจึงนิยมนำมาใชในผลิตภัณฑที่ตองการความ

ทนทาน ทนความรอน และทนการเสียดทาน แรใยหินแบงเปน ๒ กลุม คือ กลุมแอมฟโบล  แบงยอยออกเปน 

๕ ชนิด ไดแก ครอซิโดไลท (Crocidolite), อะโมไซท (Amosite), ทรีโมไลท (Tremolite), แอนโธฟลไลท 

(Anthophyllite), และ แอคทิโนไลท (Actinolite) และ กลุมเซอรเพนไทน มีเพียงชนิดเดียวคือ ไครโซไทล 

(Chrysotile) อุตสาหกรรมที่มีการใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ 

 • ผลิตภัณฑซีเมนต เชน กระเบื้องมุงหลังคา กระเบ้ืองทนความรอน ทอสงน้ำ ทอระบายน้ำ 

 • ผลิตภัณฑพลาสติก เชน กระเบื้องปูพื้นไวนิล พลาสติกทนแรงกระแทก กลองพลาสติกบรรจุแบตเตอรี่  

 • กระดาษแรใยหิน และผลิตภัณฑเสนใยอัดแนน เชนกระดาษลูกฟูก แผนกรองในอุตสาหกรรมยาและ

เครื่องดื่ม  

 • ผาเบรค คลัทช  

 • สิ่งทอที่ทำดวยแรใยหิน เชน ชุดปองกันไฟ มานทนไฟ ถุงมือกันความรอน สายเตารีด 

 • ฉนวนกันความรอน เชน ฉนวนที่ใชหุมทอของหมอไอน้ำ  หุมคานเหล็กในอาคารสูง เพื่อปองกันการ

ขยายตัวของเหล็กในกรณีเกิดเพลิงไหม ฉนวนในเครื่องเปาผม/เคร่ืองอบผม เครื่องปงขนมปง เตารีด ตูไฟ 

เตาอบขนมปง กระติกน้ำรอน ประตูกันไฟ เตาปงยาง ตูเย็น เปนตน 

 • ผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน สารยึดในยางมะตอย วัตถุดิบในการทำหินเจียรและประเก็น กาวและ sealant 

ตาง ๆ ที่ใชกันร่ัวซึม 

 หากแยกเปนสัดสวนของการใชแรใยหิน พบวาประมาณรอยละ ๙๐ ของแรใยหินที่นำเขา จะใชเพื่อการ

ผลิตสินคาประเภทซีเมนตใยหินเชน กระเบ้ืองทนไฟ กระเบ้ืองมุงหลังคา ทอซีเมนต และประมาณรอยละ ๗ ใช

เพ่ือการผลิตสินคาประเภทเบรค คลัทช ที่เหลืออีกรอยละ ๓ ใชในการผลิตสินคาอื่น ๆ เชนฉนวนกันความรอน 

กระเบ้ืองยางปูพื้น ภาชนะพลาสติก เสื้อผาทนไฟ กระดาษลูกฟูก สายฉนวนเตารีด เปนตน  

 

ปริมาณการใชแรใยหินในประเทศ 

 ประเทศไทยมีการนำเขาแรใยหินตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากไมมีเหมืองแรใยหินในประเทศ จากสถิติ

การนำเขาของกรมศุลกากร พบปริมาณการนำเขาแรใยหินของประเทศไทยคอนขางคงที่ประมาณแสนกวาตัน

มาตลอด แตปริมาณลดลงอยางมากในป พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากนั้นมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

จนคงที่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตัน/ป และปริมาณการบริโภคเริ่มลดลงอีกในป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ เนื่องจาก

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๕/ ผนวก ๑ 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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บริษัทใหญแหงหนึ่งยกเลิกการใชแรใยหินไปแลว ประเทศไทยมีปริมาณการนำเขาแรใยหินเปนอันดับ ๕ ของ

โลก (รัสเซีย จีน บราซิล อินเดีย และไทย) หรือ ถาคิดเปนอัตราการบริโภคเฉลี่ย ๓ กิโลกรัม/คน/ป ในป พ.ศ. 

๒๕๓๙ ประเทศไทยจะเปนอันดับ ๒ รองจากรัสเซีย (๓.๔ กิโลกรัม/คน/ป)  

 ปจจุบัน ตามพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีการอนุญาตใหมีการนำเขาแรใยหินประเภท

ไครโซไทล ซึ่งจัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เขามาในประเทศไทยไดเทานั้น สวนชนิดอื่น ๆ อีก ๕ ชนิด ถูกจัด

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ และไดยกเลิกการใชไปแลว โดยการอนุญาตใหนำเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ มาใช

ประโยชนในลักษณะที่ตองควบคุมการใชอยางเขมงวดนี้ มีความหมายครอบคลุมตลอดทั้งเรื่องการผลิต การนำเขา 

การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

 

 

ผลกระทบตอผูใชแรงงาน ประชาชนและผูบริโภคดานสุขภาพ 

 ประชากรกลุมเสี่ยงแบงออกเปน ๒ กลุม กลุมที่ ๑ คือ ผูที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการใช

แรใยหิน เชน คนงานที่ทำงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ทอซีเมนต วัสดุที่ผสมฉนวนกันความรอน การผลิต

ผาเบรค/ผาคลัช เปนตน กลุมนี้มีกฎหมายควบคุมการใชอยูบางแลว กลุมที่ ๒ คือผูที่นำแรใยหินไปใชประโยชน  

เชน ชางเปลี่ยนและอัดเบรค/คลัทช  ชางรื้อถอนอาคาร/ส่ิงกอสราง หรืออุปกรณอื่น ๆ ท่ีมีฉนวนกันความรอน 

ชางกอสราง ชางซอมเครื่องใชไฟฟา กลุมนี้ยังไมมีกฎหมายควบคุม อันตรายสวนใหญเปนเรื่องฝุนแรใยหินที่เกิด

ขึ้นจากการติดตั้งเพื่อใชงาน หรือมีการเสื่อมสภาพเม่ือใชงานไปแลว เชนการตัดกระเบ้ือง/ทอน้ำ การเปล่ียน

เบรค คลัทช ที่เส่ือมสภาพ ฝุนจากการรื้อถอนอาคารท่ีใชวัสดุแรใยหิน การใชสินคาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน หรือ

การใชสินคาบางประเภทท่ีเส่ียงตอการฟุงกระจายของฝุน เชน เครื่องเปาผมที่ใชแรใยหินเปนฉนวน เปนตน 

 สวนใหญฝุน/เสนใยแรใยหินเขาสูรางกายทางการหายใจ สวนนอยสามารถเขาสูทางเดินอาหารไดจาก

การกลืนเสมหะท่ีมีเสนใยแรใยหินปนเปอนอยู เมื่อแรใยหินเขาสูปอด เสนใยจะสะสมและฝงอยูในเนื้อเยื่อปอด 

หลังจากนั้นเซลลทำลายส่ิงแปลกปลอมช่ือ Macrophage จะเขาโอบลอมและหล่ังเอ็นไซมเพื่อจะยอยทำลาย
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เสนใยแรใยหิน แตเนื่องเสนใยมีความทนทานตอกรด/สารเคมีทำใหเสนใยคงอยูถาวรในรางกาย ดังนั้นเอ็นไซม

จาก macrophage จะกลับมาทำลายเซลล macrophage เองและเซลลเนื้อเยื่อปอดสวนที่ดีดวย ขบวนการ

โอบลอมและทำลายเซลลของ macrophage และกลไกการซอมแซมเซลลของปอดจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและ

ตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหเนื้อเยื่อปอดเกิดการอักเสบ เกิดเปนพังผืดและพัฒนาจนเกิดเปนเซลลมะเร็งได พัฒนาการ

ของการเกิดโรคจะเกิดขึ้นอยางชา ๆ ใชเวลา ๑๕-๓๕ ป  

 การที่อนุภาคของแรใยหินสามารถฟุงกระจายสูปอด ทำใหเกิดโรครายแรงตางๆที่เกี่ยวกับปอด เชน (๑) 

โรคปอดอักเสบจากแอสเบสตอส หรือ แอสเบสโตซิส (Asbestosis) ทำใหเกิดความผิดปกติตอเยื่อพังผืดของ

ปอด นำไปสูความผิดปกติของปอดในท่ีสุด (๒) โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer) ซ่ึงจะเพ่ิมความเสี่ยงอยางมาก

ถาผูสัมผัสสูบบุหรี่รวมดวย (๓) โรคมะเร็งเยื่อหุมปอด มะเรง็เยื่อบุชองทอง หรือ เมโสเทลิโอมา (Mesothelioma) 

ซึ่งเปนโรคที่มีสาเหตุจากแรใยหินอยางเจาะจง  

 จากการที่เปนที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการในองคการสากลท่ัวไปวา แรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็ง

ในคน ดังนั้น ๕๗ ประเทศท่ัวโลกไดยกเลิกการใชแรใยหินทุกชนิดแลว เชน อังกฤษ สหภาพยุโรป ญ่ีปุน 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อารเจนตินา ชิลี อียิปต คูเวต ซาอุดิอาราเบีย แอฟริกาใต เกาหลี สิงคโปร และ 

มาเลเซีย เปนตน นอกจากนี้มีบางประเทศที่อนุญาตใหมีการใชแรใยหินอยูบางรายการแตมีการจำกัดการใชอยาง

เขมงวด เชน สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา จากการท่ีหลายประเทศยกเลิกการใชแรใยหิน ทำใหตลาดสงออก

หลักของแรใยหิน (โดยเฉพาะไครโซไทล) ยายมาสูประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและยุโรปตะวันออก ดังจะเห็นวา 

๗๐% ของปริมาณไครโซไทลโลกถูกนำเขาโดยประเทศในเอเชียและยุโรปตะวันออกในป พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

อันตรายจากแรใยหิน 

 ในประเทศไทย เร่ิมพบผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอด เมโสเทลิโอมา (Mesothelioma) บางแลว แตเทาที่มี

รายงานมาท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีเพียง ๑ รายที่พบวาประวัติการรับสัมผัสในอดีตชัดเจน คือ มีประวัติการ

ทำงานในแผนกหินสำลีของโรงงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคามาเปนเวลา ๒๔ ป แตตรวจพบโรคและเสียชีวิตเมื่อ

อายุ ๗๕ ป การที่ระยะฝกตัวของโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด เมโสเทลิโอมา มีระยะเวลานาน ทำใหผูมีประวัติไดรับ

สัมผัสบางรายอาจเสียชีวิตดวยโรค/สาเหตุอื่นไปกอนแลว  

 อยางไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) สำนักขาวบีบีซี ประเทศอังกฤษ ได

รายงานเรื่องผลกระทบตอสุขภาพจากแรใยหินในประเทศอังกฤษวา นักเรียนกำลังตกอยูในอันตรายจากแรใยหิน 

เน่ืองจากมีการประมาณการวาโรงเรียนในอังกฤษกวารอยละ ๗๕ ใชวัสดุที่มีแรใยหินในการกอสรางอาคารเรียน 

นอกจากนี้พบวา ครู ๑๗๘ คน เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับแรใยหิน สำหรับประเทศไทย จากปริมาณการนำ

เขากวาแสนตันตอปมาเปนเวลากวา ๓๐ ป ทำใหมีการคาดการณวาจะมีผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอด ประมาณ 

๑,๒๙๕ รายตอปในอนาคตอันใกล 

 ดังนั้น จะเห็นวาปญหาแรใยหินมิใชเปนเพียงปญหาสุขภาพของคนงานในสถานประกอบกิจการเทาน้ัน 

แตยังเปนปญหาของสังคมและประชาชนท่ัวไปดวย เนื่องจากผลิตภัณฑที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบมีปะปนอยู

ในโครงสรางอาคารท่ัวไป รวมทั้งสินคาอุปโภคที่ใชในครัวเรือน การเส่ือมสภาพจากการใชงาน การซอมบำรุง 

การรื้อถอนทำลาย การท้ิงซากตาง ๆ ลวนเปนสาเหตุการฟุงกระจายของแรใยหินสูชุมชนทั่วไปดวย 
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ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ๑ 

 ตระหนัก วาวถิชีวีติในบรบิทสังคมไทยท่ีเปลี่ยนสูความทันสมัยทำใหแบบแผนการเจบ็ปวยเปลีย่นแปลงไป 

ซึ่งเห็นไดจากสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มะเร็ง และการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

และเปนภาระโรคที่สำคัญของคนไทย รวมทั้งการใชสารเสพติด ภาวะโภชนาการเกิน การขาดการออกกำลังกาย 

การเขาสูสังคมสูงอายุ รวมทั้งการบาดเจ็บจากความรุนแรงในกรณีเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ตาง ๆ ลวนทำให

คนไทยมีโอกาสเกิดความพิการและมีภาวะพึ่งพาเพิ่มขึ้น 

 ตระหนัก วาการดูแลคนพกิารเปนเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งไดรับการยอมรับในระดับสากลและระดับ

ประเทศ ในขณะที่ทัศนคติทางสังคมของคนไทยยังเห็นวาความพิการเปนภาระ หรือไมตระหนักวาคนพิการยังมี

ศักยภาพ สิทธิ และศักดิ์ศรีเทาเทียมกับคนทั่วไป 

 รับทราบ วาคนพิการในสังคมไทยมีจำนวนมากขึ้น และสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่เขตชนบท  

 มีความกังวล เนื่องจากกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนของคนพิการยังไมถูกผลักดันสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรมที่ครบถวนสมบูรณ 

 มีความกังวล วายังมีความเหล่ือมล้ำในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการระหวางความพิการประเภท

ตาง ๆ ระหวางคนพิการที่อยูในเขตเมืองและชนบท ระหวางคนพิการที่มีเศรษฐานะตางกัน และระหวางคนพิการที่

มีสิทธิประกันสุขภาพแตกตางกัน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ขอใหคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของ

ความแตกตางเหลื่อมล้ำของสิทธิประโยชน และกลไกการจายคาบริการในการดูแลสุขภาพคนพิการของ

หลักประกันสุขภาพตาง ๆ ท่ีทำใหคนพกิารไมสามารถเขาถงึบรกิารสขุภาพไดตามความจำเปน โดยใหจัดทำขอเสนอ

แนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกับสำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการคลังเพื่อการดูแลสุขภาพคนพิการใหมีความเสมอภาค 

โดยมีแนวคิดและการบริหารจัดการที่สอดคลองกัน ซึ่งมีขอเสนอเบื้องตนดังนี้ 

     ๑.๑ รวมกันพัฒนาชุดสิทธิประโยชน ไดแก บริการ รายการอุปกรณเครื่องชวยความพิการ ยา และ

เวชภัณฑทีไ่มใชยา ใหเปนระบบทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั และใหมกีารพจิารณาทบทวน ปรบัปรงุ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

เพื่อใหครอบคลุมบริการสุขภาพและอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับคนพิการแตละ

ประเภทอยางเพียงพอและครอบคลุม  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๒ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๓ 
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     ๑.๒  ออกหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ ที่มีอยูใหเอื้อตอการสนับสนุนใหหนวยงานทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรดานคนพิการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาเปนหนวยรวมจัดบริการสุขภาพ

สำหรับคนพิการ  

       ๑.๓  พัฒนาใหเกิดการจัดตั้งกองทุนดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ เชน ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล โดย

เฉพาะการมีสวนรวมจากกองทนุสขุภาพระดบัตำบล โดยขอใหมตีวัแทนคนพกิารมสีวนรวมอยางมคีณุภาพ เสมอภาค

และเปนธรรม 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ พิจารณามอบหมายใหคณะ

อนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้ 

     ๒.๑  บูรณาการประเด็นการพัฒนาสุขภาพคนพิการเขากับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำ

จังหวัด โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติที่ใชอยูในขณะนั้น ใหบรรจุในแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรระดับจังหวัด โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพจากทุกภาคสวน โดยมีหลักการสำคัญ

ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ มุงเนนความเปนธรรมในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายดานบริการสุขภาพ

ของคนพิการ ท้ังระหวางประเภทความพิการ พื้นที่อยูอาศัย สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสิทธิประกันสุขภาพ ดวย

มาตรการตาง ๆ เชน สนบัสนนุคาใชจายหรอืพาหนะในการเดนิทาง ปรบัปรงุอาคารและสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ใหคนพิการทุกประเภทเขาถึงและใชประโยชนไดจริง จัดบริการผูดูแล/ผูชวย

คนพิการ อาสาสมคัรพาเขารบับรกิาร ลามภาษามอื และการเขาถงึขอมลูขาวสารสขุภาพ รวมทัง้การมีชองทางดวน

สำหรับการเขารับบริการ จัดหนวยบริการเชิงรุกลงพื้นที่ เปนตน 

  ๒.๑.๒ มุงตอบสนองปญหาความจำเปนดานสุขภาพเฉพาะท่ีไดมาตรฐานและครอบคลุมตาม

แตละประเภทความพิการ โดยจัดใหมีบริการที่เพียงพอในดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพ

ประจำป ทั้งการตรวจในสวนท่ีเกี่ยวกับความพิการและการตรวจสุขภาพท่ัวไป การปองกันโรค การรักษาพยาบาล 

การฟนฟูสมรรถภาพ และอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่จำเปนและเหมาะสม รวมทั้งการสงตอเพื่อการรักษาและ

ฟนฟูสมรรถภาพตามแตกรณี 

  ๒.๑.๓ เช่ือมตอฐานขอมูลคนพิการระหวางหนวยงานหลัก โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนหนวยประสานงานหลัก 

  ๒.๑.๔ เชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     ๒.๒  พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและดำเนินการพัฒนาสุขภาพคนพิการระดับจังหวัด

อยางเปนระบบ ตามแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด  

     ๒.๓  สนับสนุนใหกลไกวิชาการและเครือขายองคกรดานคนพิการศึกษาสาเหตุความพิการและรวมกัน

กำกับติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิทธิคนพิการของหนวยปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก การบริการและความชวยเหลืออื่น ๆ ที่จำเปน

สำหรับคนพิการ  

 ๓. ขอใหสถาบันสรางเสริมสขุภาพคนพิการ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข และสถาบันการศึกษา ดำเนินการ

พัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อสรางความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมากขึ้น 
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 ๔. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย

เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในทุกสังกัด เรงผลิตและกระจายกำลังคนใหเหมาะสม  

 ๕. ขอใหกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พิจารณากำหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวง 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป  

 ๖. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการเพื่อทำหนาที่

เชื่อมประสานหนวยงานและองคกรภาคีเครือขายตาง ๆ ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวยสุขภาพ

คนพิการ ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในประเด็นที่เกี่ยวของกับคนพิการ

สูการปฏิบัติของฝายตาง ๆ อยางเปนระบบและตอเนือ่ง รวมถงึการสนบัสนนุการสรางและจัดการความรูที่เกี่ยวของ 

 ๗. ขอให เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๙  
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ความเปนธรรม๑ ในการเขาถึงบริการสุขภาพ๒ ของคนพิการ๓  

 

ความเปนมาและสถานการณ   

 ๑. องคการอนามยัโลก ระบวุารอยละ ๑๐ ของประชากรโลกเปนคนพิการ๔ และรอยละ ๘๐ ของคนเหลานี้

อยูในประเทศกำลังพัฒนาและเปนคนยากจนท่ีสุดในหมูคนยากจน๕ ซึ่งสาเหตุความพิการสำคัญมาจากการบาดเจ็บ

จากภัยสงคราม ความรนุแรง ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิอบุตัเิหต ุการเจ็บปวยจาก HIV/AIDs และโรคเรือ้รงั พันธุกรรม

และสิ่งแวดลอม 

 ๒. ประเทศไทยมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของคนพิการและคนที่มีภาวะพึ่งพา เนื่องจากวิถีชีวิตในบริบทสังคม

ที่เปลี่ยนไปสูความทันสมัย สงผลใหแบบแผนการเจ็บปวยเปลี่ยนไป ดังเห็นไดจากสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

มะเร็ง และการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะโรค

ซึมเศรา ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเปนภาระโรคที่สำคัญของคนไทย รวมทั้งการใชสารเสพติด ภาวะโภชนาการ

เกิน การขาดการออกกำลังกาย ความไมปลอดภัยดานอาหารและยา การเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมท้ังการบาดเจ็บ

จากความรุนแรงในกรณเีหตกุารณความไมสงบในพืน้ทีต่าง ๆ ลวนทำใหคนมโีอกาสเกิดความพกิารและมีภาวะพ่ึงพา

เพิ่มขึ้น๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐  

 ๓. การสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ พบวา ประเทศไทยมีคนพิการรอยละ ๑.๗ ของ

ประชากร และเพิ่มเปนรอยละ ๒.๙ (๑.๙ ลานคน) ในป ๒๕๕๐ ซึ่งรอยละ ๒ มีความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ 

หรือสติปญญาอยางชัดเจน รอยละ ๐.๖ มีความยากลำบากในการชวยเหลือตนเอง ในการทำกิจวัตรประจำวัน 

บางคนมีความพิการมากกวาหนึ่งอยาง สงผลใหมีคนพิการรุนแรงมากประมาณกวา ๒.๔ แสนคน  

 ๔. ผลการสำรวจเดียวกัน พบวา รอยละ ๓.๔ ของประชากรนอกเขตเทศบาลเปนคนพิการ สวนในเขต

เทศบาล มีรอยละ ๑.๖ ท่ีเปนคนพิการ ทั้งนี้ภาคเหนือมีสัดสวนคนพิการมากที่สุด (รอยละ ๔.๔) รองลงมา คือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลางตามลำดับ (รอยละ ๓.๕, ๒.๒ และ ๑.๗ ตามลำดับ) 

 ๕. ผลจากการสำรวจเดียวกันยังพบวา คนพิการที่อยูในวัยเรียน (๕-๓๐ ป) รอยละ ๘๑.๗ ไมไดกำลัง

เรียนหรือไมเคยเรียนหนังสือ และรอยละ ๖๔.๘ ของผูที่อยูในวัยทำงาน (๑๕ ปขึ้นไป) เปนผูที่ไมไดทำงาน  

 ๖. ไดมีการประกาศวันคนพิการสากลแหงสหประชาชาติ ตั้งแต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๔ และตามมาดวยแผน

ปฏิบัติการโลกเพื่อสรางโอกาสที่เทาเทียมในการมีสวนรวมในสังคมของคนพิการ รวมท้ังมีมติสมัชชาสหประชาชาติ 

วาดวยกฎมาตรฐาน ๒๒ ขอ เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายแผนดังกลาวเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗๑๑ ในมติดังกลาว

ระบุถึงเง่ือนไขสำคัญที่ตองทำใหเกิดขึ้นเพื่อนำไปสูการมีโอกาสที่เทาเทียมกันไดจริง คือ การสรางความตระหนักใน

ศักดิ์ศรีความเปนมนษุยและสทิธิของคนพกิาร การมีบรกิารทางการแพทยและการฟนฟสูมรรถภาพ มบีรกิารอุปกรณ

เคร่ืองชวยความพิการและการบริการทางสังคม รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการเขาถงึและใชประโยชนไดจริง

ในสังคม  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๓ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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 ๗. สากลใหการยอมรับถึง การมีโอกาสไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เทาเทียมกับคนทั่วไปของคนพิการ 

และการไมถูกเลือกปฏิบัติ วาเปนเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งนำมาสูการประกาศ อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ นับเปน

กฎหมายระหวางประเทศทีคุ่มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการอยางเปนรปูธรรม กำหนดแนวคิดหลักในการทำงาน

ของภาครัฐตอคนพิการ โดยเปลี่ยนจากหลักเมตตาธรรมและการสงเคราะห เปนหลักสิทธิเสรีภาพและการคุมครอง

สิทธิ ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีและใหสัตยาบัน เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และอนุสัญญามีผลบังคับใชเมื่อ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 ๘. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกลาวถึงการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ

ความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความพิการ (ม.๓๐) ไดระบุ

สิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดกิาร ส่ิงอำนวยความสะดวก และความชวยเหลอืจากรัฐ (ม.๕๔) การสงเคราะห

และจัดสวัสดิการแกคนพิการ (ม.๘๐) และ การใหรัฐตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย

เปนภาคี (ม.๘๒) 

 ๙. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดระบุวา คนพิการ หมายถึง

บุคคลที่มีขอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือการมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรอง

และมีอุปสรรคดานตาง ๆ โดยแบงประเภทความพิการออกเปน ๖ ประเภท ไดแก ๑) ความพิการทางการเห็น 

๒)ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ๓) ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย ๔) ความพิการ

ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ๕) ความพิการทางสติปญญา และ ๖) ความพิการทางการเรียนรู นั่นคือ 

ความพิการมีหลายประเภทและมีระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน นำไปสูปญหาและความตองการดานสุขภาพ

ที่แตกตางกัน 

 ๑๐. พระราชบัญญัติดังกลาว ไดระบุสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการที่เปนรูปธรรม ในมาตรา ๒๐ (๑) ระบุ

สิทธิดานการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย ที่มีรายละเอียด ๒๖ รายการ ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข “การบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย และคาใชจายในการรักษาพยาบาล คา

อุปกรณ เครื่องชวยความพิการ และส่ือสงเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ” ซึ่งประกาศเมื่อ ๓๐ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๑๑. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดให

ความสำคัญกับความเปนธรรม และความเทาเทียมกันในสังคมดวยเชนกัน จึงมีสาระที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบที่

จะตอบสนองความจำเปนอันเกิดจากการมีความพิการดวย 

 ๑๒. พระราชบญัญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติประกันสังคมและ

กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีหลักการที่ครอบคลุมเรื่องความพิการ การฟนฟูสมรรถภาพไวชัดเจนระดับหนึ่ง 

แตในทางปฏิบัติ รูปธรรมสิทธิประโยชน การบริหารจัดการและกลไกการจายคาบริการตามสิทธิ ยังมีความแตกตาง

เหลื่อมล้ำกัน เชน สิทธิในอัตราการเบิกคาเครื่องชวยฟงที่ตางกันเทาตัว คาบริการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 

ที่กองทุนหนึ่งใหวงเงินเพียง ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ในขณะที่อีกกองทุนหนึ่งใหสถานพยาบาลเบิกไดตามรายการท่ีให

บริการจริง และกลไกการจายที่กองทุนหน่ึงใหคนพิการตองสำรองจายกอนแลวนำใบเสร็จไปเบิกคืนภายหลัง ทำให

คนพิการเขาไมถึงบริการจำเปนบางอยางที่มีราคาแพง  
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 ๑๓. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๒๓ ของขาราชการ มีแนวคิดและ

หลักการอยูบนพื้นฐานการรักษาพยาบาล ดังนั้นสิทธิคาบริการทางการแพทย คาอวัยวะเทียมและคาอุปกรณตาง ๆ 

จึงเปนไปเพ่ือการบำบัดรักษา ทั้งนี้การฟนฟูสมรรถภาพเปนเพียงสวนหนึ่งของการรักษาโรค 

 ๑๔. จะเห็นไดวา ในดานการประกันสุขภาพ ระบบการเบิกจายเงินเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการภายใตระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐทั้งสามระบบ ไมเปนเอกภาพและไมเอื้อตอการสราง

แรงจูงใจในการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

 ๑๕. กลไกการทำงานเพ่ือบูรณาการสวนตาง ๆ ในระดับชาติที่มีในปจจุบัน ไดแกคณะกรรมการพัฒนา

ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ๑๒ ทำหนาที่เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในการจัด

ทำขอเสนอการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ การปรับปรุงนโยบาย โครงสราง และระบบบริหารจัดการ 

รวมทั้งการยกราง ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพที่

เกี่ยวของ เพือ่สรางใหมคีวามยัง่ยนืระยะยาวทีส่อดคลองกับปญหาสขุภาพ บรบิทสงัคมและระบบบรกิารสาธารณสุข 

 

ขอเท็จจริงปญหาและชองวางในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 

 ๑๖. นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  เปนเวลาถึง ๑๕ ปจากที่รัฐเริ่มดำเนินการจดทะเบียนคนพิการ มี

คนพิการที่จดทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามกฎหมายแลว จำนวน ๙๐๖,๖๙๔ คน๑๓ และในจำนวนนี้เปนคนพิการที่ลง

ทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพียง ๖๙๕,๔๗๐ คนเทานั้น (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)  

 ๑๗. คนพิการตามกฎหมายในปจจุบัน เปนคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว รอยละ ๕๓ พิการ

ทางการไดยินและส่ือความหมาย รอยละ ๑๕ พิการทางการมองเห็น รอยละ ๑๑ พิการทางสติปญญา รอยละ ๑๔ 

และพิการทางจิตและพฤติกรรม รอยละ ๗ ซึ่งกวาเจ็ดหมื่นคนเปนคนที่มีความพิการมากกวาหนึ่งประเภท ทั้งน้ี

ความพิการที่แตกตางกัน เปนเหตุใหปญหาและความจำเปนดานสุขภาพไมเหมือนกัน และเมื่อพิจารณารวมกับเพศ 

อายุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ ศาสนา และถิ่นที่อยูอาศัย ก็ยิ่งสะทอนความจำเปนที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

 ๑๘. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดเริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ

คนพิการตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งตอมาไดตั้งเปนกองทุนฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย และในปงบประมาณ ๒๕๕๒ 

ไดรับจัดสรรประมาณ ๕ บาทตอประชากรที่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และเพิ่มเปน ๘ บาทใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนเงินประมาณ ๓๘๐ ลานบาท แตจากรายงานผลการดำเนินงานป ๒๕๕๒ พบวามีคน

พิการมารับบริการเพียง ๕๔,๘๔๐ คน๑๔ คิดเปนไมถึงรอยละ ๑๐ ของคนพิการที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ สำหรับบริการอุปกรณเครื่องชวยความพิการพบมีจำนวนผูรับบริการเพียง ๙,๔๒๑ คน ซึ่งเปน

สวนอธิบายภาพรวมการเขาไมถึงบริการสุขภาพของคนพิการ แมวาจะมีหลักประกันสุขภาพแลว 

 ๑๙. จากรายงานเดียวกัน ยังพบวา มีการมารับบริการ ๓๘๒,๔๐๙ ครั้ง ในจำนวนนี้ เปนบริการเพื่อการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ประมาณรอยละ ๗๐ ซึ่งสวนใหญเปนการทำกายภาพบำบัด 

กิจกรรมบำบัด และการเยี่ยมบานอยางนอยคนละ ๑ ครั้ง เปนการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการไดยินและสื่อ

ความหมายประมาณรอยละ ๔ ฟนฟูฯคนพิการทางการมองเห็นรอยละ ๐.๔ และฟนฟูฯทางจิตและพฤติกรรม 

รอยละ ๒๕ ในขณะท่ีบริการอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการที่ใหบริการทั้งหมดในรายงานน้ี เปนอุปกรณชวยการ

เคลื่อนไหวทั้งสิ้น ไดแก ขาเทียม รถนั่งคนพิการ และไมค้ำยัน สะทอนวาบริการที่ไมเพียงพอนั้น ยังถูกจัดการอยาง

ไมเปนธรรมในการที่จะตอบสนองตอความจำเปน ที่แตกตางกันตามประเภทและลักษณะความพิการดวย 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๗๖

 ๒๐. ระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย หนึ่งในองคประกอบหลักของระบบบริการสุขภาพ

ที่จำเปนสำหรับคนพิการ ปจจุบันยังมีไมเพียงพอและไมพรอมรองรับการแกปญหาสุขภาพของประชากรที่พิการ 

ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษา “สถานการณการดำเนินงานและการประเมินผลลัพธของบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยในประเทศไทย” ของ อรทัย เขียวเจริญ และคณะ๑๕ ที่พบวา บริการฟนฟูฯ มีสัดสวนเพียงรอยละ 

๒.๘ ของบริการผูปวยนอก และเปนรอยละ ๕ ของบริการผูปวยในทั้งหมด โดยมีเตียงสำหรับการฟนฟูฯเพียง ๒๘๗ 

เตียงที่อยูใน ๑๔ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเฉพาะทาง และโรงเรียนแพทยเทานั้น อีกทั้งยังพบวามีบุคคลากรที่

จำเปน เชน นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด เพียง ๓.๓ และ ๐.๗ คนตอโรงพยาบาล(รวมโรงพยาบาล

ชุมชน) ตามลำดับ ในขณะที่แพทยเวชศาสตรฟนฟูและชางกายอุปกรณมีเฉพาะในโรงพยาบาลระดับจังหวัดขึ้นไป 

ในอัตรา ๐.๘ และ ๑.๓ คนตอโรงพยาบาลตามลำดับ และบริการฟนฟูสมรรถภาพเกือบทั้งหมดเปนไปเพื่อดูแล

ความพิการทางกายและการเคลื่อนไหวเทานั้น ท้ังนี้ทั้งแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยเวชศาสตรครอบครัว และ

พยาบาล ที่เปนกำลังหลักของระบบสุขภาพโดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ ยังคงขาดการเพิ่มเติมความรูและทักษะใน

การใหบริการคนพิการ นั่นคือ การขาดแคลนกำลังคนก็เปนปจจัยที่สำคัญ จำเปนตองมีการวางแผนพัฒนาและ

ลงทุนอยางเปนระบบ  

 ๒๑. ผลการศึกษาของอรทัย เขียวเจริญ และคณะ ใหภาพสถานการณการขาดแคลน ความไมเพียงพอ

และความไมเปนธรรมของระบบสุขภาพ ในการทีจ่ะตอบสนองความจำเปนดานสขุภาพของคนพิการประเภทตาง ๆ 

ซึ่งไมตางกับผลการศึกษาของสุวิทย วิบุลผลประเสรฐิและคณะ๑๖ ทีร่ายงานไวเมือ่ ๑๒ ปทีผ่านมา ทั้งนี้ประเทศไทย

เคยต้ังเปาหมายวาจะจัดตั้งหอผูปวยฟนฟูสมรรถภาพจำนวน ๑๗ แหง ตั้งแตป ๒๕๓๕ ในแผนพัฒนาสาธารณสุข

แหงชาติ ฉบับที่ ๘ แตจนปจจุบันยังไมมีความกาวหนา อีกทั้งการบริหารจัดการกลไกการจายคาบริการสุขภาพโดย

เฉพาะสำหรับผูปวยใน ยังเพิ่มขอจำกัดในการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการมากยิ่งขึ้น จากการใชระบบการ

จัดกลุมโรครวม (Diagnostic Related Group : DRG)๑๗, ๑๘ ซึ่งย้ำใหเห็นวา กระทรวงสาธารณสุขขาดการวางแผน

พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลสุขภาพคนพิการ ตลอดจนไมมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการกำกับ

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 ๒๒. การพัฒนาระบบสุขภาพที่ลาชาดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบที่ไมเปนธรรมตอประชาชน โดยเฉพาะ

ครัวเรือนทีม่สีมาชกิเปนคนพกิารในแงทีต่องใหการดแูลทีบ่าน ดงัหลกัฐานจากผลการศกึษาของสัมฤทธิ ์ศรีธำรงสวสัดิ ์

และคณะ๑๙ ทีพ่บวาผูปวยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญมีวันนอนเฉลี่ยในโรงพยาบาลเพียง ๕.๒ วัน ซึ่ง

รอยละ ๗๒ มีความพิการอัมพาตครึ่งซีก แตมีโอกาสไดรับบริการกายภาพบำบัดเพียงรอยละ ๕๕ รอยละ ๓๐ มี

ปญหาในการกลืน แตไดรับบริการฝกกลืนกอนกลับบาน เพียงรอยละ ๗ และรอยละ ๕๕ มีปญหาการพูด-สื่อสาร 

แตไมมีโอกาสไดรับการบริการฝกพูด เมื่อกลับบานแลวมีโอกาสไดรับการทำกายภาพบำบัดตอเนื่องเพียงรอยละ 

๖๔ ทั้งน้ีมากกวาครึ่งเปนการทำโดยญาติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอาทร ร้ิวไพบูลย และคณะ๒๐ ที่ชี้วา

ครอบครัวตองแบกภาระตนทุนคาใชจายการดูแลคนพิการที่บานถึง เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ ๔,๖๐๐ บาทตอ

เดือน หรือเปนการใชเวลาในการดูแลเฉลี่ย ๙๔.๖ ช่ัวโมงตอเดือน 

 ๒๓. ดานบริการสำหรับผูพิการทางจิต การศึกษาของวิชช เกษมทรัพยและคณะ๒๑ พบวา แมวา สวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการและกองทนุหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ไดใหความคุมครองการรกัษาพยาบาลผูปวยจิตเวช

แบบผูปวยในโดยไมจำกัดวันนอนในโรงพยาบาล แตกองทุนประกันสังคมยังคุมครองการรักษาผูปวยในโดยจำกัด

ไมเกิน ๑๕ วันในแตละคร้ัง ซึ่งไมเพียงพอสำหรับทั้งการรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๗๗

 ๒๔. การพัฒนาสุขภาวะคนพิการ ไมสามารถบรรลุผลไดโดยการพัฒนาที่ระบบบริการสาธารณสุขเทานั้น 

แตยังตองรวมกันพัฒนาใหมีระบบสวัสดิการและบริการทางสังคมที่เหมาะสมในชุมชน ท่ีคนพิการสามารถเขาถึง

และใชประโยชนไดจริงดวย ในปจจุบันสิทธิและสวัสดิการของรัฐที่มีใหกับคนพิการ ไดแก เบี้ยความพิการ ๕๐๐ 

บาทตอเดือนสำหรับคนพิการตามกฎหมายทุกคน สิทธิในการกูยืมเงินประกอบอาชีพอิสระ รายละไมเกิน ๔๐,๐๐๐ 

บาท ที่มีกำหนดสงคืนภายในระยะเวลาไมเกิน ๕ ปโดยไมเสียดอกเบี้ย และสิทธิในการไดรับเงินสงเคราะหผูดอย

โอกาสครอบครัวไมเกิน ๒,๐๐๐ บาทตอครั้ง ปละไมเกิน ๓ ครั้ง 

 ๒๕. สิทธิและสวัสดิการอื่น เชน บริการผูชวยเหลือกรณีคนพิการรุนแรงที่ชวยเหลือตัวเองไมได บริการ

ปรับสภาพบานใหเอือ้ตอการใชชวีติของคนพกิาร ตลอดจนบรกิารลามภาษามอืสำหรบัชวยการเขาถงึบรกิารทีจ่ำเปน

ของคนหูหนวก ไดมีการจัดทำระเบียบและหลกัเกณฑบางแลว แตยงัไมเกดิผลในทางปฏบิตัอิยางทัว่ถงึและเปนธรรม 

 ๒๖. จะเห็นไดวาปญหาการเขาถึงบริการที่จำเปนของคนพิการ จำเปนตองใชกลยุทธการทำงานเชิงรุก

อยางมาก และตองใชชุมชนที่อยูอาศัยจริงของคนพิการเปนฐาน ตลอดจนตองมีความรวมมือกันระหวางหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทองถิ่น ครอบครัว และองคกรดานคนพิการ เพื่อพัฒนาระบบจึงจะทำใหการ

ฟนฟูสมรรถภาพ ไปสูผลลัพธที่คนพิการจะสามารถใชชีวิตที่มีสวนรวมในสังคมอยางมีความหมายไดจริง   

 

โอกาสในการลดปญหาความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการดานสุขภาพของคนพิการ 

 ๒๗. ที่ผานมากองทุนฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีนโยบาย

กระตุนการพฒันาระบบบริการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยของหนวยบริการ และพัฒนาศักยภาพองคกรคนพิการ

ใหสามารถรวมจัดบริการมาอยางตอเนื่อง สงผลทำใหเกิดรูปธรรมความสำเร็จของการจัดบริการสุขภาพคนพิการ

อยางบูรณาการท่ีโรงพยาบาลชุมชน มากกวา ๒๔ แหง เชน ที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ โรงพยาบาล

ดานซาย และ ภูกระดึง จ.เลย โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.รอยเอ็ด โรงพยาบาลหัวไทร, สิชล, และทาศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง โรงพยาบาลตาคลี จ.นครสวรรค โรงพยาบาลบางมูลนาก 

จ.พิจิตร โรงพยาบาลขุนตาล จ.ลำปาง โรงพยาบาลหนองมวงไข จ.แพร เปนตน ทุกพื้นที่คนหาและจดทะเบียนคน

พิการไดมากขึ้น มีการประเมินปญหาความตองการดานสุขภาพ ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ จัดหาอุปกรณเครื่อง

ชวยความพิการ บางแหงมีการพัฒนาหนวยผลิตกายอุปกรณขาเทียม ที่ใหบริการซอมแซมและทำขาเทียมใหม 

ทั้งนี้บริการเปนไปในรูปแบบเชิงรุก และเปนเครือขายความรวมมือกับหนวยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุข 

คนพิการ ครอบครัว ชุมชน วัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๒๘. มีการริเริ่มรูปแบบการจัดบริการสุขภาพคนพิการ โดยองคกรคนพิการเอง เชน เครือขายศูนยการ

ดำรงชีวิตอิสระคนพิการจำนวน ๑๒ แหง และเครือขายองคกรคนตาบอด ซึ่งนาจะสามารถพัฒนาเปนหนวยรวม

จัดบริการท่ีสามารถรับการสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐ เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุน

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได 

 ๒๙. อีกดานหน่ึง กองทุนสุขภาพตำบล ภายใตกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่เปนความรวมมือ

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีนโยบายสงเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการในชุมชนที่ชัดเจน จนเกิดกิจกรรม

จิตอาสาชวยดูแลคนพิการ ฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน และการสรางเสริมสุขภาพอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 ๓๐. ในสวนของกระทรวงสาธารณสขุ จากนโยบายการจายคาตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสขุ ๖๐๐ บาท

ตอเดือน และนโยบายโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพตำบล ท่ีระบุภารกิจการดูแลคนพิการ มีผลการประเมินหลัง



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๗๘

การนำลงสูการปฏิบัติหน่ึงปแรก ที่พบวาทั้งสองนโยบายสงเสริมใหเกิดการดูแลสุขภาพคนพิการมากข้ึน โดยเฉพาะ

คนพิการที่ชวยเหลือตัวเองไมได และไมสามารถเขาถึงบริการดวยสาเหตุตาง ๆ๒๒   

 ๓๑. อีกกลไกหนึ่งที่สำคัญ คือ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด 

ภายใตคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีในทุกจังหวัด และไดมีการทำแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประจำจังหวัดแบบบูรณาการอยางมีสวนรวม (แผนสามป) ครบทุกจังหวัดแลว อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเบื้อง

ตนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในอัตรา ๑ บาทตอประชากรในจังหวัด ยังขาดเพียงการ

เชื่อมฐานขอมูลบริการคนพิการจากหนวยงานดานสังคม สาธารณสุข ศึกษา แรงงาน และทองถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ

ในการเชื่อมตอบริการคนพิการ ขาดการลงทุนรวมกันเพื่อพัฒนาอยางเปนระบบ รวมทั้งขาดตัวชี้วัดและกลไกการ

ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง๒๓   

 ๓๒. กลไกขางตน จะมีพลังในการพัฒนามากย่ิงข้ึน หากมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่บัญญัติวา “เพื่อประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให

ราชการสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติ เทศบัญญัติ ขอกำหนด ระเบียบ หรือประกาศ แลวแตกรณีใหเปนไปตามพระ

ราชบัญญัตินี้” ไดรับการนำลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน แมวาผลการสุมสำรวจองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ๑๗๐ แหง๒๔  จะพบวาเพียง ๑๘ แหง มีการดำเนินการรวม ๒๖ ฉบับ โดยประเด็นที่ดำเนินการครึ่ง

หนึ่งเปนเรื่องเบ้ียยังชีพและกองทุนคนพิการ หนึ่งในสามเปนเรื่องงบประมาณประจำป รอยละ ๑๑ เปนเรื่องการจัด

บริการคนพิการ เชน การเดินทาง และรอยละ ๕ เปนการดำเนินการดานสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม ทั้งน้ี 

๙๐ แหงใน ๑๗๐ แหงมีการทำแผนงานดานคนพิการ จึงสมควรที่จะไดมีกลไกความรวมมือเพื่อกระตุนการใช

ประโยชนจากมาตรานี้ใหมากขึ้น  

 ๓๓. นอกจากนั้นแนวโนมทิศทางนโยบาย ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่เนนความรวมมือ

กับองคกรบริหารสวนจังหวัด เพื่อขยายกรอบการพัฒนาเชิงระบบที่ใหญขึ้น ดังตัวอยางความรวมมือจัดตั้งกองทุน

ฟนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ที่จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ทำใหเห็นโอกาสการพัฒนา

เชิงระบบ ของการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ครอบคลุมทุกมิติมากข้ึน อีกทั้งยังสอดรับกับ

กลไกและทิศทางการจัดระบบสวัสดิการและบริการทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสำนักสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดังกลาวขางตนอีกดวย  

 ๓๔. ดังนั้น ขอเสนอเพื่อเพิ่มความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ จึงประกอบดวย 

การสรางกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ กลไกวิชาการและการติดตามประเมินผลที่เขมแข็งในระดับชาติ

และเช่ือมลงถึงระดับพื้นที่ กลไกความรวมมอืดานงบประมาณทีเ่พยีงพอกับการลงทนุพฒันาเชิงระบบ พรอมรูปธรรม

ที่สำคัญบางประการ โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยเฉพาะองคกรคนพิการทุกประเภท 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๓ 
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ความเปนธรรม หมายถึง การไดรับบริการสุขภาพอยางเหมาะสมตามความจำเปน โดยไมมีอุปสรรคทั้ง

ดานการจัดบริการและงบประมาณ พื้นที่ ประเภทความพิการและระดับความรุนแรง (ความเพียงพอ 

และความเปนธรรม) 

บริการสุขภาพ หมายถึง “บริการสาธารณสุข” ที่ระบุในมาตรา ๓ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๐ ท้ังนี้มีนัยยะสอดคลองกับความหมายของ “ระบบสุขภาพ” และ “สุขภาพ” ตามพรบ. 

เดียวกัน 

ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔ คนพิการ หมายถึงบุคคลที่

มีขอจำกัดในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจำวนั หรอืการมีสวนรวมทางสงัคม เนือ่งจากมีความบกพรอง

และมีอุปสรรคดานตาง ๆ แบงประเภทความพิการออกเปน ๖ ประเภท ไดแก ๑. ความพิการทางการ

เห็น ๒. ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ๓.ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย 

๔.ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ๕.ความพิการทางสติปญญา และ ๖.ความพิการ

ทางการเรียนรู นั่นคือ ความพิการมีหลายประเภทและมีระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน นำไปสูปญหา

และความตองการดานสุขภาพที่แตกตางกัน 

58th World Health Assembly Document A58/17, 17 April 2005 

Disability, Poverty and Development, Department for International Development 

(DFID), February 2000.;  E. Helander, Prejudice and Dignity; an introduction to 

community based rehabilitation, UNDP, 1992.; Ann Elwan, Poverty and Disability; a 

background paper for the World Development Report, World Bank, October 1999. 

http://bps.ops.moph.go.th/index.php?mod=bps&doc=5 ,  

คณะทำงานการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข. การจัดลำดับปญหาทางสุขภาพ

ของประชากรไทยในป ๒๕๔๒โดยการใชเครื่องชี้วัดภาระโรค. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ ๑๓ เลม

ที่ ๒ มีนาคม-เมษายน ๒๕๔๗.  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ศวชต.มนร, รายงานประจำป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ผลการดำเนินงานของศูนยประสานงานวิชาการใหความ

ชวยเหลือผู ได รับผลกระทบเหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต  (ที่มา: http://

dscc.pnu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=41 ) 

ดารณี สุวพันธ และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาอุบัติการณของความพิการและผลกระทบที่

เกิดขึ้นภายหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 

UN-General Assembly Resolution on “Standard Rules on the Equalization of 

Opportunities for Persons with Disabilities”, Document [A/RES/48/96]  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๘๙ ง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
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ขอมูลประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการ สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแหงชาติ  

เอกสารรายงานสถานการณการดูแลฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใน

การสัมมนากองทุนฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยฯ “กองทุนฟนฟูฯยุคใหม รวมมือ รวมใจ กาวไกล สู

สากล” วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมแมน้ำรามาดา กทม. 

อรทัย เขียวเจริญ และคณะ, สถานการณการดำเนินงานและการประเมินผลลัพธของบริการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยของประเทศไทย วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม-

สิงหาคม ๒๕๕๒ หนา ๔๗๕-๔๘๘ 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และคณะ ระบบบริการทางการแพทยเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; ๒๕๔๐ 

อรทัย เขียวเจริญ และคณะ การจัดกลุมโรครวมและทางเลือกในการจายเงินสำหรับบริการผูปวยใน

ระยะกึ่งเฉียบพลันและไมเฉียบพลัน วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ มีนาคม-เมษายน 

๒๕๕๐ 

อรทัย เขียวเจริญ และคณะ การจัดกลุมโรครวมในกลุมอาการกึ่งเฉียบพลันและไมเฉียบพลันเพื่อการ

กำหนดคารักษาพยาบาลของประเทศไทย J Med Assoc Thai Vol.93 No.7; 2010; p.849-859 

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ รายงานการศึกษาการจัดบริการและตนทุนบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยผูปวยระยะกลาง (Intermediate care)  ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอตอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๓ 

A. Riewpaiboon, et al. Economic valuation of informal care in Asia: A case study of 

care for disabled stroke survivors in Thailand. Social Science & Medicine 69 (2009) 

648–653 

วิชช เกษมทรัพยและคณะ. รายงานเรื่องการใหบริการโรคจิตเวชภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

เสนอตอสำนักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๒๕๕๓ 

เอกสารรายงานการประเมินผล (เบ้ืองตน) นโยบายการจายคาตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขเดือนละ

๖๐๐ บาท นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข คร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และเอกสารรายงานการประเมินผล (เบื้องตน)นโยบายโรงพยาบาลสรางเสริมสุข

ภาพตำบล นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

ทิพาภรณ โพธิถวิล และคณะ (๒๕๕๓) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ (ครึ่งแผน ๒๕๕๐-๒๕๕๒)  

อางแลวใน ๑๘ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๘๑

การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก๑  

 รับทราบ มติการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใหแตละประเทศปรับปรุงหลักเกณฑ

สากลวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ใหเปนกฎหมาย  

 รับทราบ ถึงขอมูลที่ยืนยันไดวามีการทำการตลาดของอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่รุนแรงขึ้น มี

ความหลากหลายซับซอนมากขึน้ และมขีอมลูยืนยันถึงอุบัติการณพฤติกรรมการทำการตลาดในลักษณะท่ีฝาฝน

หลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ดังกลาวอยางแพรหลาย 

 กังวล วาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมแตเพียงอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน ในประเทศไทยต่ำจนนากังวล

เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ๑๐๙ ประเทศ ประเทศไทยเปนอันดับที่ ๑๐๕ 

 รับทราบ วาผลกระทบของการทำการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเปนอุปสรรคตอการปกปอง

การเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเปนเปาหมายขององคการอนามัยโลก องคการยูนิเซฟ และรัฐบาลไทย 

 ตระหนัก วากลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการโนมนาวใหเกิด

การใชนมผสม รวมทั้งผลกระทบท่ีตามมาตอคาใชจายในครัวเรือน ระบบเศรษฐกิจ และระบบบริการสาธารณสุข 

 กังวล วาหลกัเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเลก็ และผลิตภณัฑทีเ่กีย่วของ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ซึ่งเปนหลักเกณฑที่มิไดบังคับและไมมีบทลงโทษหากฝาฝน ยังไมพอเพียงในการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็ก และยังไมครอบคลุมการทำการตลาดในรูปแบบใหม ๆ  

 กังวล ถึงแนวโนมความรุนแรงจากผลกระทบของการตลาดอาหารสำหรับทารกและเดก็เล็กตอการเล้ียงลูก

ดวยนมแมที่ลดลง หากไมมีกลไกใดมาควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอยางมีประสิทธิผล 

 รับทราบ ถงึผลการศกึษาวา ประเทศทีม่รีะบบการควบคมุกลยทุธการตลาดอาหารสำหรบัทารกและเด็กเล็ก

ในลักษณะที่เปนกฎหมายมีแนวโนมที่จะมีอุบัติการณของการฝาฝนหลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดอาหารทารก

และเด็กเล็ก และผลติภณัฑทีเ่กีย่วของ ตำ่กวา และอตัราการเล้ียงลูกดวยนมแมสงูกวาประเทศทีม่กีลไกการควบคุม

ตามความสมัครใจ  

 ตระหนัก วาการดำเนินการแกไขปญหากลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กนั้นมีขอจำกัด

ดานการบังคับใช เนื้อหา และการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ ทำใหไมสามารถดำเนินการแบบบูรณาการได 

ขาดกลไกหรือระบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการดำเนินงาน องคความรูที่เกี่ยวของ และศักยภาพของบุคลากร และ

ขาดขอมูลที่แสดงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๓  

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ 
 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๘๒

 ตระหนัก วาการแกไขปญหาดังกลาวควรเปนการจัดการแบบบูรณาการ โปรงใส และเปนไปเพื่อปกปอง

ผลประโยชนของสาธารณะเปนสำคัญ เชน การพัฒนากลไกจัดการ การออกกฎระเบียบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 

การรณรงคและสรางความตระหนักในการเ ล้ียงลูกดวยนมแมและลดพฤติกรรมเล้ียงลูกดวยนมผสม การจัด

สภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบกิจการ เปนตน รวมถึงตองอาศัยการรวมมือจาก

ทุกภาคสวนเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคงใหกับอนาคตของสังคม 

  

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่องการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และมอบหมายให

หนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการดังตอไปนี้ 

     ๑.๑  ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก  

  ๑.๑.๑ ดำเนินการควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามหลักเกณฑวาดวยการ

ตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใชพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนเครื่องมือและสรางการมีสวนรวมที่นำไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการใหความรู การสรางกระแส

และการเฝาระวังการตลาดจากภาคสวนตาง ๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน 

  ๑.๑.๒ พัฒนาและผลักดันรางพระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... 

ใหสำเร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยจัดใหมีกลไกดำเนินการและใชหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับ

ทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๕๑๒ เปนหลักเกณฑพื้นฐานข้ันต่ำ ภายใตพระราชบัญญัติ

ดังกลาว ใหมกีารจดัตัง้กองทุนสนบัสนนุการเล้ียงลกูดวยนมแม โดยพจิารณาทนุการดำเนนิงานจากเงนิภาษกีารนำเขา

หรือรายไดจากการจำหนายผลติภณัฑนมผสมจากตางประเทศในลกัษณะเดยีวกบักองทนุสนบัสนนุการสรางเสริม 

สุขภาพ ซึ่งเปนแบบอยางความสำเร็จของไทยและเปนที่ยอมรับในตางประเทศ  

  ๑.๑.๓  พัฒนากลไกการปฏิบัติ ระบบการติดตามประเมินผล และระบบรายงานผล โดยการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งระดับทองถิ่น จังหวัด ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 

     ๑.๒  ใหกระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานหลกั รวมกบัสำนกันายกรฐัมนตร ีกรมบญัชีกลาง และทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ ศึกษาเพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการขยายสทิธกิารลาคลอด และพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายเก่ียวกับ

สิทธิการลาคลอดใหเปน ๑๘๐ วัน รวมถึงการไดรับคาจางระหวางลา ในกรณีที่เล้ียงลูกดวยนมแม และใหจัด

มาตรการหรือสวัสดิการในการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกสตรีที่คลอดบุตรและอยูระหวาง

การใหนมบุตรในสถานประกอบกิจการและสถานท่ีทำงาน รวมท้ังพิจารณามาตรการการลดหยอนภาษี และการ

ประกาศเกียรติคุณใหแกสถานประกอบกิจการที่เปนแบบอยางของการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๘๓

 ๒. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะใหความรวมมือในการสนับสนุนรางพระราชบัญญัติการตลาดอาหาร

ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... และสงเสริมจิตสำนึกแกสังคมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงเสริมขยายสิทธิการลาคลอด

บุตรของพนกังานหญงิในสถานประกอบกิจการโดยความสมัครใจ พัฒนากระบวนการติดตามเฝาระวังการฝาฝน

หลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน เชน สถาบันการศึกษาทุกระดับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เครือขายโภชนาการสมวัย มูลนธิิเพื่อผูบริโภค มูลนิธิเครือขายครอบครัว 

สหพันธองคกรผูบรโิภค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวชิาชพีดานสขุภาพ สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศไทย และสมาคมผูผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก 

เปนตน  

 ๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕  

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๒๘๔

การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 
 

สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมผสมและนมแม 

 ๑. มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันวา นมแมคืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยองคการอนามัย

โลกและองคการยูนิเซฟ ไดแนะนำใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือนหลังคลอด และหลังจากนั้น

ควรเลี้ยงลูกดวยนมแมรวมกับอาหารอื่นตามวัยเปนระยะเวลา ๒ ปหรือมากกวา๑ การไดรับนมแมของทารกและ

เด็กเล็กจะสงผลดีตอสุขภาพ ลดอัตราการเจ็บปวยและอัตราเสียชีวิต จากโรคตาง ๆ เชน ทองเสีย ปอดบวม 

หูชั้นกลางอักเสบ ลำไสเล็กอักเสบ เยื่อหุมสมองอักเสบ ทางเดินปสสาวะอักเสบ โรคภูมิแพ โรคภูมิแพผิวหนัง โดย

เฉพาะอยางยิ่งในทารกคลอดกอนกำหนด๒-๓ มีผลดีตอสุขภาพแมในดานปองกันการตกเลือดหลังคลอด๔ ลดความ

เสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานม๕ และการเกิดมะเร็งรังไข๖ การเลี้ยงลูกดวยนมแมสงผลตอพัฒนาการดานสติปญญา 

อารมณ สังคมและจิตใจของทารกและเด็กเล็ก๗-๑๑ นอกจากนี้ยังสงผลถึงความสัมพันธระหวางแมและลูก และ

ความอบอุนของครอบครัวที่จะสงผลถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมตอไป  

 ๒. ปจจุบันพบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทยลดลง และต่ำมากเมื่อเทียบกับนานาชาติจาก 

๑๐๙ ประเทศ ประเทศไทยจัดอยูในลำดับที่ ๑๐๕ ในขณะที่ประเทศราวันดามีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง

เดียว ๐-๖ เดือนรอยละ ๘๘ และต่ำกวาประเทศในแถบเอเชีย เชน เกาหลี รอยละ ๖๕ กัมพูชา รอยละ ๖๐ จีน 

รอยละ ๕๑ อินเดียและรอยละ ๔๙๑๒ ในป ๒๕๔๘ ยูนิเซฟ พบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว ๖ 

เดือน รอยละ ๕.๔ รายงานการประเมินผลงานสงเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ 

โดยกรมอนามัยพบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดือนรอยละ ๑๔.๕ ในขณะที่การเลี้ยงลูกดวยนม

ผสม* อยางเดียวมีมากกวารอยละ ๕๐ จากจำนวนเด็กเกิดใหมเฉลี่ยปละ ๘ แสนคน แสดงวามีการเลี้ยงลูกดวยนม

ผสมอยางเดียวมากกวา ๔ แสนคนตอป๑๓   

 

ผลกระทบจากการเล้ียงลูกดวยนมผสม 

 ๓. ผลกระทบตอสุขภาพของทารกและเด็กเล็ก : มีขอมูลทางวิชาการยืนยันวาทารกท่ีกินนมผสม จะมี

โอกาสเจ็บปวยมากกวา เด็กเปนโรคอวนเพิ่มขึ้น เบาหวาน type1 และ type2 มะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรค SIDS 

(sudden infant death syndrome) สำหรับแมที่ไมมีโอกาสใหนมลูกมีความเส่ียงตอ การเกิดมะเร็งเตานม มะเร็ง

รังไข โรคเบาหวาน type2 โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคอวน (metabolic syndrome)๑๔  

 ๔. ผลกระทบตอพัฒนาการและสมองของทารกและเด็กเล็ก การใหนมแมยิ่งนานจะเพิ่มเชาวนปญญาดาน

ภาษา (verbal IQ) และเชาวนปญญาดานการปฏิบัติ (performance IQ) อยางมีนัยสำคัญ เด็กที่กินนมแมนาน 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓  

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

* นมผสมหมายถึง นมดัดแปลงสำหรับทารก อาหารทารก นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก  รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูในเอกสารภาคผนวก ๑ 
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๘ เดือนหรือมากกวาจะมีเชาวนปญญาดานภาษามากกวา ๑๐.๒ จุด และเชาวนปญญาดานการปฏิบัติมากกวา 

๖.๒ จุด เปรียบเทียบกับเด็กที่ไมไดกินนมแม๑๕  การศึกษาในเด็ก ๓๐๐ คนที่คลอดกอนกำหนด เมื่ออายุ ๗-๘ ป 

พบวาเด็กที่ไดรับนมแมตั้งแตแรกเกิด จะมี IQ มากกวา ๘.๓ จุด  เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับนมผสม๑๖  

 ๕. ผลกระทบตอคาใชจายภายในครัวเรือน จากการประมาณคาใชจายของการเลี้ยงลูกดวยนมผสมพบวา

ครัวเรือนจะมีคาใชจายซื้อนมผสมมากกวา ๒๒,๐๐๐ บาทตอปตอคน สูญเสียการใชทรัพยากรตมน้ำ ผลิตกระปอง 

ผลิตกระดาษ ขวดนม จุกนม คาขนสง พลังงาน สารเคมี ที่ตองใชดัดแปลงสูตรนมวัวใหใกลเคียงนมแม พบวากระ

ปองนม ๕๕๐ ลานกระปอง จะตองใชแผนตะกั่ว ๘๖,๐๐๐ ตัน กระดาษปะขางกระปอง ๑,๒๓๐ ตัน๑๗ ถากินนม

ผสมแตละปจะมีเด็กอายุ ๐-๑ ป เจ็บปวยดวยโรค ๕ โรค คือ ทองเสีย หอบหืด ผื่นแพ เยื่อจมูกอักเสบ และโรคแพ

โปรตีน  เจบ็ปวยอยางนอย ๑๗๐,๐๐๐ คร้ัง/ป และนอนโรงพยาบาลอยางนอย ๔๘,๐๐๐ ครัง้/ป รัฐตองเสียคาใชจาย

ในการรักษาพยาบาลอยางนอยปละ ๘๐ ลานบาท  

 ๖. ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ: การศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวารอยละ ๙๐ ของครอบครัวที่เลี้ยงลูก

ดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน ประเทศจะประหยัดเงินได ๑๓,๐๐๐ ลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอป และ

ปองกันทารกตายเพิ่มขึ้นได ๙๑๑ คนตอป๑๘ สำหรับประเทศไทย ป ๒๕๕๐ ขอมูลการนำเขานมผงของกรมการ

คาภายในมีสวนแบงการตลาด ๑๐,๐๐๐ ลานบาทตอป 

 

ปจจัยที่เกี่ยวของตอคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมผสม 

 ๗. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำใหวิถีชีวิตการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปลี่ยนแปลงไป ผูหญิง

ทำงานนอกบานมากขึ้น ป ๒๕๕๑ มีจำนวนของแมที่ทำงานในระบบประกันสังคม ๒๙๕,๔๕๕ ราย (กองทุน

ประกันสังคมกรณีคลอดบุตรใชบริการ ๒๕๕๑) เมื่อนำประมวลกับสถิติการเกิด ของกระทรวงมหาดไทย ป ๒๕๕๑ 

จำนวน ๗๙๗,๓๕๖ ราย คิดเปนแมในระบบภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการรอยละ ๓๗ การศึกษาเปรียบเทียบ

การลางานของพนักงานเนือ่งจากการปวยของบตุร ในกลุมทีบ่ตุรไมปวยรอยละ ๘๖ กินนมแมรอยละ ๑๔ กินนมผสม 

ในกลุมที่มารดาลา ๑ วันเนื่องจากบุตรปวยรอยละ ๒๕ กินนมแม รอยละ ๗๕ กินนมผสม๑๙  

 ๘. การตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กมีผลตอคานิยมและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมผสม  ทบทวน

งานวิจัย ๙ เรื่อง๒๐  ในแม ๓,๗๓๐ รายในอเมริกาเหนือ พบวา แมที่ไดรับแจกชุดของขวัญของบริษัท ที่ประกอบ

ดวยตัวอยางนมสูตรดัดแปลงสำหรับทารก หรือเอกสารที่สงเสริมการใชนมสูตรดัดแปลง สำหรับทารกแกแมที่เลี้ยง

ลูกดวยนมแมขณะออกจากโรงพยาบาล สัดสวนของแมที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวที่ ๖ สัปดาห และ ๑๓ 

สัปดาหหลังคลอด และอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ระหวาง ๐-๖ เดือนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับแมที่

ไดรับชุดตัวอยางอื่นๆ ที่ไมมีตัวอยางนมผสม มีขอมูลทางวิชาการยืนยันวาการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก

เล็กของภาคอุตสาหกรรมสงผลตอคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมผสม เชน อัตราการเลี้ยงลูก

ดวยนมแมเดือนที่ ๑ ของแมที่ไดรับของขวัญที่มีตัวอยางนมผสมสำหรับทารกขณะออกจากโรงพยาบาลนอยกวา

กลุมที่ไมไดรับของขวัญ และมีแนวโนมเริ่มใหอาหารเสริมแกทารกเมื่อเดือนที่ ๒ ซึ่งถือเปนการลดทอนระยะเวลา

ของการเลี้ยงลูกดวยนมแม๒๑  
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สถานการณของปญหาการทำการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก 

 ๙. ป พ.ศ. ๒๕๔๐ (ค.ศ.๑๙๙๗) Interagency Group on Breastfeeding Monitoring, Unicef 

United Kingdom Committee ไดสำรวจการละเมิดหลักเกณฑสากลฯ ใน ๔ ประเทศ  คือ บังคลาเทศ โปแลนด 

อัฟริกาใต และประเทศไทย พบวาทุกประเทศ แมและหญิงมีครรภไดรับแจกตัวอยางนมผสม  แตพบมากที่สุดใน

ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศบังคลาเทศ ๐.๓% โปแลนด ๙.๕% อัฟริกาใต ๔% และประเทศไทย 

๒๙.๖% เหตุผลที่บังคลาเทศพบนอยที่สุด เนื่องจากหลักเกณฑสากลฯไดบังคับใชเปนกฎหมาย๒๒ รายงานของ

ประเทศไทยพบวา ๘๑.๘% ของแมที่เคยเลี้ยงลูกดวยนมผสมใชนมยี่หอนั้นเพราะไดรับคำแนะนำจากบุคลากร

สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลแหงนั้นใชอยู๒๓ จากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑวาดวยการตลาด

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงพยาบาลของรัฐ ๗๔ แหง โดยกรม

อนามัย พบวา มีการละเมิดหลักเกณฑฯ จำนวน ๒๓ แหง (รอยละ ๓๑.๑) โดยละเมิดในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ การ

โฆษณาประชาสัมพันธทุกรูปแบบแกสาธารณชน การแจกตัวอยางอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแกแม ในราน

ขายยา โรงพยาบาล คลินิก สำนักงานประกันสังคม สถานีอนามัย และที่วาการอำเภอ มีพนักงานการตลาดติดตอ

หญิงมีครรภ แม และครอบครัวโดยตรง  มีการใชสถานบริการสาธารณสุขเปนที่โฆษณาประชาสัมพันธอาหารทารก

และเด็กเล็ก  มีการบริจาคอาหารทารกและเด็กเล็กแกสถานบริการสาธารณสุข มีการใหตัวอยางอาหารทารกและ

เด็กเล็กแกบุคคลากรสาธารณสุข และมีการนำเสนอขอมูลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็ก โดยไมอธิบายประโยชน

และคุณคาของการเลี้ยงลูกดวยนมแม คาใชจายและอันตรายที่ใชทดแทนนมแม ขอมูลหรือเอกสารวิชาการเรื่อง

อาหารทารกและเด็กเล็ก ไมมีหลักฐานอางอิงทางวิทยาศาสตรและเกินความจริง ฉลากของผลิตภัณฑอาหารทารก

และเด็กเล็กแสดงรูปภาพของทารกหรือขอความ ที่ชักจูงใหใชสินคา๒๔  

 ๑๐. การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ไดแก การโฆษณาทางโทรทัศน 

วิทยุ นิตยสารสำหรับแมและประชาชนท่ีสนใจในการเลี้ยงดูบุตร การจัดกิจกรรมสงเสริม การขายโดยเชื่อมโยงกับ

กิจกรรมสำหรับเด็ก การใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการดานสุขภาพ การส่ือสารและใหขอมูลผลิตภัณฑ

โดยตรงกับบุคลากรทางการแพทยและบุคคลที่ทำหนาที่ ในการใหคำแนะนำการดูแลเด็ก การอางอิงขอมูลถึงผล

ประโยชนของสารอาหารหรือสารตาง ๆ ที่แตงเติมในสูตรของผลิตภัณฑ เชน DHA, ARA, โคลีน๒๕   

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ปจจุบันประเทศไทยยังขาดกฎหมายโดยตรงที่ควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก สำหรับ

นโยบายและมาตรการที่ใชปฏิบัติ มีดังนี้ 

 ๑๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑการโฆษณาอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ หามโฆษณาคุณภาพหรือประโยชนของอาหารในทางท่ีผิด

หรือหลอกลวง, มาตรา ๔๑ การโฆษณาอาหารใด ๆ ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพ หรือวิธีใด ๆ 

เพื่อประโยชนทางดานธุรกิจจะตองขออนุญาตกอนทำการโฆษณา 

 ๑๒. องคการอนามัยโลก และองคการยูนิเซฟ ไดดำเนินการรวมกับสภาอุตสาหกรรมอาหารทารกและ

เด็กเล็ก (International Council of Infant Food Industries) รางหลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดอาหาร

ทดแทนนมแม (International Code of Marketing of Breast milk Substitutes) และไดรับการรบัรองในที่

ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๓๔ มติที่ WHA 34.22 เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยหลักเกณฑสากลฯ นี้
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เปนเพียงเกณฑขั้นต่ำสุดที่แนะนำใหประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธะของขอกำหนดทั้งหมด และสามารถปรับใช

เปนกฎหมาย กฎระเบียบหรือมาตรการอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมในประเทศได๒๖ ในประเทศไทยหลักเกณฑสากลฯไดนำ

มาใชฉบับแรก พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยเปนขอตกลงรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมอุตสาหกรรมอาหาร

ทารกและเด็กเล็ก ตอจากนั้นไดแกไขใหมในป ๒๕๒๗ และ ๒๕๓๘ โดยฉบับปจจุบันคือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งถือวามี

ความสมบูรณ ครอบคลุมการปกปองสุขภาพทารกตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ ๒ ป หลักเกณฑสากลวาดวยการตลาด

อาหารทดแทนนมแม เปนเครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพ่ือ ควบคุมการตลาดและการโฆษณาของอุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็กซึ่งควรจะใหความสำคัญดานสิทธิเด็ก ที่จะไดรับการเลี้ยงดูตั้งแตแรกเกิดดวยนมแม โดยมี

เนื้อหาควบคุมการทำการตลาด การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การวางจำหนายในตลาดและการใหขอมูลการใช

ผลิตภัณฑ โดยเนื้อหายังไมไดครอบคลุมการขายหรือการใชผลิตภัณฑ จากมติในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 

๖๓ มติที่ WHA 63.23 ในป ๒๕๕๓ ใหแตละประเทศปรับปรุงหลักเกณฑฯ ใหเปนกฎหมายตอไป๒๗   

 ๑๓. อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๒๔ จ) ประกันวาทุกสวนของสังคม โดยเฉพาะบิดา มารดาและเด็ก    

จะไดรับขอมูล ขาวสาร และเขาถึงการศึกษาและสนับสนุนใหใชความรูพื้นฐานในเรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็ก 

เรื่องประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมมารดา๒๘ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวด ๑ สิทธิ

และหนาที่ดานสุขภาพ มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 

และมาตรา ๖ (ยอหนา ๒) สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตาง ๆ ที่มี

ความจำเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย๒๙   

 ๑๔. ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการโฆษณานมผงและอาหารสำหรับทารก

และเด็กเล็กอยูดวยกันทั้งสิ้น ๒ ฉบับ คือ กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และกฎหมายวาดวยอาหาร 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติ

เรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตาม บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และใหนำบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช

บังคับได เทาที่ไมซ้ำหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว ผลิตภัณฑนมผงหรืออาหารดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็ก

จัดเปน “อาหาร” ชนิดหนึ่งภายใตคำนิยามตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติไววา “อาหาร 

หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ไดแก วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเขาสูรางกาย  ไมวาดวยวิธี

ใด ๆ หรือใน ลักษณะใด ๆ ...” พ.ร.บ.อาหาร ได ใหอำนาจคณะกรรมการอาหารและสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน วิธีการผลิต ภาชนะบรรจุ การจำหนาย ฉลาก (มาตรา ๖) รวมท้ัง

การควบคุมการโฆษณา (มาตรา ๔๐-๔๒) ดังนั้น จึงตองนำ พ.ร.บ.อาหาร ซ่ึงเปน กฎหมายเฉพาะมาใชบังคับกับ

ผลิตภัณฑนมผงหรืออาหารดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็ก แตมีจุดออนที่ไมสามารถ ปองปราม หรือบังคับใช

กอนเกิดการสื่อสาร หรือการโฆษณาได จึงทำใหเกิดการโฆษณาสื่อสารหรือการตลาดที่มีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนม

แม รวมทั้งบทลงโทษยังไมรุนแรง 

 ๑๕. จากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ “ระเบียบวาระการจัดการปญหาภาวะ

น้ำหนักเกินและโรคอวน” ไดนำเสนอยุทธศาสตรในการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน พ.ศ. ๒๕๕๓-

๒๕๖๒ ในรายละเอียดยุทธศาสตรกลุมที่ ๑ (ดานการสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมอยาง

ตอเน่ืองและสม่ำเสมอ) นั้นไดเสนอแนวทางยุทธศาสตรการรณรงคสาธารณะ การใหขอมูล สรางความรู และความ

ตระหนัก อยางตอเนื่อง โดยมีขอเสนอในการสงเสริมบทบาทของระบบบริการสุขภาพแมและเด็ก บุคลากรสุขภาพ 
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และบุคคลตนแบบ ในการใหความรู และสรางเสริมทัศนคติเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูทารกดวยนมแมอยางเดียว

อยางนอย ๖ เดือน และการใหความรูดานโภชนาการ๓๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบมตินี้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๕๓๓๑  

 

ขอจำกัดของการดำเนินงาน 

 ๑๖. ขอจำกัดของการการควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยเฉพาะการไมมีกฎหมาย

บังคับทำใหหลกัเกณฑฯ ท่ีมอียูไมสามารถนำไปปฏบิตัไิด การมชีองวางของเน้ือหาในการดำเนนิการ ขาดการติดตาม

และประเมินผลที่เพียงพอ ที่จะนำไปสูการรับมือกับกลยุทธการตลาดที่ซับซอนมากขึ้น  

 ๑๗. ขอจำกัดในการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแม ในกลุมเปาหมายสำคัญ โดยเฉพาะ

แมที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ เนื่องจาก ในประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

กำหนดใหลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดไดไมเกิน ๙๐ วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะ

เวลาที่ลา แตไมเกิน ๔๕ วัน ซึ่งวันลาดังกลาวจะนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย 

 ๑๘. ขอจำกดัดานการสรางส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเพียงพอ ท้ังในดานกายภาพ 

และสังคม ไดแกการจัดสถานที่ / พื้นที่ เพื่อการใหนมลูกที่มีเพียงพอ และมีความเปนสวนตัวในสถานท่ีทำงาน ตาม

ศูนยการคา รวมถึงการสรางคานิยมของประชาชนไมใชเฉพาะแม 

 

แนวทางแกไขปญหา  

 ๑๙. เนื่องจากกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันยังไมครอบคลุมการควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารก

และเด็กเล็ก จึงตองดำเนินการใหเกิด 

       (๑) การพัฒนาและผลักดันใหเกิด พระราชบัญญัติอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ....โดยใหเสร็จสิ้นใน

ป ๒๕๕๕ เพื่อควบคุมปญหากลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก รวมทั้งการจัดการประเด็นอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยการรับรองหลักเกณฑ วาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารก

และเด็กเล็ก และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนหลักเกณฑพื้นฐานในการพัฒนากฎหมายนี้ ซึ่งตั้งอยูบน

พื้นฐานขององคความรู  ขอเท็จจริงทางวิชาการ และสามารถนำไปปฏิบัติได 

       (๒) การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดวยการรณรงคสรางความตระหนักรู ผานสื่อสาธารณะและ

สื่อบุคคล เชน การสรางแบบอยางการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทางบุคคลท่ีสังคมเชื่อถือหรือชื่นชอบ ทูตนมแม การ

พัฒนาเครือขายหรือชมรมเลี้ยงลูกดวยนมแมทั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่น และในสถานประกอบกิจการ การสราง

ความรูความเขาใจใหผูนำทั้งภาครัฐ ทองถิ่น เอกชน และประชาสังคม ที่จะรวมกันเฝาระวัง กำกับ และติดตามการ

ละเมิดหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กรวมถึงการสรางการเรียนรูในเรื่องคุณคาของนม

แมในการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน วัยเรียน จนถึง วัยรุน เพื่อสรางคานิยม และวัฒนธรรมการเล้ียงลูกดวย

นมแม  

        (๓) การสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดวยการพัฒนาศักยภาพและสรางแรงจูงใจผูเชี่ยวชาญดาน

การเลี้ยงลูกดวยนมแมในระบบบรกิารสาธารณสขุอยางตอเนือ่ง การปรับปรงุหลกัสูตรการศึกษาในระบบของแพทย

และพยาบาลใหความสำคญักบัการเล้ียงลูกดวยนมแม การสรางจิตสำนกึของบุคคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ใหตระหนักถึงประโยชนของสุขภาพแมและเด็ก 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๘๙

        (๔) การพัฒนากลไกการเฝาระวัง กำกับ และติดตามการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยการตลาดอาหาร

สำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อการคุมครองสุขภาพแมและเด็กตลอดจนการ

สรางแรงจูงใจและประกาศเกียรติคุณเครือขายเฝาระวัง  

        (๕) การสรางสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน คลินิกใหคำปรึกษานมแมใน

โรงพยาบาล มุมนมแมในโรงพยาบาล  ในสถานประกอบกิจการ  ในชุมชนและสถานท่ีสาธารณะ 

        (๖) การกำหนดเปนกฎหมายใหสถานประกอบกิจการ และสถานท่ีราชการทุกประเภท รัฐวิสาหกิจ 

องคอิสระภายใตการกำกับของหนวยราชการ มีมาตรการหรือสวัสดิการดังกลาวใหแกหญิงตั้งครรภและแมทำงานท่ี

เปนมารดา การปรับปรุงกฎหมายดานสิทธิการลาคลอด และลาเล้ียงลูกดวยนมแม ดวยการเพิ่มระยะเวลาเปน 

๑๘๐ วัน โดยไดรับคาจางเต็มเวลา 
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หลักเกณฑสากลวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 
 

หลักเกณฑวาดวยการตลาด 

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

------------- 

หมวด ๑ 

ความมุงหมาย 

 

 เพื่อสงเสริมใหทารกไดรับการเลี้ยงดวยนมแมอยางเดียว ๖ เดือน หลังจากนั้นยังคงไดรับนมแมควบคูไป

กับอาหารเหมาะสมตามวัยจนอายุครบ ๒ ป ไดรับอาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณคาอยางเพียงพอ สอดคลองกับการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย โดย 

    ๑.๑     ปกปอง  สงเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

    ๑.๒    สรางหลักประกันวา หากจำเปนตองไดรับอาหารทดแทนนมแม ตองอยูบนพื้นฐานความถูกตอง 

เหมาะสม และไดรับขอมูลเพียงพอ รวมทั้งมีการควบคุมกำกับดานการตลาดและการจำหนายที่เหมาะสม 

 

หมวด ๒  

ขอบเขต 

 

 หลักเกณฑนี้ใชกับการทำการตลาดและการดำเนินการที่เกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของ ครอบคลุมถงึคณุภาพ การมีวางจำหนายในตลาด (availability) และการใหขอมลูการใชผลติภณัฑ ตอไปนี้ 

 ก.     อาหารทดแทนนมแม ไดแก   

  ๒.๑    นมดัดแปลงสำหรับทารก อาหารทารก  

  ๒.๒    นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก  

                 อาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก  

  ๒.๓ อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

  ๒.๔ อาหารอื่นสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

 ข.  ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ไดแก  

     ภาชนะบรรจุขวดนม หัวนมยาง หัวนมหลอก และอุปกรณที่ใชกับสิ่งดังกลาวหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ 

ที่สื่อถึงการเลี้ยงทารกและเด็กเล็กดวยวิธีอื่นใดท่ีไมใชการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 ค.  ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓  

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๒๙๓

หมวด ๓   

นิยาม 

 

 หลักเกณฑนี้ 

 ทารก (Infant) หมายความวา เด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุครบ ๑๒ เดือน 

 เด็กเล็ก (Young child) หมายความวา เด็กที่มีอายุเกินกวา ๑๒  เดือน จนถึงอายุครบ ๒ ป 

 อาหารทดแทนนมแม (Breastmilk Substitutes) หมายความวา อาหารใด ๆ ทีไ่ดทำการตลาดหรอืทำให

เขาใจวาใชทดแทนนมแมไดทั้งหมดหรือแตบางสวน ไมวาการทดแทนนั้นจะเหมาะสมหรือไมก็ตาม     

 นมดัดแปลงสำหรับทารก (Infant formula) หมายความวา นมดัดแปลงที่ใชเลี้ยงทารกตั้งแตแรกเกิด

จนถึงอายุครบ ๑๒ เดือน  

 นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Follow–up/Follow–on formula for 

infant and young child) หมายความวา นมดดัแปลงทีใ่ชเล้ียงทารกหรอืเดก็เล็กทีม่อีายุตั้งแต ๖ เดือน ถึงอายุ

ครบ ๓ ป (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเน่ือง

สำหรับทารกและเด็กเล็ก แตในหลักเกณฑฉบับนี้ใชขอบเขต ๒ ป) 

 อาหารทารก (Infant food) หมายความวา อาหารทีใ่ชเล้ียงทารกตัง้แตแรกเกดิจนถงึอายุครบ ๑๒ เดือน 

 อาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Follow-up/Follow-on food for infant and 

young child) หมายความวา อาหารที่ใชเลี้ยงทารกหรือเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต ๖ เดือน ถึงอายุครบ ๓ ป 

(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องอาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก แต

ในหลักเกณฑฉบับนี้ใชขอบเขต ๒ ป) 

 อาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กเล็ก (Complementary food) หมายความวา อาหารตามวัยที่ใช

รวมกับนมแมหรือนมผสมใหแกทารกอายุตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป จนถึงเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต ๑ ป ถึงอายุครบ ๓ ป 

เพื่อใหทารกหรือเด็กเล็กไดรับสารอาหารพอเพียง ทั้งนี้ใหรวมถึงอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กดวย 

 ภาชนะบรรจุ (Container) หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ ไมวาดวยการ

ใสหรือหอหรือดวยวิธีใด ๆ แตในหลักเกณฑนี้ใชขอบเขต ๒ ป 

 ฉลาก (Label) หมายความวา รูป  รอยประดิษฐ เครื่องหมายหรือขอความใด ๆ ที่แสดงไวที่ผลิตภัณฑ  

ภาชนะบรรจุ  หีบหอของภาชนะที่บรรจุผลิตภัณฑ และใบแทรกใด ๆ (Insert, Leaflet)  ที่ติดมากับภาชนะบรรจุ

ผลิตภัณฑ 

 ผูผลิต (Manufacturer) หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีทำธุรกจิหรือผลิตหรือแบงบรรจุผลิตภัณฑ

หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ภายใตหลักเกณฑนี้ ไมวาจะโดยตรงหรือผานตัวแทนหรือภายใตขอตกลง

รวมกัน 

 ผูนำเขา (Importer) หมายความวา  ผูนำหรือสั่งผลิตภัณฑตามหลักเกณฑนี้เขามาในราชอาณาจักร 

 ผูจำหนาย (Distributor) หมายความวา  ผูขาย จาย แจกหรือแลกเปลี่ยน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทาง

ออม ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนทางการคา หรือการมไีวเพือ่จำหนาย ทัง้น้ีใหรวมถึงตวัแทนหรือลกูจางของบุคคลดังกลาวดวย 

 การตลาด (Marketing) หมายความวา วิธีการใด ๆ ในการแนะนำหรือการจำหนายผลิตภัณฑภายใต
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ขอบเขตของหลักเกณฑนี้ และใหหมายความรวมถึงวิธีการสงเสริม สนับสนุน การจำหนาย การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ และการใหขอมูลดวย  

 พนักงานการตลาด (Marketing Personnel) หมายความวา บุคคลใดก็ตามที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ

การตลาด  

 ตัวอยาง (Sample) หมายความวา ผลิตภัณฑที่แจกจายโดยไมคิดมูลคา 

 สิ่งสนับสนุน (Supplies) หมายความวา ผลิตภัณฑที่ใหโดยไมคิดมูลคาหรือคิดราคาถูก เพื่อนำไปใช

ในระยะเวลาหน่ึงตามความจำเปน เชน เพือ่ชวยเหลอืดานสงัคม รวมถงึผลติภณัฑทีใ่หกบัครอบครวัทีมี่ความจำเปน

ตองใช   

 ระบบบริการสุขภาพ (Health care system) หมายความวา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องคกรเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งทางตรงและทางออม ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ มารดาและทารก และ

สถานบริบาลทารกและเด็กเล็ก รวมถึงบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทำงานในสถานพยาบาลเอกชน  

ทั้งนี้ ระบบบริการสุขภาพไมรวมรานขายยาและรานคาทั่วไป   

 บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข (Health worker) หมายความวา บุคคลทุกสายงานอาชีพที่

ทำงานในระบบบริการสุขภาพท้ังที่ไดรับและไมไดรับคาตอบแทน รวมถึงอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ

โดยไมไดรับคาตอบแทน 

 

หมวด ๔ 

การใหขอมูลขาวสารและการใหความรู 

 

 ๔.๑  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มีหนาที่รับผิดชอบที่จะสรางความมั่นใจวาวัตถุประสงค

ในการใหขอมูลขาวสารและเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแมตองมีความถูกตอง 

เที่ยงตรง และไมแอบแฝงเพือ่ประโยชนทางการคา ซึง่ความรบัผดิชอบนีร้วมถงึการวางแผน การจดัหา การออกแบบ 

การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการควบคุม ผูผลิต ผูนำเขาหรือผูจำหนาย จะกระทำไดโดยไดรับความเห็นชอบ

จากกรมอนามัย และมีเครื่องหมายการไดรับอนุญาตไวดวย  

  

 ๔.๒   สื่อและเอกสารที่เปนขอมูลขาวสารและการใหความรูเกี่ยวกับการใหอาหารทดแทนนมแมที่ให

แกหญิงตั้งครรภ มารดาของทารกและเด็กเล็ก และประชาชนทั่วไป ทั้งขอเขียน เสียงและภาพ ตอง 

  ๔.๒.๑  มีขอมูลที่ชัดเจนทุกหัวขอ ดังนี้ 

   (ก.)  ประโยชนและคุณคาที่เหนือกวาของการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

   (ข.)  โภชนาการของแม  การเตรียมตัวสำหรับการเลี้ยงลูกดวยนมแม และการเล้ียงลูก 

         ดวยนมแมอยางตอเนื่อง        

   (ค.)  การใหอาหารทดแทนนมแมเรว็เกนิไปหรอืการใหรวมกบันมแมจะขัดขวางการเล้ียงลูก 

         ดวยนมแม  และทำใหยากตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

   (ง.)  ตองระบุวิธีใชที่ถูกตอง เมื่อจำเปนตองใชอาหารทดแทนนมแม 

    (จ.)  ตองระบุขอมูลคาใชจาย ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิและสังคม รวมท้ังอันตรายตอ  

         สุขภาพ เมื่อจำเปนตองใชนมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารก 
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  ๔.๒.๒ ระบุอันตรายตอสุขภาพของการใชอาหารทดแทนนมแมที่ไมจำเปนและไมเหมาะสม 

  ๔.๒.๓ ไมมีรูปภาพหรือขอความท่ีชี้นำใหอยากใชอาหารทดแทนนมแม 

 

 ๔.๓ ผูผลิต ผูนำเขาและผูจำหนาย จะบรจิาคอปุกรณสือ่ เอกสารท่ีเปนขอมูลขาวสารและการใหความรู 

ตอเมื่อไดรับการรองขอเทานั้น และตองไดรับการยินยอมจากเจาพนักงานของรัฐที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษร 

ตามแนวทางท่ีกรมอนามัยกำหนด  อุปกรณหรือสื่อเหลานี้อาจใสชื่อหรือเครื่องหมายของบริษัทที่บริจาค แตหาม

สื่อความหมายถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของภายใตหลกัเกณฑนี้ และการแจกจายจะกระทำไดโดยระบบบริการสุขภาพ

เทานั้น 

 

หมวด ๕ 

แมและประชาชน 

 

 ๕.๑  หามโฆษณาและสงเสริมการขายในทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของภายใตหลักเกณฑนี้แกประชาชน  

 ๕.๒   หามผูผลิต ผูนำเขาและผูจำหนาย แจกจายตัวอยางอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของภายใตหลักเกณฑนี้แกหญิงตั้งครรภ  แม และสมาชิกอื่นในครอบครัว ทั้งทางตรงและทางออม 

 ๕.๓    เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายและขอบเขตของหลักเกณฑนี้ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนายตอง 

ไมโฆษณา ณ จุดขาย ไมแจกตัวอยางผลิตภัณฑหรือสงเสริมการขาย เพื่อชี้นำการขายใหผูบริโภคโดยตรงในระดับ

คาปลีก เชน การจัดแสดงผลิตภัณฑ การแจกคูปองลดราคา การจำหนายสินคาราคาถูกเปนพิเศษหรือถูกกวาที่ระบุ

บนฉลาก การจำหนายผลิตภัณฑคุณภาพพิเศษ การขายควบแถมกับผลิตภัณฑอื่น ๆ แตทั้งนี้ไมหามนโยบายการ

ขายของบริษัทที่กำหนดราคาสินคาใหถูกลงอยางถาวรหรือระยะยาว  

 ๕.๔ หามผูผลิต ผูนำเขาและผูจำหนาย แจกสิ่งของใด ๆ ที่มีลักษณะหรือสัญลักษณที่สื่อถึงผูผลิต ผูนำ

เขาและผูจำหนาย หรือผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ แกหญิงตั้งครรภ แมและสมาชิกในครอบครัว ทั้งทางตรง

และทางออม ที่อาจสงเสริมการตลาดของการใชอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ  

 ๕.๕    หามพนักงานการตลาดตดิตอกบัหญงิตัง้ครรภ แมและสมาชกิในครอบครวั ทัง้ทางตรงและทางออม 

เพื่อสงเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารกและเด็กเลก็ 

 

หมวด ๖ 

ระบบบริการสุขภาพ 

 

 ๖.๑  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ควรมมีาตรการทีเ่หมาะสมเพ่ือปกปอง สงเสริมและสนับสนุน

การเลี้ยงลกูดวยนมแมและปฏบิตัติามหลกัเกณฑนี ้รวมทัง้การใหนโยบาย ขอมลู และแนวทางการปฏิบัติแกบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุข  ตลอดจนการใหขอมูลดังระบุในหมวด ๔ ขอ ๔.๒  

       ๖.๒   สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพตองไมสงเสริมการใชผลิตภัณฑ

ภายใตหลักเกณฑนี้  
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 ๖.๓ สถานบริการทางการแพทยและสาธารณสขุตองไมตัง้แสดงผลิตภณัฑและสือ่ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑ เชน เอกสาร โปสเตอร แผนพับ ฯลฯ ยกเวนสื่อที่ไดรับการอนุญาตตามหมวด ๔ ขอ ๔.๓ 

 ๖.๔ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  เชน แพทย พยาบาล หรือบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวของ ตอง

ไมเปนตัวแทนของผูผลติ ผูนำเขา และผูจำหนายอาหารทดแทนนมแมและผลติภณัฑทีเ่กีย่วของ ภายใตหลักเกณฑนี้  

 ๖.๕ การสาธิตการใชนมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารก  

  ๖.๕.๑ โดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น    

  ๖.๕.๒ การสาธิตใหแมและสมาชิกครอบครัวที่จำเปนตองใชผลิตภัณฑ  

  ๖.๕.๓ การใหขอมูลตองอธิบายอันตรายของการใชนมดัดแปลงสำหรับทารกและอาหารทารกท่ี

ไมถูกตองอยางชัดเจน 

 ๖.๖ การบริจาคและการขายราคาถูกผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้สำหรับทารกที่มีขอบงชี้

ทางการแพทย ใหเปนไปตามดุลยพินิจของสถาบันที่จะใชและหนวยงานที่ไดรับผลิตภัณฑ ทั้งนี้หามมิใหผูผลิต 

ผูนำเขา และผูจำหนาย ใชการบริจาคและการขายราคาถูกเปนเครื่องมือการตลาด  

 ๖.๗ ผูบริจาคและสถาบันที่รับบริจาคตองรับผิดชอบรวมกันกำหนดมาตรการที่สรางความม่ันใจ ให

ทารกไดรับนมดัดแปลงสำหรับทารกและผลิตภัณฑตามหลักเกณฑนี้อยางพอเพียงและตอเนื่องตามความตองการ

ของทารก  

 ๖.๘ เครื่องมือและส่ิงของอื่น ๆ ทีม่ไิดระบใุนหมวด ๔ ขอ ๔.๓ ซ่ึงบรจิาคใหสถานบรกิารทางการแพทย

และสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ อาจใสชื่อและเครื่องหมายบริษัทได แตหามสื่อความหมายถึงผลิตภัณฑ

ภายใตหลักเกณฑนี้ 

 

หมวด ๗ 

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

 

 ๗.๑ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขตองปกปอง สงเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม

โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำหนาที่ในการโภชนาการและอนามัยแมและเด็กตองเรียนรูและรับผิดชอบตอการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑนี้  

 ๗.๒ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ตองใหขอมลูทีเ่ปนวทิยาศาสตรและเปนความจรงิแกแพทย พยาบาล 

นกัโภชนาการ และวชิาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยไมโนมนาว ชักจูง และสรางความเช่ือวา การเล้ียงลูกดวยนมผสมมี

คุณคาเทียบเทาหรือดีกวาการเลี้ยงลูกดวยนมแม รวมทั้งตองครอบคลุมขอมูลที่กำหนดในหมวด ๔ ขอ ๔.๒ กรณี

ขอมูลของผลิตภัณฑภายใตหลกัเกณฑนีใ้นวารสารทางการแพทย ตองไดรับการพจิารณาจากสำนกังานคณะกรรมการ

ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 ๗.๓ หามผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย สนับสนุนการเงินและสิ่งของตาง ๆ  ที่จะชักนำใหสงเสริมการ

ใชผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ แกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ท้ังน้ี

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและสมาชิกในครอบครัวตองไมรับการสนับสนุนดังกลาวขางตนดวย 

 ๗.๔ หามผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย แจกจายตัวอยางผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ รวมทั้ง

อุปกรณและเครื่องใชสำหรับการเตรียมหรือใชผลิตภัณฑ ใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ยกเวนเพื่อ

การประเมินผลทางวิชาชีพในสถาบัน  
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  หามบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขแจกตัวอยางผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ใหแก

หญิงตั้งครรภ แม หรือสมาชิกในครอบครัว 

 ๗.๕ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนายผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ ตองเปดเผยการสนับสนุนที่ใหแก

บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อการศึกษาอบรม  การดูงานกองทุนการศึกษาวิจัย และการประชุม

วิชาการ เปนตน รวมถึงสถาบันที่ผูรับการสนับสนุนปฏิบัติงานและผูไดรับการสนับสนุนตองเปดเผยขอมูลการ

สนับสนุนน้ีดวย 

 

หมวด ๘ 

พนักงานของผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย 

 

 ๘.๑ การใหเงินสมนาคุณแกพนักงานทางการตลาดตองไมนำยอดการขายผลิตภัณฑภายใต

หลักเกณฑนี้เปนเกณฑพิจารณา และตองไมตั้งเปาหมายการขายผลิตภัณฑดังกลาว ท้ังนี้ไมไดรวมถึงยอดขายรวม

ของสินคาตัวอื่น ๆ ของบริษัท 

  ๘.๒ หามพนักงานท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้ใหขอมูลความรูแกหญิงตั้งครรภ  

แมและครอบครัว ท้ังนี้ไมรวมกรณีที่ระบบบริการสุขภาพเปนผูขอมาใหปฏิบัติหนาที่อื่น โดยมีหนังสือรับรองจาก

เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ 

 

หมวด ๙   

ฉลาก 

 

 ๙.๑ ฉลากตองออกแบบใหสื่อถึงขอมูลที่จำเปนตอการใชผลิตภัณฑอยางเหมาะสม  โดยไมขัดตอการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม 

 ๙.๒ ฉลากของอาหารทดแทนนมแมจะตองไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แลวเทานั้น ทั้งนี้ตองมีขอความดังตอไปนี้ 

  ๙.๒.๑  กรณีเปนนมดัดแปลงสำหรับทารก  

            (ก) ขอความวา “สิ่งสำคัญที่ควรทราบ” 

        - นมแมเปนอาหารท่ีดีที่สุดสำหรับทารกเพราะมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน 

        - นมดดัแปลงสำหรบัทารกควรใชตามคำแนะนำของแพทย พยาบาล หรอืนกัโภชนาการ   

        - การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก 

            (ข) ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนำการเลี้ยงประจำวัน 

    (ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้ำตาล น้ำผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะอาจ 

        ทำใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” 

  ๙.๒.๒  กรณีเปนอาหารทารก 

            (ก) ขอความวา “สิ่งสำคัญที่ควรทราบ” 

        - นมแมเปนอาหารท่ีดีที่สุดสำหรับทารกเพราะมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน 

        - อาหารทารกควรใชตามคำแนะนำของแพทย พยาบาล หรือนักโภชนาการ 
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        - การเตรียมหรือใชสวนผสมไมถูกตองจะเปนอันตรายตอทารก 

            (ข) ขอความแสดงวิธีใชหรือตารางแนะนำการเลี้ยงประจำวัน 

    (ค) ขอความวา “ไมควรเติมน้ำตาล น้ำผึ้ง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะอาจ

ทำใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” 

  ๙.๒.๓ กรณีเปนนมดัดแปลงสูตรตอเน่ืองสำหรับทารกและเด็กเล็ก และอาหารสูตรตอเนื่อง

สำหรับทารกและเด็กเล็ก  

            (ก) ขอความวา “อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ำกวา ๖ เดือน” 

  ขอความวา “ไมควรเติมน้ำตาล น้ำผ้ึง หรือวัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะอาจทำใหทารก

และเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” 

  ๙.๒.๔ กรณีเปนอาหารตามวัยสำหรบัทารกและเดก็เล็ก หรอือาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

   (ก) ขอความ “อยาใชเลี้ยงทารกอายุต่ำกวา ๖ เดือน” 

  ฉลากตองไมมีรูปทารก ขอความ และภาพท่ีสื่อความหมายของการเล้ียงทารกในลักษณะที่ถือวา

เปนสิ่งดีเลิศที่สุดที่พึงใหแกทารก หามใชคำวา “humanized” “maternalized” หรือขอความ “ใกลเคียงนมแม

ที่สุด” หรือขอความที่มีความหมายทำนองเดียวกัน 

  ๙.๓ ฉลากของอาหารทดแทนนมแมตองแสดงสวนประกอบที่สำคัญของอาหาร คาพลังงาน ชนิดและ

ปริมาณสารอาหารตอ ๑๐๐ กรัม (หรือ ๑๐๐ มิลลิลิตร) และที่พรอมบริโภค ๑๐๐ มิลลิลิตร 

 

หมวด ๑๐ 

คุณภาพ 

 

 ๑๐.๑ คุณภาพของผลิตภัณฑภายใตหลักเกณฑนี้เปนสิ่งสำคัญตอการปกปองสุขภาพของทารก ดังนั้น 

ผลิตภัณฑจึงตองมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูง เปนที่ยอมรับ 

 ๑๐.๒   ผลิตภัณฑอาหารภายใตหลักเกณฑนี้จะตองไดมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่

ออกตามกฎหมายวาดวยเรื่องอาหาร      

 

หมวด ๑๑ 

การนำสูปฏิบัติและกำกับติดตาม 

 

 ๑๑.๑  กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบการดำเนินงาน การตรากฎหมาย กฎกระทรวงและมาตรการ 

ทีเ่หมาะสม ใหบรรลุหลักการและเปาประสงคของหลักเกณฑนี้  อยางสอดคลองกับสภาพสังคมและกรอบกฎหมาย 

ดวยการประสานกับองคการอนามัยโลก กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ และองคกรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ 

 นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกฎระเบียบ ที่กำหนดตามหลักการและความมุงหมายของหลักเกณฑนี้  

รวมทั้งที่กำหนดตอการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ ควรแจงใหรับรูทั่วกัน 

 ๑๑.๒ กระทรวงสาธารณสุขกำกับ ติดตามการนำหลักเกณฑนี้สูการปฏิบัติ รวมทั้งรวมมือกับองคการ

อนามัยโลก กำกับ ติดตามการปฏิบัติของระบบบริการสุขภาพ และการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข 
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 ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ที่เปนสมาชิกของสมาคมการคาอาหารสำหรับทารกเด็กเล็กและผลิตภัณฑ

ที่เกี่ยวของ องคกรสาธารณประโยชน กลุมวิชาชีพ และองคกรผูบริโภค ควรมีสวนรวมกับกระทรวงสาธารณสุข  

กำกับ ติดตาม และนำหลักเกณฑนี้สูการปฏิบัติ   

 ๑๑.๓ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย รับผิดชอบกำกับ ติดตาม และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติทุกระดับ 

ตอวิธีการทางการตลาด ใหสอดคลองกับหลักการและความมุงหมายของหลักเกณฑนี้ และสรุปผลการดำเนินงาน

ของสมาคมการคาอาหารสำหรับทารก เดก็เลก็ และผลิตภณัฑทีเ่กีย่วของ ใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

 ๑๑.๔ องคกรสาธารณประโยชน กลุมวิชาชีพ สถาบัน และผูเกี่ยวของ รับผิดชอบที่จะเฝาระวังและ

แจงขอมูลใหกระทรวงสาธารณสุขตอกิจกรรมของผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ที่ไมสอดคลองกับหลักการและ

ความมุงหมายของหลักเกณฑ เพื่อการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เหมาะสม 

 ๑๑.๕ ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ตองใหคำแนะนำ ควบคุม และอบรมพนักงานการตลาดของ

สมาชิก ผูผลิต ผูนำเขา และผูจำหนาย ถึงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามหลกัเกณฑนี้อยางเครงครัด รวมถึง

การรายงานการฝาฝน และการดำเนินการกับผูฝาฝน และรายงานใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกป 

 ๑๑.๖ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักการและความมุงหมายของ

หลักเกณฑนี้ตอผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลกทุกป ตามมาตรา ๖๒ ของธรรมนูญองคการอนามัยโลก  

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

         ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

               (นายชวรัตน  ชาญวีรกูล) 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 
   

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

  ไดพิจารณารายงานเรื่อง การดำเนินงานการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ๑ (Medical Hub) ซึ่ง

ประกอบดวยผลผลิตหลัก ๔ ดาน คือ บริการรักษาพยาบาล ซ่ึงรวมถึงความเปนเลิศตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

ในดานการรักษาพยาบาลและวิชาการดานการแพทย (Excellent Center) บริการสงเสริมสุขภาพ การแพทย

แผนไทย การแพทยทางเลือก สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพ ท้ังนี้ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ พิจารณา

การลดผลกระทบดานบริการรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงความเปนเลิศตามมาตรฐานระดับนานาชาติในดานการรักษา

พยาบาลและวิชาการดานการแพทย  

  รับทราบ วาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติอันดับตน ๆ ของเอเชีย มีผูปวยชาวตางชาติ

มารับบริการรักษาพยาบาลไมต่ำกวาปละ ๑ ลานคน และเพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่งมีสวนสรางรายไดและสรางชื่อเสียง

ใหประเทศ ประเทศไทยจึงควรเตรียมการรองรับการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ   

 ตระหนัก วารัฐตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ และสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรา ๘๐ (๒) แหงรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย 

อยางไรก็ตาม รัฐควรปฏิบัติตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕๑ โดยไมพึงใหการ

สนับสนุนหรอืสทิธพิเิศษทางภาษีและการลงทุนกบับรกิารสาธารณสุขทีมุ่งเนนผลประโยชนเชงิธรุกจิ และควรสนับสนุน

ระบบบริการสาธารณสุขที่มุงเนนประโยชนสาธารณะเปนหลัก  

 ตระหนัก วาทรัพยากรดานสุขภาพของประเทศมีอยูอยางจำกดั และปจจบุนับคุลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะ

แพทยและพยาบาล มีความขาดแคลนในภาพรวม และการกระจายตัวทางภูมิศาสตรที่ไมเหมาะสม การผลิตแพทย

และบุคลากรสาธารณสุขเกือบทั้งหมดอยูในภาครัฐซึ่งใชงบประมาณจากเงินภาษีของแผนดิน บุคลากรแพทยและ

สาธารณสุขจึงมีพันธกิจหลักในการใหบริการสุขภาพเพื่อประชาชนคนไทยเปนสำคัญ 

  ตระหนัก วาการเปนศูนยกลางสขุภาพนานาชาตอิาจมสีวนทำใหแพทยไทยทีท่ำงานตางประเทศจำนวนหนึ่ง

กลับมาทำงานในประเทศไทย ขณะเดียวกัน นโยบายนีแ้ละระบบท่ีเปนอยูทำใหเกิดการดึงแพทยจากโรงพยาบาลรัฐ

โดยเฉพาะโรงเรียนแพทยไปสูภาคเอกชน ซึ่งมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน และภาระงานใน

ภาครัฐ 

  มีความกังวล ตอสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสในการกาวทนัการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน

และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ กลาวคอื ในขณะทีป่ระเทศไทยมกีารดำเนินนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๔   

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๘ 
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ซึ่งมผีลตอการสรางรายไดและสรางช่ือเสยีงของประเทศนัน้ ดวยขอจำกดัของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

นโยบายนี้อาจกระทบตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและอาจมีผลใหมีคาใชจายที่ไมจำเปนเพิ่มขึ้นของ

ประชาชนไทย  

  ตระหนัก วาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญตอการดำเนินงานการเปนศูนยกลาง

สุขภาพนานาชาติใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจ และอาจชวยลดผลกระทบตอการเขาถึงบริการสุขภาพ ซ่ึงจะนำไปสูการ

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยอันเปนเปาหมายสูงสุด  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาตินำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่องนโยบายการเปน

ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดำเนินการตอไปนี้ 

     ๑.๑  ใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน สนับสนุนขอมูลแกคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ

ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในประเด็น (๑) ผลกระทบทั้งดานบวกและ

ดานลบจากการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (๒) ความเปนไปไดในการใชมาตรการทางการคลังเพื่อปองกันและ

ลดผลกระทบดานลบจากนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และแนวทางใหภาคเอกชนที่ดำเนินการ

นโยบายน้ีคืนกำไรใหกับสังคมโดยยึดหลักความเปนธรรมตอทุกภาคสวน  

     ๑.๒  ใหคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุพจิารณาดำเนนิการตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอ ๕๑ โดยไมพงึใหการสนบัสนนุหรอืสิทธพิเิศษทางภาษีและการลงทุนกบับรกิารสาธารณสุขที่มุงเนน

ผลประโยชนเชิงธุรกิจ  

     ๑.๓  ใหโรงพยาบาลรัฐ รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตระหนักถึงพันธกิจหลักในการศึกษา 

การวิจัย การบริการสุขภาพเพื่อประชาชนไทย โดยใหสงเสริมการเขารวมเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติดาน

ขีดความสามารถทางวิชาการทางการแพทย ทั้งนี้ ใหพึงระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขไทย และ

ใหทบทวนการเขารวมเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติในดานบริการทางการแพทย โดย 

  ๑.๓.๑ ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับระบบสาธารณสุขไทย 

  ๑.๓.๒ ใหสรางหลักประกันการเขาถึงการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพของประชาชนไทย  

     ๑.๔ ใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก รวมกับกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนแพทย 

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลที่มีศักยภาพในการจัดการ

ขอมูลและใหความรูแกประชาชนไทยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข เพ่ือปองกัน

ผลกระทบจากธุรกิจการแพทยและลดผลกระทบดานลบจากการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 

     ๑.๕  ใหกระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ซึง่รับผดิชอบการพฒันาแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติระยะที่ ๒ รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ

คณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติดานการรักษา

พยาบาล ดำเนินนโยบายหรือยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติที่ไมกระทบตอบริการสุขภาพสำหรับ

ประชาชนไทย และตองพัฒนากลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชน ภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการ
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กำหนดและพัฒนานโยบายดังกลาว ทั้งนโยบายระดับชาติและแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบในทางลบตอการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับคนไทย ทั้งนี้ ใหใชผลการศึกษาจากขอ ๑.๑ 

     ๑.๖  ใหคณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติเปนกลไกหลักรวมกับกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงภาคเอกชน ดำเนินการดังตอไปนี้  

  ๑.๖.๑ รวมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและตดิตามการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีมี

ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ จัดทำแผนการผลิต การจัดการ และมาตรการธำรงรักษาบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุขใหเหมาะสม เพื่อทดแทนการสูญเสียบุคลากรจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบาย

การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ  

  ๑.๖.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล และอำนวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลที่จำเปน 

เพื่อการกำกับติดตามการเคลื่อนยายบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข จากนโยบายการเปนศูนยกลาง

สุขภาพนานาชาติ  

  ๑.๖.๓ พัฒนาขอเสนอนโยบายที่ชัดเจนในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไข

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรในระบบบริการสุขภาพของประเทศอันเปนผลมาจากนโยบายการเปนศูนยกลาง

สุขภาพนานาชาติ โดย  

        (๑) กำหนดแนวทางใหมีความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการใชทรัพยากร

รวมกันในการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน   

   (๒) สนับสนุนใหเกิดกลไกการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชน ดานการบรหิารงานบคุคลและการดำเนนิงานในโรงพยาบาล เพือ่ใหมีการนำไปปรับระบบบริการใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชนไทย  

 ๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕  
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นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาต ิ
 

๑. การคาระหวางประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 ระบบเศรษฐกิจของไทยเปนระบบเปด และการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะการสงออกเปนสวนประกอบ 

ที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยในชวงเวลากวา ๓๐ ปที่ผานมา ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

(GDP) มีมูลคา ๙.๐๕๐ ลานลานบาท (๒๖๓,๖๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ) โดยมีอัตราการเติบโต ณ ราคาคงที่ 

ระหวางป พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑ รอยละ ๔.๙, ๒.๕ และ -๒.๒ ตามลำดับ (การสงออกสินคาและบริการมีมูลคา 

๑๕๐.๙ ลานเหรียญสหรัฐ) คิดเปนรอยละ ๖๑.๓, ๖๔.๔ และ ๕๗.๒ ของ GDP ตามลำดับ๑  

 

๒. ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  

  ระบบบริการสุขภาพของไทยเปนระบบผสมผสานการใหบริการระหวางภาครัฐและเอกชน๒ ซ่ึง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙-๘๐ ใหสิทธิเสมอกันของคนไทยในการรับบริการ

ทางสาธารณสุข โดยรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนน

การสรางเสริมสุขภาพอันนำไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้ง จัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ขอ ๔๓ ได

กำหนดวา ระบบบริการสาธารณสุขตองเปนระบบท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และราคาไมแพง 

ระบบบริการน้ีตองสอดคลองกับระบบสุขภาพที่พึงประสงค และรัฐควรสนับสนุนระบบที่มีหัวใจของความเปน

มนุษยที่มุงเนนประโยชนสาธารณะเปนหลักโดยไมสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่มุงเนนผลประโยชนเชิง

ธุรกิจ และขอ ๕๑ รัฐไมพึงใหการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุข ที่

มุงเนนผลประโยชนเชิงธุรกิจ  ดานนโยบายของรัฐบาลปจจุบันที่เกี่ยวของกับสุขภาพ มี ๕ ประเด็น ไดแก ๑) 

การสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ ๒) การสรางขีดความสามารถในการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอยางเปนระบบ ๓) ปรับปรุงระบบบริการดาน

สาธารณสุขของภาครฐัในทกุระดบัใหไดมาตรฐาน ๔) ลงทนุผลติและพฒันาบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

และ ๕) ผลักดันการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับ

นานาชาติ โดยมียุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม มีการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ มีการใชทรัพยากรทางการแพทยรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของ ภายใตนโยบายของรัฐบาลดังกลาว  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๘  

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๘ 

 ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
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๓. ทรัพยากรสาธารณสุข  

 ๓.๑ สถานพยาบาล 

 ในป ๒๕๕๐ มีโรงพยาบาลทั้งหมด ๑,๓๓๘ แหง (รวม ๑๔๐,๐๐๗ เตียง) โดยภาครัฐมีโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย ๑๗ แหง โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ ๑๒๑ แหง และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

๘๓๓ แหง (ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนย ๒๕ แหง โรงพยาบาลทั่วไป ๗๐ แหง โรงพยาบาลชุมชน ๗๓๓ 

แหง และโรงพยาบาลเฉพาะทาง ๕๔ แหง) คิดเปนสัดสวนการใหบริการตามจำนวนเตียงรอยละ ๗๘.๒ ของ

จำนวนเตียงทั้งหมด และภาคเอกชนมีโรงพยาบาล ๓๒๒ แหง  

  ๓.๒ บุคลากรสาธารณสุข  

 (๑) บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขถือเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งตอระบบสุขภาพ ซึ่งแพทย

และพยาบาลไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ในป ๒๕๔๘ บุคลากรแพทย

ประมาณรอยละ ๕๑ อยูภายใตสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข รอยละ ๒๓.๕ อยูภายใตสังกัดกระทรวงอื่น ๆ 

และประมาณเกือบรอยละ ๒๒ สังกัดภาคเอกชน จำนวนแพทยทั้งหมดในป ๒๕๕๓ อยูที่ ๓๙,๔๐๖ คน  

 (๒) รัฐบาลมีนโยบายผลิตแพทยเพิ่มเปนระยะตั้งแตป ๒๕๒๒ ในป ๒๕๓๘ กระทรวงสาธารณสุข

รวมกับทบวงมหาวิทยาลัยไดมี “โครงการรวมผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (CPIRD)” โดยมีเปาหมายผลิต

แพทยเพิ่มอีกปละ ๓๐๐ คน โดยมุงเนนการรับนักเรียนจากพื้นที่ และในป ๒๕๔๗ กำหนดใหมีการผลิต

แพทยเพิ่มอีกถึงปละ ๗๐๐ คน ทำใหความสามารถในการผลิตแพทยของประเทศเพิ่มจาก ปละ ๑,๕๒๘ 

คนในป ๒๕๔๐ เปน ๒,๔๐๐ คนในป ๒๕๕๐ และในอีก ๕ ปขางหนาจะมีแพทยจบใหมราว ๑๐,๐๐๐ คน 

โดยสถาบันการผลิตแพทย เพิ่มขึ้นจาก ๑๐ แหง ในป ๒๕๔๐ เปน ๑๗ แหงในปจจุบัน โดยอยูในภาครัฐ

เกือบทั้งหมด๓ สำหรับการผลิตบุคลากรแพทยโดยภาคเอกชนนั้น ระหวางป ๒๕๔๐-๒๕๔๙ มีแพทยสำเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนแพทยภาคเอกชนจำนวน ๕๙๓ ราย  และในขณะนี้ สถาบันการผลิตแพทยหลายแหง

เริ่มใหความสนใจกับการเปดหลักสูตรแพทยศาสตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อผลิตแพทยปอน

โรงพยาบาลท่ีรับคนไขตางชาติ ซึ่งเชื่อวานาจะสงผลกระทบตอกำลังการผลิตแพทยโดยรวม  

 (๓) ถึงแมจะมีการผลิตแพทยอยางตอเนื่อง แตประเทศไทยยังประสบปญหาการขาดแคลน และการ

กระจายตัวไปยังพื้นที่ตาง ๆ ซ่ึงปญหาการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมนั้นมีทั้งระหวางเขตเมืองและเขตชนบท 

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ระหวางแพทยทั่วไปและแพทยเฉพาะทาง รายงานการสำรวจทรัพยากร

สาธารณสุข ป ๒๕๕๑ พบวาแพทยสวนใหญมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือในเมือง

ใหญโดยเฉพาะจังหวัดที่มีโรงเรียนแพทย แตจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดเขตชายแดนภาค

ใตมีแพทยอยูอยางเบาบาง ขณะนี้อัตราสวนแพทยตอประชากรไทยโดยเฉลี่ยอยูที่ ๑:๒,๐๐๐ และอัตราสวน

แพทยของกระทรวงสาธารณสุขตอประชากรอยูที่ ๑: ๕,๗๕๐ คน๔ ทั้งนี้มีเปาหมายเพิ่มอัตราสวนเฉล่ียใหอยู

ที่ ๑:๑,๘๐๐  

 (๔) จากพฤติกรรมการรับบริการรักษาพยาบาลของประชาชนชาวไทยที่เปลี่ยนไป จำนวนผูสูงอายุที่

เพิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงดานประชากรและระบาดวิทยา และแนวโนมโรคเรื้อรัง ประกอบกับการใหสิทธิ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ทำใหความเจ็บปวยและความตองการบริการการรักษาพยาบาลของประชาชน

คนไทยเพ่ิมข้ึนอยางมาก ในป ๒๕๕๑ ประชาชนไทยรอยละ ๙๙.๑๖ ไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพจาก

ระบบประกันสุขภาพ ๓ ระบบหลัก ไดแก ระบบประกันสุขภาพถวนหนา (๔๖.๙๕ ลานคน) ระบบสิทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ (๕.๐๐ ลานคน) และระบบประกันสังคม (๙.๘๔ ลานคน) ประสิทธิภาพ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๐๕

และประสิทธิผลของหลักประกันสุขภาพดังกลาวเปนผลใหประชาชนไทยสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดมากขึ้น 

โดยมีอัตราการใชบริการผูปวยนอกที่ใชสิทธิในระบบการประกันสุขภาพถวนหนาอยูที่ ๒.๗๕ ครั้งตอป ในป 

๒๕๕๑ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก ๒.๔๕ ครั้งในป ๒๕๔๖๕ ทำใหเกิดความตองการบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

และการบริการที่เพิ่มขึ้น  

 (๕) นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ โดย

มุงเนนการขยายตลาดเพื่อรองรับผูปวยตางชาติมากขึ้น ไดสงผลตอความตองการกำลังคนดานสุขภาพมากข้ึน

ดวยเชนกัน๖ ทั้งนี้ การเคลื่อนยายของบุคลากรไปสูภาคเอกชนอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายการเปน

ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติโดยสวนใหญแลวเปนการเคลื่อนยายของผูเชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย ทั้งน้ี 

ในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งที่รับผูปวยชาวตางชาติพบวามีแพทยปฏิบัติงานเต็มเวลาประมาณ ๔๐ ราย ที่

ยายมาจากโรงเรียนแพทยในรอบ ๕ ปที่ผานมา ขณะท่ีมีการศึกษาพบวาในระหวางป ๒๕๔๕-๒๕๔๗ มี

อาจารยแพทยจากทุกโรงเรียนแพทยลาออกรวมกัน ๓๕๐ ราย๗ และระหวางป ๒๕๔๘-๒๕๕๒ มีอาจารยแพทย

จากโรงเรียนแพทย ๕ แหง ลาออกรวมกันถึง ๑๘๑ ราย๘ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการผลิตแพทยและแพทย

เฉพาะทางท่ีมีปญหาการกระจายท่ีไมเปนธรรมอยูแลว 

 (๖) นอกจากนี้ ปจจัยอื่น ๆ ไดแก ขอตกลงทางการคาภายใต ASEAN Framework Agreement 

on Services ความตองการภาระงานท่ีลดลงของแพทยในภาครัฐจากการยึดตามบทบัญญัติที่เกี่ยวของมาก

ขึ้น การตั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล เปนตน อาจสงผลตอการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต 

ซึ่งมีการคาดการณจำนวนแพทยที่ตองการเพิ่มเติม บนสมมติฐานวาประเทศไทยมีจำนวนแพทยเพียงพอ เพื่อ

ใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวยชาวไทยทั้งระบบในป ๒๕๕๘ อยูที่ ๑,๘๙๑ – ๒,๑๗๕ คน๙   

 (๗) จากความตองการแพทยที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน ในขณะที่การผลิตบุคลากรและการฝกฝนใหเกิด

ความชำนาญจะใชเวลานานอยางนอย ๔-๖ ป ทำใหไมทันกับสถานการณความตองการ ดังนั้นการตอบสนอง

ตอความตองการดังกลาวจึงมักเกิดจากการเคลื่อนยายบุคลากรที่มีอยูในระบบแลว โดยเฉพาะการเคลื่อนยาย

แพทยจากภาครัฐสูภาคเอกชน  

 

๔. การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย 

  ๔.๑ ความเปนมา  

 จากการที่ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวและมีนักทองเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยอยางตอเน่ือง 

ทำใหมีนักทองเที่ยวจำนวนหนึ่งเกิดความคุนเคยกับประเทศไทย และเม่ือเกิดเจ็บปวยจึงเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลของไทย และความพึงพอใจในคุณภาพการรักษาพยาบาลไดขยายวงกวางไปเรื่อย ๆ จากนั้นจึงมี

กลุมผูปวยชาวตางชาติบินตรงเขามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย และมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นตามลำดับ 

นอกจากน้ี กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เห็นวาบริการดานสาธารณสุขซึ่งประเทศไทยมีชื่อเสียง

เปนที่รูจักกันดีในระดับภูมิภาคอยูแลว สามารถสรางรายไดใหประเทศ กระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ชวงท่ีเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อป ๒๕๔๐ ได จึงไดรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวงการตางประเทศ 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สภาหอการคาแหง

ประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เสนอบริการในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มีการนำ

ผูปวยจากประเทศที่มีกำลังซื้อสูงมารับบริการทางการแพทยและสุขภาพในประเทศไทย และดึงดูดผูที่เกษียณ

อายุมาต้ังถ่ินฐานในประเทศไทย  ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลเอกชนจำนวนมากที่มีการลงทุนขนานใหญในชวง



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๐๖

ฟองสบู ก็ประสบปญหาภาวะเตียงวางจำนวนมาก ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญหลายแหงจึงพยายาม

ปรับตัวโดยการหาลูกคาจากประเทศที่มีกำลังซื้อสูง (เชน ญี่ปุน ยุโรป และตะวันออกกลาง) เขามาดวย และ

ประสบความสำเร็จพอสมควร๑๐, ๑๑, ๑๒  ปจจุบัน ประเทศไทยถือเปนผูนำดานการใหบริการรักษาพยาบาลแก

ผูปวยชาวตางชาติ๑๓ และทำรายไดเขาประเทศประมาณ ๒.๒ พันลานเหรียญสหรัฐในป ๒๕๕๒๔ ซึ่งปจจัย

สำคัญที่ทำใหการดำเนินงานการเปนศูนยกลางสุขภาพประสบความสำเร็จ คือ ศักยภาพทางการแพทยของไทย 

คุณภาพการบริการ ราคาและผลการรักษาที่ผูปวยตางชาติพึงพอใจ และความมีอัทยาศัยที่ดีในการใหบริการ

ของชาวไทย 

  ๔.๒ นิยาม และการพัฒนาเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาต ิ

 (๑) ยังไมมีการบันทึกนิยามการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติไวอยางชัดเจน แตเอกสารวิชาการ

โดยทั่วไปจะกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) โดยใหคำนิยามไวกวาง ๆ วา เปนการ

เดินทางโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น (Travel with the aim to improve one’s health๑๔) 

ทั้งนี้ รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๗) 

ไดครอบคลุมความเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ โดยมีผลผลิตหลัก ๔ ดานคือ บริการรักษา พยาบาล ซ่ึง

รวมถึงความเปนเลิศตามมาตรฐานระดับนานาชาติในดานการรักษาพยาบาล และวิชาการดานการแพทย 

(excellent centre) บริการสงเสริมสุขภาพ การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ  ซึ่งในเอกสารนี้ ประเด็นการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติหมายถึงเฉพาะการบริการ

รักษาพยาบาล เน่ืองจากเปนบริการท่ีตองอาศัยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขซึ่งอาจจะมีผลกระทบ

ตอระบบสุขภาพโดยรวมได 

 (๒) ปจจุบันประเทศไทยเปนที่รูจักของนานาชาติในฐานะท่ีเปนประเทศผูใหบริการรักษาพยาบาลที่ดี

ที่สุดประเทศหนึ่งของเอเชีย จำนวนผูปวยตางชาติที่มารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกป และ

สูงถึง ๑.๓๖ ลานคน ในป ๒๕๕๑๑ โดยราวรอยละ ๒๐ มาจากประเทศในทวีปยุโรป และอีกราวรอยละ ๒๐ 

มาจากเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก  ทั้งนี้ สัดสวนของผูปวยชาวตางชาติคิดเปนรอยละ ๒๓.๗ ของผูปวย

ในโรงพยาบาลเอกชน และผูปวยชาวตางชาติสามารถแบงไดเปน ๓ กลุม คือ กลุมชาวตางประเทศที่ทำงาน

อยูในประเทศไทยและใกลเคียง ราวรอยละ ๕๐ กลุมชาวตางประเทศที่บินเขามารักษาโดยตรง รอยละ 

๒๗.๖ และอีกรอยละ ๒๒.๒ เปนนักทองเที่ยวที่เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุระหวางเดินทางจนตองเขารับ

การรักษา๑๕ สถานพยาบาลที่ดำเนินการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาตินำโดย โรงพยาบาลเอกชนเปนหลัก 

(๔๕ แหง) โดยโรงพยาบาลท่ีมีผูปวยชาวตางชาติใชบริการสูงสุด ๓ อันดับแรกอยูในกรุงเทพมหานคร 

นอกจากน้ียังมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลของรัฐบางแหงซึ่งตั้งอยูในจังหวัดทองเที่ยว  

 ๔.๓ การดำเนินนโยบายสนันสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของหนวยงานรัฐ 

 จากนโยบายของรัฐบาลเรื่องศูนยกลางฯ อยางตอเน่ืองในระยะเวลาท่ีผานมา ปจจุบันมีการดำเนิน

งานของหนวยงานรัฐ ๒ ระดับคือ ๑) คณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งเนนการพัฒนาเพ่ือให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติดานการรักษาพยาบาล และ ๒) กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะ

กรรมการบริหารศูนยกลางสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งดำเนินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) โดย

๑ ขอมูลจากการสำรวจของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
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ขณะน้ีไดดำเนินการรางแผนฯแลว และอยูระหวางการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขจากรางแผนยุทธศาสตร 

ฉบับที่ ๒ ศูนยกลางสุขภาพระดับนานาชาติประกอบดวย ๔ รูปแบบหลักคือ บริการรักษาพยาบาล บริการ

สงเสริมสุขภาพ บริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ โดย

แผนฯ ดังกลาวมี ๓ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพ การสง

เสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และการสงเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ ประกอบดวย ๕๗ กิจกรรมหลัก 

  ๔.๔ การเปนศูนยกลางสุขภาพในตางประเทศ  

  หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียใหความสนใจในการดำเนินงานเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่ง

แตละประเทศมีความพรอมและขอไดเปรียบแตกตางกัน ดังนี้๑๖ 

 
Competitive advantage ไทย สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ฮ่องกง 

Service/ hospitality xxxxx Xx x x xx 
Hi-tech hardware xx Xxxx xx x xx 
HR quality xxxx Xxxx xx xx xxx 
JCIA ๑๓ แห่ง ๑๓ แห่ง ๑๐ แห่ง ๑ แห่ง - 
Pre-emptive move xx Xxx x x x 
Synergy/Strategy partner x Xx x x x 
Accessibility/ Market channel xx Xxx x xx x 
Reasonable cost xxxx X xxx x xxx x 
  หมายเหต ุจํานวน X ที่มี หมายถึง มีข้อได้เปรียบที่ดี 

๕. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น และแนวทางการแกไขปญหา 

  ๕.๑ ผลกระทบ    

  (๑) การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของไทยในชวงมากกวา ๑๐ ป ที่ผานมา ไดสงผลทั้งดานบวกและ

ดานลบ โดยผลดานบวกที่ชัดเจนคือ การสรางรายไดเขาประเทศ การเพ่ิมรายไดใหกับบุคลากรการแพทย และ

สรางงานในกลุมงานที่เกี่ยวของทั้งดานการทองเที่ยว การคาและการบริการตาง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล๔ 

นอกจากน้ียังเปนการเผยแพรชื่อเสียงของประเทศดานภูมิปญญา เอกลักษณการดูแลสุขภาพไปยังชาวตางชาติ 

เพิ่มศักยภาพในการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เกิดการเพิ่มโอกาสการจางงานสำหรับบุคคลากรทางการแพทยที่

มีประสบการณ การไหลยอนกลับของบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในตางประเทศ การพัฒนาทักษะทางการแพทยเพ่ือ

เตรียมพรอมในการใหบริการ และมีขีดความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยสมัย

ใหมไดดีขึ้น เกิดการถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลไปสูระดับสากล 

 (๒) สำหรับผลกระทบดานลบที่มีการคาดการณไวสามารถสรุปไดหลัก ๆ คือ การเขาถึงบริการของ

ประชาชนไทย อันเนื่องจากปญหาสมองไหลจากรัฐไปเอกชนทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำใหเกิดปญหาผูใหบริการใน

ภาครัฐไมเพียงพอแตความตองการบริการทางการแพทยเพิ่มข้ึนจากแบบแผนการเจ็บปวยและระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา นอกจากนี้อาจสงผลกระทบตอคาบริการโดยอาจกระตุนใหคาบริการสูงขึ้นได  
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 (๓) นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ทำใหเกิดความตองการแพทยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางโดยเฉพาะแพทยทีเ่กงทีม่ชีือ่เสยีงอยางมากในภาคเอกชน ซึง่แพทยเหลานีส้วนใหญจะเปนอาจารยอยูในโรงเรียน

แพทย ซึ่งตองใชเวลากวา ๑๐ ปที่จะสรางอาจารยแพทยแตละคน และเปนตัวจักรสำคัญในการสอนนักเรียนแพทย 

สอนแพทยประจำบาน และการบริการผูปวยที่มารักษา การไหลออกของอาจารยแพทยสงผลกระทบใหอาจารย

แพทยที่เหลืออยูทำงานหนักขึ้น และผลทีต่ามมาในอนาคตอันไมไกล อาจทำใหคณุภาพในการผลติแพทยหรือแพทย

ประจำบานเฉพาะทางดอยลง และจะสงผลตอระบบการบริการทางดานสาธารณสุขไทยในอนาคต๑๗   

 ๕.๒ กลไกการติดตาม เฝาระวังผลกระทบ  

 (๑) มีขอเสนอแนะวา เนื่องจากการดำเนินการเรื่องการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพ

นานาชาติมีเปาหมายที่ประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ ผลกระทบท้ังผลบวกและผลลบอาจเกิดขึ้นกับระบบและภาคี

ตาง ๆ อยางไมสมดุล ดังนั้น การมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตรรวมกัน (ดานบุคลากร ความ

สัมพันธระหวางโรงพยาบาลรฐัและเอกชนอยางเปนรปูแบบ การกำหนดกลุมเปาหมายหลกัในมิติตาง ๆ การกำหนด

ระบบตาง ๆ ของภาครัฐ) ความตระหนักในผลกระทบดานลบ รวมถึงการกำหนดมาตรการเยียวยาสำหรับภาคสวน

ที่ไดรับผลกระทบดานลบของรวมกันทุกภาคสวน หนวยงาน และองคกร จะนำมาซึ่งการดำเนินงานที่ดีตอไป 

 (๒) การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ ไดมีมติเรื่อง การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

กำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสร ี ขอใหคณะกรรมการสขุภาพแหงชาตดิำเนนิการจัดตัง้กลไกคณะกรรมการศึกษา

และติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบทั้ง ดานบวกและลบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 

ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ

และตรวจสอบผลกระทบทั้งดานบวกและลบท่ีเกิดจากขอตกลงที่มีผลบังคับใชไปแลว สำหรับนำไปสูการเสนอแนะ

เพื่อพัฒนา ปรบัปรงุและเยยีวยา ท้ังนีใ้หกลไกนีม้อีสิระจากกลไกท่ีทำ หนาทีใ่นการเจรจาการคา จากขอมติดังกลาว 

นายกรัฐมนตรีไดแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 

 

๖. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

  ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๘ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๐๙

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. Thai economic performance in Q2 

and economic outlook for 2010. Aug 23, 2010. www.nesdb.go.th 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, สุวัช เซียศิริวัฒนา, ปาณบดี เอกะจัมปกะ, สุทธิสารณ วัฒนมะโน และ รุจิรา 

ทวีรัตน. คณะบรรณาธิการ. การสาธารณสุขไทย ๒๕๔๔-๒๕๔๗. นนทบุรี: สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๔๘. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, ศุภกิจ ศิริลักษณ, ปาณบดี เอกจัมปกะ, นิธิศ วัฒนะมโน และ รุจิรา ทวีรัตน. 

คณะบรรณาธิการ. การสาธารณสุขไทย ๒๕๔๘-๒๕๕๐. นนทบุรี: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๕๑. 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข http://www.pi.ac.th/news/newsdetailP. 

php?type_id=377&hot_id=2&dep_id=23  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. รายงานการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประจำป ๒๕๕๑. 

กรุงเทพ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ; ๒๕๕๒. 

ฑิณกร โนรี. วิกฤตความขาดแคลนแพทยในประเทศไทย: ทิศทางและแนวโนม. สำนักงานวิจัยและ

พัฒนากำลังคนดานสุขภาพ; ๒๕๕๑. 

อดิศร ภัทราดูลย. แนวคิด ความสัมฤทธิ์ผล และผลกระทบ นโยบายประเทศไทยเปนศูนยกลาง

ทางการแพทยของภูมิภาค (Medical Hub of Asia); ๒๕๔๘. 

ขอมูลจากการศึกษาของสำนกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ สำนกันโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๕๓. 

Pachanee C, Wibulpolprasert S (2006). Incoherent policies on universal coverage of 

health insurance and promotion of international trade in health services in Thailand. 

Health policy and Planning. 21(4): 310-318. 

Pachanee C, Wibulpolprasert S. Incoherent policies on Universal Coverage of Health 

Insurance and Promotion of International Trade in Health Services in Thailand. 

Health Policy and Planning 2008;21(4):310-8. 

อัญชนา ณ ระนอง, วิโรจน ณ ระนอง, ศิรชัย จินดารักษ. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัย

แนวทางการพัฒนาการเปนศูนยกลางสุขภาพของประเทศไทย (Thailand Medical Hub) เสนอ 

คณะทำงานเศรษฐกิจภาคบริการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรุงเทพ: สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร; สิงหาคม ๒๕๕๑. 

Suppradit T. Thailand: Medical Hub Update ๒๐๑๐: The Private Hospitals’ Association; 

2553. (unpublished) 

Smith RD, Chanda R, Tancharoensathien V. Trade in health-related services. The 

Lancet 2009:373(9663):593-601. 

๑ 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

 

๔ 

 

๕ 

 

๖ 

 

๗ 

 

๘ 

 

๙ 

 

  

๑๐ 

 

 

๑๑ 

 

 

 

๑๒ 

 

๑๓ 

 

เอกสารอางอิง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๑๐

๑๔ 

 

๑๕ 

๑๖ 

 

๑๗ 

Bookman M and Bookman K (2007) Medical Tourism in Developing Countries. New 

York: Palgrave MacMillan. 

ขอมูลจากการศึกษาของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รางบทสรุปสำหรับผูบริหารเร่ืองการพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย 

Medical Hub) 

อดิศร ภัทราดูลย (๒๕๔๘) ผลกระทบนโยบาย Medical Hub of Asia ตอระบบสาธารณสุขไทย มติ

ชนรายวัน วันที่ ๑๖/๐๗/๒๐๐๕  
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สรุปยอ (ราง) แผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) ในการพัฒนา

ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Center of Excellent Health Care of Asia) โดยมี

บริการหลัก ๓ ดาน คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพ

และสมุนไพรไทย ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเปนอยางดียิ่ง ผูรับบริการชาวตางชาติตางใหความนิยม

เดินทางเขามารับบรกิารสุขภาพในประเทศไทยเปนจำนวนมาก สรางรายไดแกธุรกิจสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง 

กระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนนิงานดาน Medical Hub มาอยางตอเนือ่ง ดวยการจดัทำแผนยทุธศาสตรการพัฒนา

ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ ๒ 

โดยยังคงกำหนดผลผลิตหลักเดิม ๓ ผลผลิต และเพ่ิมผลผลิตดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เพื่อสรางรายไดสูประเทศไทย โดยมุงเนนเฝาระวังไมใหเกิดผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ

ทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการเพิ่มมูลคาผลผลิตบริการดวยฐานความรู (Value 

creation from knowledge application) สรางเอกลักษณของการบริการใหโดดเดน บนแนวคิดของการ

สรางสรรคคณุคาของบริการทางการแพทย โดยใช Knowledge Based ผสม Local content สราง Value Creation 

ลงทุนในบริการ เพื่อใหได Product Differentiation ตลอดจนกาวไปในสาขาที่ประเทศไทยมีความชำนาญ 

(Niche) อยางแทจริง 

 

๒. วิสัยทัศน 

 ประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพระดับนานาชาติ (Thailand as World Class Health Care 

Provider) ภายใน ๕ ปขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) โดยยังคงกำหนดใหมีบริการที่เปนแหลงรายไดหลัก

เขาสูประเทศ จำนวน ๔ ผลผลิตหลัก คือ ๑) บริการรักษาพยาบาล ๒) บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ๓) บริการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ๔) ผลิตภณัฑสขุภาพและสมนุไพรไทย โดยแตละผลผลิตไดกำหนดวิสัยทัศน

ยอยไวดังนี้ 

 ๒.๑ วิสัยทัศนของการพัฒนาบริการรักษาพยาบาล : ประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยระดับ

โลก (Thailand is the Excellent Medical Hub of the world) 

 ๒.๒ วิสัยทัศนของการพัฒนาบริการสงเสริมสุขภาพ : ประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการเพื่อสง

เสริมสุขภาพระดับโลก (Thailand is the World Class Destination) 

 ๒.๓ วิสัยทัศนของการพัฒนาบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : ประเทศไทยเปนศูนยกลาง

ธุรกิจบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับโลก (Thailand is the World Class Thai 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๘  

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๘ / ผนวก ๑ 

 ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
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traditional and alternative medicine Destination) 

 ๒.๔ วิสัยทัศนของการพัฒนาสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ : ประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

ผลิตและสงออกสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล (Thailand is the world class of 

Herbs) 

 

๓. จุดมุงหมาย 

 มุงพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ โดยใชทรัพยากรบคุคลและทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมอยางคุมคา เพิ่มรายไดใหแกประเทศไทยไดอยางแทจริง 

 

๔. พันธกิจ 

 ๔.๑ สงเสริมใหมีองคกรกลางในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๒ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแขงขันของธุรกิจบริการสุขภาพ 

 ๔.๓ สรางรายไดใหแกประเทศไทยดานธุรกิจสุขภาพ 

 ๔.๔ สงเสริม พัฒนาสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในทุกภาคสวน

ของงานบริการ ใหสามารถจัดใหมีบริการที่ไดมาตรฐานระดับสากล 

 ๔.๕ สรางนวัตกรรมบริการสุขภาพ และสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริการ 

 ๔.๖ พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพดวยการสรางกระบวนการประกันคุณภาพ

และความปลอดภัยใหแกผูบริโภค 

 ๔.๗ เผยแพรเอกลักษณและภูมิปญญาไทยใหชาวตางชาติไดรูจักมากยิ่งขึ้น 

 

๕. วัตถุประสงค 

 เพื่อเสริมสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพดวยการมุงพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทยใหมีมาตรฐานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

๖. รูปแบบศูนยกลางสุขภาพระดับนานาชาต ิ

 ๖.๑ บริการรักษาพยาบาล ประกอบดวย 

  -  ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลทันตกรรม 

  -  ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง (Excellent center) 

  -  ศูนยกลางบริการสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) 

  -  ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลผูสูงอายุแบบ Long term care 

 ๖.๒ บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 

  -  ศูนยกลางบริการสปาเพื่อสุขภาพ 

  -  ศูนยกลางบริการนวดเพื่อสุขภาพ 

  -  ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง 

  -  ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพแบบพำนักระยะยาว (Long stay for health) 
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 ๖.๓ บริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

  -  ศูนยกลางบริการแพทยแผนไทย 

  -  ศูนยกลางบริการการแพทยทางเลือก 

  -  ศูนยกลางบริการเพื่อสุขภาพของการใชชีวิตและสุขภาพอยางสมดุล 

 ๖.๔ สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ 

  -  ศูนยกลางการปลูกสมุนไพรไทยที่ผานมาตรฐาน GAP 

  -  ศูนยกลางของโรงงานการผลิตสมุนไพรไทยที่ผานมาตรฐาน GMP 

  -  ศูนยกลางการจัดจำหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

  -  ศูนยกลาง Clinical trial รองรับสมุนไพรไทย 

 

๗. เปาหมายรายได 

 ตารางที่ ๑ (ราง) ประมาณการเปาหมายรายไดของแตละผลผลิต (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 

มูลคา : ลานบาท 

     ประเภทธุรกิจ 

รักษาพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพ 

แพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 

สมุนไพรและ 

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

          รวม 

ป ๒๕๕๓ 

๔๖,๑๘๒ 

๑๒,๘๑๓ 

๕๐๐ 

 

๗,๗๐๐ 

 

๖๕,๙๙๕ 

๒๕๕๕ 

๕๕,๘๘๐ 

๑๕,๕๐๔ 

๕๕๘ 

 

๙,๓๑๗ 

 

๗๙,๘๕๔ 

๒๕๕๗ 

๖๗,๖๑๕ 

๑๘,๗๖๐ 

๖๓๙ 

 

๔๒,๗๓๖ 

 

๙๖,๖๒๓ 

๒๕๕๔ 

๕๐,๘๐๐ 

๑๔,๐๙๔ 

๕๒๘ 

 

๘,๔๗๐ 

 

๗๒,๕๙๕ 

๒๕๕๖ 

๖๑,๔๖๘ 

๑๗,๐๕๔ 

๕๙๗ 

 

๑๐,๒๔๘ 

 

๘๗,๘๓๙ 

รวม ๕ ป 

๒๘๑,๙๔๕ 

๗๘,๒๒๕ 

๒,๘๒๒ 

 

๗๘,๔๗๑ 

 

๔๐๒,๙๐๖ 

หมายเหตุ : ในเบื้องตนคาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ ๕.๕ – ๗ ตอป 

๘. ยุทธศาสตรและกิจกรรมหลัก 

    ยุทธศาสตรหลักจะประกอบดวย 

    ๘.๑ ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพ 

 วัตถุประสงค เพือ่สงเสรมิและพฒันาศกัยภาพการจัดบริการสุขภาพของประเทศไทยใหมีขดีความสามารถ

ในการกาวเขาสูการแขงขันกับนานาประเทศ ตามกลไกของการคาเสรี จนสามารถสรางรายไดใหแกประเทศไทยได 

 เปาหมาย 

 ๑. มีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการบริหารยุทธศาสตร 

 ๒. มีการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพื่อใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจสุขภาพ 

 ๓. มีสารัตถะดานบริการสุขภาพ ทั้งการจัดทำ Offer และ Request ท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ 

 ๔. มีการเชื่อมโยงของฐานขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  
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 ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้ 

 ๑. การจัดตั้งสำนักงานบริหารแผนยทุธศาสตรฯ เพือ่ทำหนาทีเ่ปนองคกรกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/

โครงการ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ดำเนินงานในลักษณะเปนหนวยงานบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) เพ่ือกำหนดทศิทางของประเทศไทย โดยบูรณาการทำงานรวมกับทกุภาคสวนและภาคเีครอืขาย

ที่เกี่ยวของ พรอมกับจัดทำขอเสนอในเชิงนโยบายใหกับรัฐบาล ตลอดจนทำหนาที่เปนตัวแทนของประเทศไทยดาน

บริการสุขภาพ 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ/สถาบันการศึกษา ใหมีขดีความสามารถในการจัดบริการ

สุขภาพ และการจัดการศึกษาประเภทตาง ๆ ในรูปแบบของ Cluster ตามความพรอมของแตละพื้นที่ เพื่อให

สามารถสรางเปนรายไดแกประเทศไทยได 

 ๓. การกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาระบบ 

privatization ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ หรือการพัฒนาระบบ Public Private Partnership พรอมกับ

จัดทำเปนขอเสนอแนะหรือขอกำหนดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 ๔. การกำหนดมาตรการเฝาระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร และ

กำหนดแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม 

 ๕. การศึกษาและติดตามนโยบายดานสุขภาพของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ

ที่ประกาศนโยบาย Medical Hub เชนเดียวกับประเทศไทย 

 ๖. การจัดทำ Country profile ของประเทศตาง ๆ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการดำเนินงาน 

 ๗. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเพื่อรองรับการดำเนินงานดาน Medical 

Hub ดวยการกำหนดกำลังการผลิต การกระจายที่เหมาะสม 

 ๘. การพัฒนาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาในศาสตรสขุภาพประเภทตาง ๆ ตั้งแตสถาบันการศึกษา

หลักสูตร ผูเรียน แบบครบวงจร 

 ๙. การจัดทำคลังขอมลูงานวิจยัในศาสตรตาง ๆ ทีส่ามารถตอยอดในเชงิพาณชิยและมปีระโยชนตอภาคธุรกิจ 

ดวยวิธีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนา 

 ๑๐. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนดานบริการสุขภาพนอกหองเรียนในรูปแบบตาง ๆ  

 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสุขภาพและสงเสริมชองทางการตลาด อันจะ

เปนการอำนวยความสะดวกใหกับผูรับบริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ 

 ๑๒. การกำหนดสารัตถะของประเทศไทยดานบริการสุขภาพมีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 

ภายใตการเจรจาการคาเสรภีาคบริการใน Mode ๑ / Mode ๒ / Mode ๓ / Mode ๔ ตามกรอบความตกลงตาง ๆ 

ดานบริการสุขภาพ ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ รวมทั้งความรวมมือในระดับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของ

ประเทศตาง ๆ โดยดำเนินงานอยางใกลชิดรวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมท้ังเปนการปกปองธุรกิจสุขภาพของประเทศไทยดวย 

 ๑๓. การผลักดันใหมีผูแทนหลักของประเทศไทยขึ้นเปนเจาภาพในกรอบความตกลงระดับนานาชาติ 

 ๑๔. การเตรียมความพรอมของสถานบริการสุขภาพ/ผูประกอบการ และอื่น ๆ ใหมีความพรอมในการ

กาวเขาสูการเจรจาการคาเสรีดานบริการสุขภาพ 

 ๑๕. การกำหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจรจาการคาเสรีภาคบริการ 
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 ๑๖. การจัดตั้งศูนยบริการสุขภาพแบบครบวงจร (One Stop Service Center) ของประเทศไทย 

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบดวย การใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูที่มีความตองการใชบริการ

ทางการแพทย บริการสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย โดยการตอบรับดวย

ผูปฏิบัติการที่สามารถส่ือสารไดทุกภาษาของกลุมเปาหมาย (Multi language) แบบ On line และ Off line 

เพียงจุดเดียว (Single window) ดวยการ Matching ความตองการ (Requirement) ของผูรับบริการ 

(Customer) ใหเขากับสถานประกอบการ (Provider) ที่มีศักยภาพตรงกัน โดยใหบรกิารหลากหลายรูปแบบ เชน 

การเลือกประเภทบริการ การนัดหมายเวลา การติดตามผล การจัดสงบริการ/ผลิตภัณฑ ถึงผูรับบริการโดยตรง 

๒๔ ชั่วโมง ไมมีวันหยุด (Around the clock) รวมท้ังการอำนวยความสะดวกดานบริการสุขภาพอ่ืน ๆ ดวย เชน 

การใหคำแนะนำและเสนอทางเลือกของการรับบริการ รวมทั้งการรับเรื่องรองเรียนดานบริการสุขภาพ 

 ๑๗. การจัดตั้งศูนยสารสนเทศสุขภาพระดับชาติ (Cockpit center) ประกอบดวย ขอมูลที่เปน One 

single completed data based เพื่อกอใหเกิดคลังขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริการสุขภาพ คลังความรูดานการ

แพทยและบริการสุขภาพ ที่มีขีดความสามารถในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล Monitor พยากรณขอมูล เพ่ือ

นำผลลพัธทีไ่ดไปสูการตัดสินในทางนโยบาย ตลอดจนสามารถนำเสนอการเปรยีบเทยีบมาตรฐาน (Benchmarking) 

ดานธุรกิจบริการสุขภาพในขอบเขตที่ประเทศไทยสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๑๘. การกำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพแบบ HL 7 และสงเสริมพัฒนาใหสถานบริการ

สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพรอมในการเชื่อมโยงขอมูล และจัดทำขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกัน โดย

สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนฐานขอมูลระหวางกันไดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 ๑๙. การประชุมวิชาการธุรกิจสุขภาพนานาชาติ 

 

   ๘.๒  ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  

 วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพใหมีความพรอมในการกาวเขาสูการรับรองคุณภาพ

และมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการไดรับรางวัลเกียรติยศจากนานาชาติ 

 เปาหมาย 

 มีการสงเสริมและรับรองคุณภาพมาตรฐานของธุรกิจสุขภาพ ทั้งสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน

ในพ้ืนที่ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

 ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้ 

 บริการรักษาพยาบาล 

 ๑. การสงเสรมิพฒันาสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีความพรอมในการกาวเขาสูการรับรอง

คุณภาพและมาตรฐานในการจัดบริการระดับสากล 

 ๒. การสงเสริมพัฒนาสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีการจัดบริการสุขภาพประเภทตาง ๆ 

ครอบคลุมทั้ง ๔ มติ ิหรอืจดัใหมรีปูแบบพเิศษ ไดถกูตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามการเปลีย่นแปลงของโลก 

 ๓. การพัฒนาตนแบบสถานบรกิารสขุภาพทีม่คีวามสามารถในการจัดใหมกีารบริการสุขภาพแกชาวตางชาติได 

 ๔. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหสามารถจัดบริการรักษาพยาบาลแบบ Long term care เพ่ือรองรับ

การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก หรือการพัฒนาบริการแบบ Geriatric care 

 ๕. การพัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลจากรัฐบาลในประเทศกลุมสแกนดเินเวียหรือจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในกลุมโรคหรือหตัถการทีป่ระเทศไทยมคีวามเชีย่วชาญ และสอดรบักบัความตองการของผูรบับริการ 
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รวมทั้งการขยายระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพของประเทศตาง ๆ 

 ๖. การพัฒนาสถานบรกิารสขุภาพในแถบพืน้ทีช่ายทะเลใหสามารถจัดบริการสขุภาพแบบ Climatotherapy 

 ๗. การพัฒนารูปแบบ Public Private Partnership ระหวางสถานบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน 

เพื่อเปนการเสริมขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดบริการสุขภาพ 

 บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ 

 ๑. การสงเสริมพัฒนาสถานประกอบการท่ีเปนกลุมเปาหมายเพื่อใหเขาสูระบบการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานในระดับสากลและระดับนานาชาติ 

 ๒. การสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการประเภทพำนักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long stay for 

health) ที่เปดดำเนินการในประเทศไทย ใหมีการจัดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน หรือนำเสนอโปรแกรม

สุขภาพที่สอดรับกับความตองการของผูรับบริการ และสามารถเช่ือมโยงเขากับระบบบริการสุขภาพที่สอดรับกับ

ความตองการของผูรับบริการ และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบบริการสุขภาพปกติของประเทศไทยได 

 ๓. การพัฒนาศักยภาพ (Capacity building) ของชุมชนไทยในตางประเทศ (Thai Town) โดยใชวัดเปน

ศูนยกลางการดำเนินงานแบบบูรณาการในลักษณะบาน วัด ชุมชน 

 ๔. การดำเนินงานดานบรกิารเพือ่สงเสรมิสขุภาพรวมกับองคกรทีเ่ปนตวัแทนหลักของธรุกจิ ท้ังในประเทศไทย

และตางประเทศ 

 ๕. การจัดตั้งศูนยสาธิตการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและเปนแหลงเรียนรู 

 บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 ๑. การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทย หรือโรงพยาบาลการแพทยทางเลือก ในภาครัฐและเอกชนระดับ 

Excellent center ใหครอบคลุมทุกภูมิภาค 

 ๒. การสงเสรมิใหโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนสามารถเปดใหบริการคลินิกแพทยแผนไทยในโรงพยาบาล

ใหครอบคลุมทุกแหง 

 ๓. การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแพทยแผนไทยและโรงพยาบาลการแพทยทางเลือก 

(Hospital accreditation)  

 ๔. การนำรองเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพจากตางประเทศ

ในกรณีที่ผูรับบริการเปนชาวตางชาติแลวเขารับบริการจากโรงพยาบาลแพทยแผนไทยหรือโรงพยาบาลการแพทย

ทางเลือก 

 ๕. การพัฒนา Clinical practice guideline ของบริการแพทยแผนไทยหรือบริการการแพทยทางเลือก 

 ๖. การพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อสุขภาพดวยการใชชีวิตอยูในธรรมชาติอยางสมดุล 

 ๗. การพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิบัตรและภูมิปญญาอันเกิดจากงานวิจัยหรือการสืบทอดองคความรู

กันมาแตโบราณ 

 สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ๑. การจัดทำมาตรฐาน GAP ของสมุนไพรตามบัญชียาหลักแหงชาติ สำหรับประเทศไทย โดยประยุกต

จากหลักเกณฑของตางประเทศเพื่อใหไดสาระสำคัญที่สูงสุด 

 ๒. การนำมาตรฐานไปประยุกตใชในแหลงปลูกสมุนไพรไทยเพ่ือสนับสนุนและใหความรูแกเกษตรกร 

พรอมทั้งไดรับการรบัรองมาตรฐานจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน การเตรยีมพืน้ดนิ การคัดเลือกสายพันธุ การอบรม

วธิกีารปลกู การเกบ็ การตาก โดยดำเนนิการในจงัหวดัทีม่คีวามพรอมกอน 
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 ๓. การพัฒนาหนวยงานใหเปน Certified body กลางของประเทศไทย เชน ทำหนาทีเ่หมอืนกับหนวยงาน 

IFOM ของยุโรป 

 ๔. การจัดตั้งศูนยกลางการรับซื้อและขายสมุนไพรจากแหลงปลูกที่ผานเกณฑมาตรฐาน GAP เชน การ

สรางตลาดกลางสมุนไพร เพื่อใหผูซื้อและผูขายไดทำธุรกรรมรวมกัน โดยจัดตั้งตลาดกลางใหครอบคลุม ๔ ภาค  

 ๕. การพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรใหผานมาตรฐาน GMP PIC/S 

 ๖. การประสานงานและสนับสนุนแหลงเงินเพื่อใชในการปรับปรุงโรงงานเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

เชน จัดหาเงินกูจากสถาบันการเงินตาง ๆ ในลักษณะดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย 

 ๗. การสรางโรงงานกลางเพื่อรับจางผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑสุขภาพจากผูประกอบ

การที่ไมสามารถปรับปรุงโรงงานของตนเองใหผานเกณฑ GMP ไดใน ๔ ภาค หรือมีการรวมลงทุนระหวางภาครัฐ

และเอกชน ซึง่โรงงานกลางนีจ้ะตองดำเนนิงานในลกัษณะการพัฒนางานวิจัยดานกระบวนการเพื่อทำใหผลิตภัณฑมี

คุณภาพตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 ๘. การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรใหมีประสิทธิภาพหรือมาตรฐานสูงขึ้น เชน การสกัดยา เพื่อความสะดวก

ตอผูบริโภคและสามารถเทียบเคียงไดกับยาสมุนไพรจากตางประเทศ 

 ๙. การพัฒนาความรวมมอืระหวางมหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลในการทดสอบดวยสมนุไพร โดยผานวธิกีาร 

Clinical trial เพื่อใหมีการอางอิงสรรพคุณยาได โดยเฉพาะในกลุมบัญชียาหลักแหงชาติ 

 ๑๐. กำหนดใหมีจำนวนยาสมุนไพรเพิ่มเติม โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตำรับ

ยาแหงชาติ (ถามี) 

 

    ๘.๓  ยุทธศาสตรการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 

 วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อทำการประชาสัมพันธธุรกิจบริการสุขภาพแกกลุมเปาหมายหลัก ดวยเครื่องมือหรือวิธีการสมัยใหม 

 ๒. เพื่อสรางความมั่นใจใหแกชาวตางประเทศที่จะเขามาใชบริการ 

 เปาหมาย 

 แบงเปนกลุมตลาดหลักและตลาดรอง โดยอิงประเทศเปาหมายตามกระทรวงพาณิชย และการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย 

 ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้ 

 ๑. การจัดงานมหกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย (Health tourism) เพื่อนำ

เสนอสินคาและบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ๒. การเขารวมงานประชาสัมพันธในระดับโลก (Tradeshow) 

 ๓. การเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ (Incoming mission) 

 ๔. การจัดคณะผูแทนระดับสูงภาครัฐ (Outgoing mission) เดินทางไปเจรจาการคากับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนในตางประเทศ โดยแบงเปนกลุมตลาดหลักและตลาดใหม 

 ๕. การสงเสริมธุรกิจสุขภาพเปนกรณีพิเศษในตลาดใหม ดวยการจัดทำ Thailand Exhibition และ 

Business Matching 

 ๖. การสงเสริมใหผูประกอบการชาวไทยไปดำเนินธุรกิจสุขภาพในตางประเทศ (Internationalization) 
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 ๗. การพฒันารูปแบบและคุณภาพของสินคาบริการเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจสุขภาพของ

ประเทศไทย 

 ๘. การประชาสัมพันธในประเทศไทย ท้ังในรูป Air war และ Ground war 

 ๙. การสงเสริมภาพลักษณและชองทางการตลาดการบริการทางการแพทยแบบ Electronic Marketing  

 

๙. การประเมินผล 

 ประกอบดวยตัวช้ีวัดเมื่อเสร็จสิ้นแผนยุทธศาสตรฯ ดังนี้ 

 ๙.๑ เปาหมายของยุทธศาสตร 

  ประเทศไทยมีรายไดจากการใหบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลเดิม (สัดสวนใน GDP) 

รอยละ ๒๐  

 ๙.๒ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ 

  การพฒันาธรุกจิสขุภาพใหแกผูรบับรกิารทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตมิสีดัสวนรายไดจากผูรับบริการ

ชาวตางชาติเพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลเดิมรอยละ ๒๐ 

 ๙.๓ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 

  ๑. จำนวนผูรับบริการชาวตางชาติที่มาใชบริการสุขภาพในประเทศไทย 

  ๒. จำนวนสถานบรกิารสุขภาพ/สถานประกอบการ/โรงงาน ทีม่มีาตรฐานในระดับสากล และไดรับ

รางวัลเกียรติยศในระดับนานาชาติ 

 

๑๐. ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน 

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จะดำเนินการในท่ัวประเทศและทั่วโลก ในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

และจะมีโครงการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานในจังหวัดทองเที่ยวหรือกลุมประเทศท่ีมีศักยภาพ โดยมีวิธีดำเนินงาน

ตามกิจกรรมของยุทธศาสตรดังกลาวเบื้องตน 

 

๑๑. งบประมาณและแหลงที่มา 

 ประกอบดวยงบประมาณรายปและภาพรวม จำแนกหมวดรายจาย และสังกัด/หนวยงานที่ชัดเจน โดย

เปนโครงการที่ไมผูกพันงบประมาณ และมีความพรอมสามารถดำเนินการไดทันที รวม ๕ ป งบประมาณรวมทั้งสิ้น 

๓,๑๓๑.๗๙๕ ลานบาท (สามพันหน่ึงรอยสามสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) จำแนกไดดังนี้ 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม  ๒๒๑.๙๗ ลานบาท 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม  ๖๒๙.๙๒ ลานบาท 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม  ๗๔๓.๙๒ ลานบาท 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม  ๗๕๓.๐๐ ลานบาท 

 พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม  ๗๘๓.๐๐ ลานบาท 

 

๑๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 กระทรวงสาธารณสุขในเบื้องตน 
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๑๓. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ๑๓.๑ ผลทางดานเศรษฐกิจ 

        ๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพ สงเสริมการเปนศูนยกลางดาน

ธุรกิจสุขภาพในระดับภูมิภาค และเปนจุดหมายปลายทางของการใชจายดานบริการสุขภาพของประชากรท่ัวโลก 

สรางเสริมรายไดเขาสูประเทศดวยศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยูจริงอยางมั่นคง ยั่งยืนและพัฒนาตอเนื่องไดอยาง

กาวหนา 

        ๒. พัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับมหภาคจากการสงออก

สินคาและบริการ รวมทั้งการสรางรายไดจากการเขามาใชบริการของชาวตางชาติ และเศรษฐกิจระดับจุลภาคจาก

ธุรกิจที่กอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดควบคูกันไป 

        ๓. สงเสริมการกระจายการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ทั้งจากสินคาทางการเกษตร

ที่ถูกนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพ และจากภาคบริการที่ประเทศไทยมีความสามารถเหนือคูแขงขัน ไดรับการ

ยอมรับและเปนที่ตองการของผูรับบริการจากทั่วโลก 

  ๔. สรางภาพลักษณและชื่อเสียงดานบริการสุขภาพวิถีไทยและสงเสริมเอกลักษณวัฒนธรรมของ

การใหบริการแบบไทยที่สามารถพัฒนาเปนสินคาเพื่อการจำหนายและบริการ รวมท้ังปรากฏเปนตราสัญลักษณ

เพื่อการประชาสัมพันธได 

 ๑๓.๒ ผลทางดานสังคม 

  ๑. สงเสริมความม่ันคงทางสงัคมจากการมสีขุภาวะท่ีดขีองประชาชนของประเทศเปนพื้นฐานที่สำคัญ 

  ๒. สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการมีงานทำ มีสุขภาวะท่ีดี และมีความสามารถใน

การผลิตสินคาและบริการเพื่อการสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

  ๓. สรางเสริมภาพลักษณและวถิชีวีติรวมสมยัทีป่ระชาชนสามารถปรับตัวและประยุกตใชนวัตกรรม

ดานบริการสุขภาพควบคูไปกับศาสตรและภูมิปญญาท่ีสงเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

  ๔. เสริมสรางภาพลักษณสังคมไทยสุขภาพดีและมีความปลอดภัยจากภาวะโรคและความเจ็บปวย

ตาง ๆ  

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการบริหารศูนยกลางสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๒๐

นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ๑ 

 รับทราบ วาวิธีการบริหารจัดการการพัฒนาแบบรวมศูนยทั้งเชิงอำนาจและเชิงงบประมาณทำใหเกิด

ความไมเทาเทียม ความไมเปนธรรมของสังคม ประชาชนไมสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนา รวมทั้งการจัดสรร

ทรัพยากรที่สอดคลองกับปญหาของพื้นที่ตนเอง ปรากฏการณที่เกิดข้ึนแสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจ

ระหวางรัฐกับชุมชนทองถิ่น    

 รับทราบ วาการบริหารราชการสวนทองถิ่นถูกกำกับควบคุมโดยนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ และกลไก

จากการบริหารราชการสวนกลางและการบริหารราชการสวนภูมภิาค โดยเฉพาะการจดัสรรและการบริหารงบประมาณ

ทองถ่ิน เปนขอจำกัดทำใหทองถิน่ไมสามารถจดัการตนเองไดอยางมปีระสทิธผิล อกีทัง้แสดงใหเห็นถึงความไมสมดุล

ของอำนาจระหวางการบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาค กับทองถิ่น 

 รับทราบ วาการดำเนินงานของหนวยงานและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับการกำหนดนโยบาย รวมถึง

องคกรสนับสนุนงบประมาณบางองคกร ไมเอื้อตอการสนับสนุนใหชุมชนจัดการตนเองในพื้นที่ สิ่งที่เกดิขึ้นแสดง

ใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจระหวางองคกรสนับสนุนงบประมาณกับชุมชนทองถิ่น 

 กังวล วาปรากฏการณทีเ่กดิขึน้เปนสญัญาณความไมเปนธรรมและความรนุแรงในสงัคม หากรัฐไมสามารถ

แกไขปญหาใหสอดคลองกับพื้นที่ ไมสรางการมีสวนรวมในการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น จะทำใหปญหา

ทวีความรุนแรงจนไมอาจควบคุม และอาจนำไปสูความแตกแยกทางสังคมจนยากที่จะเยียวยา 

 ตระหนัก วาการปฏิรูปประเทศไทยโดยหลักการใหชุมชนทองถิ่นสามารถจัดการตนเองในพื้นที่ไมสามารถ

จะเกิดข้ึนได หากไมปรบัเปล่ียนสมดลุอำนาจ สมดลุในการบรหิารงบประมาณระหวางการบริหารราชการสวนกลาง 

การบริหารราชการสวนทองถิ่น องคกรนโยบาย องคกรสนับสนุนงบประมาณกับชุมชน 

 ตระหนัก วาการจัดสมดุลเชิงอำนาจเปนเรื่องที่ตองเรงดำเนินการ โดยลดอำนาจการบริหารจัดการของ

การบริหารราชการสวนกลางลงใหเหลือเพียงภารกิจหลักเทาที่จำเปน การกระจายอำนาจสูทองถ่ิน และการจัด

กระบวนการบริหารงานพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง สิ่งที่สำคัญคือ 

การที่ประชาชนในชุมชนสามารถตัดสนิใจ กำหนดทศิทางการพฒันา บรหิารจัดการชมุชนของตนเองรวมกับหนวยงาน 

และภาคีอื่น ๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนพื้นที่จัดการ

ตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะเปนนโยบายสำคัญ โดยมอบใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนรวมกับสมาคมองคการ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

        สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๕ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๗ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๒๑

บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตำบล

แหงประเทศไทย เปนแกนประสานใหเกิดคณะกรรมการที่เปนกลไกการดำเนินการ ประกอบดวยตัวแทนจาก

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการจัดการชุมชนทองถ่ิน ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาชน โดยให

มีผูแทนชุมชนในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้คณะกรรมการมีหนาที่พัฒนากลไกการจัดการตนเองและ

พัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหจัดการตนเองในทุกระดับ โดยพิจารณาแนวทางดำเนินการเบื้องตนดังนี้ 

     ๑.๑  พัฒนากลไกรวมในชุมชนทองถิ่นใหมีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาพ้ืนที่ในทุกระดับ ทั้งแผนชุมชน แผนทองถิ่น แผนอำเภอ และแผนจังหวัด โดยใหกลไกดังกลาวมี

สัดสวนผูแทนภาคประชาชนกับภาคประชาสังคมรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐  

     ๑.๒  สรางมาตรการเพือ่กำหนดใหแผนยทุธศาสตรการพฒันาพืน้ทีใ่นทกุระดบัมแีผนงานและโครงการที่

ชุมชนในพืน้ทีน่ัน้เปนผูรบัผิดชอบโครงการรวมกับทองถิ่นและ/หรือราชการสวนภูมิภาค โดยมีงบประมาณสนับสนุน

จากทองถ่ินและ/หรือราชการสวนภูมิภาค ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของงบประมาณท่ีดำเนินการดาน

สุขภาวะแตละพื้นที่ 

     ๑.๓  สรางกลไกเพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองใหกับชุมชนทองถิ่น  

     ๑.๔  พัฒนากลไกใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทสำคัญในกระบวนการติดตาม กำกับ และประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ  

     ๑.๕  สรางขอตกลงรวมกบัหนวยงานและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับการกำหนดนโยบาย รวมถงึองคกร

สนับสนุนงบประมาณใหมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณหรือเงินทุนใหชุมชนทองถ่ินบริหารจัดการตามภารกิจ

ที่ชุมชนทองถ่ินเปนผูกำหนดและตัดสินใจเอง  

     ๑.๖  รวมกับสถาบันวิชาการ ศกึษาวจิยัรปูแบบการปกครอง โครงสรางเชิงอำนาจ ลักษณะความสัมพันธ  

ที่เอื้อตอการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ทั้งในระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ 

จังหวัด และในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โดยศึกษาใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป เพื่อรายงานผลตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๕  และคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันใหเกิดการทดลองปฏิบัติการในพื้นที่ตนแบบ 

 ๒. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณากำหนดเรื่องพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะเปน

หนึ่งในระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่

ทุกระดับภายในจังหวัด  

 ๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยเฉพาะองคการบรหิารสวนจงัหวดั เปนองคกรหลักในการสนับสนุน

งบประมาณ และประสานการดำเนินงานรวมกับสภาองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน เครือขายภาคประชา

สังคม เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน

จังหวัด ใชเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๖, ๗๘ (๓), ๘๗ (๑), ๘๗ (๔), ๑๖๓ ดำเนินการออกแบบและผลักดัน

ใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองตามรูปแบบท่ีเหมาะสม   

 ๔. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอตอคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชา

ปฏิรูป (คสป.) นำมตินี้ไปเปนแนวทางในการจัดทำขอเสนอที่ชัดเจนและผลักดันไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 ๕. ขอใหเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕ 
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นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ 
 

ที่มา 

 ๑. วิกฤตปญหาสังคมไทยรุนแรงขึ้นในทุกระดับตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับชาติ   

เปนปญหาที่มีความซับซอนมากขึ้น เกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบและในทุกดาน ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา

การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาทางสังคม ปญหาระบบการศึกษา ปญหาทางการเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิต และสุขภาวะของคนไทย สาเหตุหลักที่ทำใหปญหาเหลานี้รุนแรงมากขึ้น เปนผลมาจากทิศทางการ

พัฒนาของรัฐ นโยบายรัฐ และวิธีการจัดการแบบรวมศูนยทั้งเชิงอำนาจและเชิงงบประมาณ ทำใหประชาชน

ไมสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคลองกับบริบทของตนเอง เกิดความไมทัดเทียม ความไมเปนธรรมของ

สังคม ไมสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการปญหาของพ้ืนที่ตนเอง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึง

ความไมสมดุลของอำนาจระหวางรัฐบาลกับชุมชน และเปนที่มาของวิกฤตความแตกแยก ทำใหประชาชน กลุม

ชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ รวมกลุมประทวง เรียกรองสิทธิในการจัดการตนเอง อาทิเชน การเรียกรองของสมัชชาคนจน 

การประทวงของกลุมเกษตรกร การรองขอใหรัฐทบทวนนโยบายการพัฒนาของเครือขายภาคประชาสังคมในแตละ

ภูมิภาค และความไมทัดเทียมน้ีอาจถูกใชเปนขออางในการตอตานอำนาจรัฐจนนำไปสูวิกฤตความขัดแยงของ

คนในชาติ 

 ๒. แมวาพระราชบัญญัติการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ และพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดให เทศบาล 

องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด และเมืองพัทยา มีอำนาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ

ในพื้นที่ของตนเอง แตการถายโอนภารกิจจากหนวยงานของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังไมครอบคลุมเรื่อง

สำคัญที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิตของประชาชน และยังพบวา การบริหารจัดการสวนทองถิ่นยังถูกกำกับ ควบคุม

โดยนโยบาย มาตรการ ขอบังคับ และกลไกจากทั้งการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะการ

จัดสรรและการบริหารงบประมาณทองถิ่น ตัวอยางที่ชัดเจน เชน การจัดการของทองถิ่นในเรื่องการศึกษา การ

สาธารณสุข การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ยังมี พ.ร.บ. กฎหมาย หรือกฎกระทรวงตาง ๆ 

ควบคุม กำกับ นอกจากนี้ในการจัดสรรงบประมาณ พบวา การจัดสรรงบประมาณในปพ.ศ. ๒๕๕๓ ทองถิ่นไดรับ

การจัดสรรประมาณรอยละ ๒๕.๒๖๑ เทานั้น ปรากฏการณที่เกิดข้ึนแสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจ

ระหวางการบริหารราชการสวนกลางกับทองถิ่น 

 ๓. การบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายแหงทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร

สวนตำบล และ เทศบาล มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้น แตหลายแหงยังมีปญหาในเรื่องธรรมาภิบาล เนื่องจากระบบ

การเมืองทองถ่ินในหลายพ้ืนที่เปนการเมืองเพื่อผลประโยชนของพรรคการเมือง ของกลุมทุนทั้งระดับประเทศและ

ระดับพ้ืนที่ การไดมาของผูบริหารบางคนมาจากการซื้อเสียง และใชอิทธิพลในหลายรูปแบบ มีลักษณะไมแตกตาง

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๗   

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๗  

  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๑ มติคณะรัฐมนตรี ๗ พ.ค. ๒๕๕๒ แหลงท่ีมา www.nmt.or.th/lists/2553 
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จากการเมืองระดับชาติ การบริหารจัดการทองถิ่นบางแหงจึงถูกชี้นำโดยกลุมผลประโยชน โดยผูบริหารทองถิ่นเพ่ือ

ประโยชนทัง้ของตนเองและพวกพอง ประชาชนในพืน้ทีจ่งึไมมอีำนาจในการจัดการในพืน้ทีข่องตนเอง ปรากฏการณที่

เกิดข้ึนแสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของอำนาจระหวางทองถิ่นกับชุมชนเชนกัน 

 ๔. ไมเพียงแตหนวยงานของรัฐ และ ทองถิ่นเทานั้น ที่มีอำนาจในเชิงกฎหมาย และ งบประมาณ ยังมี

หนวยงานและองคกรอิสระบางแหงที่เกี่ยวของกับการสรางนโยบาย รวมถึงที่เปนแหลงงบประมาณอีกหลายแหลง

ซึ่งใชงบประมาณจากภาษีของประชาชน ทำหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเพื่อการแกปญหาในพ้ืนที่ 

แมวาจะมีนโยบายที่ใหความสำคัญกับพื้นที่แตยังคงไมมีกระบวนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกำหนด และ

ตัดสินใจอยางชัดเจน ที่ผานมาการวางนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจ ยังยึดอยูกับกรอบงานจากสวนกลาง 

มากกวาการใหประชาชนในพืน้ทีม่อีสิระในการตดัสนิใจ ส่ิงทีเ่กดิข้ึนแสดงใหเห็นถึงความไมสมดลุของอำนาจระหวาง

แหลงทุนกับชมุชน และเปนการตอกย้ำใหเห็นวา หลักการใหชุมชนสามารถจัดการตนเองในพื้นที่ไมสามารถจะ

เกิดข้ึนได หากไมปรับเปลี่ยนสมดุลอำนาจ สมดุลในการบริหารงบประมาณระหวางการบริหารราชการสวนกลาง 

สวนทองถ่ิน องคกรนโยบาย องคกรที่เปนแหลงทุน กับชุมชน 

 

สถานการณ 

 ๕. กลไกการบริหารประเทศแมจะมีวิวัฒนาการท่ีดีขึ้น แตยังคงเปนการรวมศูนยอำนาจ ยังคงเปนระบบ

การสั่งการจากสวนกลาง การมสีวนรวมจากภาคประชาชนยงัไมมคีวามชดัเจนเทาทีค่วร หนวยงานราชการในระดับ

จังหวัดไมมีอำนาจในการจัดการปญหาอยางแทจริง ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น เมื่อเกิด

ปญหาขึ้นประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบตองการใหรฐัเขามาดำเนนิการแกไขปญหา แตกลไกการจัดการหรือโครงสราง

ราชการทำใหหนวยงานระดับจังหวัดหรือทองถิ่นไมมีอำนาจในการจัดการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น ตองรอคำสั่งจาก

สวนกลางหรือกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ หรือตองรอใหมีมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายออกมารองรับ  

ทำใหการแกปญหามีความลาชาและเกิดการสะสมปญหาอยางตอเนื่อง เชน กรณีปญหาโรงไฟฟาลิกไนตที่ อ.แมทะ 

จ.ลำปาง  กระบวนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น มีหนวยงานไมนอยกวา ๗  กระทรวงท่ีเขาไปเกี่ยวของ ทำใหการแกไข

ปญหาลาชา และส้ินเปลืองงบประมาณ หรือกรณีที่ชาวบานเรียกรองใหยุติการสรางเขื่อนหรือชดใชคาเสียหาย 

ชุมชนตองเรียกรองไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการเกษตรและสหกรณ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมถึงสำนัก

นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ยังไมรวมถึงกลไกในระดับกรม กองที่เขามาเกี่ยวของ เนื่องจากศูนยรวมอำนาจยังคงอยูที่การ

บริหารราชการสวนกลางทั้งการบริหารจัดการ นโยบาย งบประมาณ การตัดสินใจ ชุมชนทองถิ่นหรือองคการใน

สวนทองถ่ินไมไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง  

 ๖. โครงสรางการจัดการที่ไมเปนธรรมเอ้ือประโยชนใหกับคนร่ำรวยหรือกลุมทุนทั้งในและนอกประเทศ 

โดยเฉพาะเรื่องการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และทุนของชุมชนที่ทำใหเกิดชองวางของรายได และมาตรฐาน

ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมที่มีความแตกตางและเหล่ือมล้ำกันมาก คือ ครอบครัวที่รวยที่สุดรอยละ ๒๐ มี

ทรัพยสินถึงรอยละ ๙๖ ของทั้งประเทศ ขณะที่กลุมรอยละ ๒๐ สดุทายหรือจนที่สุดมีทรัพยสินเพียงรอยละ ๑ 

เทานั้น โดยสรุปคือ ความมั่งคั่งจะกระจุกตัวอยูในประชากรรอยละ ๑ ของทั้งประเทศ๒ หรือเรื่องของการถือครอง

๒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ป ๒๕๔๙ 

 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๒๔

ที่ดิน กฎหมายไดเอือ้ใหกลุมทนุสามารถใชประโยชนจากทีด่นิโดยไมจำกดัทัง้ในดานของระยะเวลาหรอืขนาด (จำนวนไร) 

โดยทีไ่มตองจายภาษอีตัรากาวหนา ทัง้ทีท่ีด่นิหลายผนืกลายเปนทีร่กรางวางเปลามไิดนำมาใชประโยชน๓ 

 ๗. การเคลื่อนไหวเรียกรองเพื่อจะใหไดมาซ่ึงสิทธิประโยชนหรือผลประโยชนของคนสวนมากในสังคม ซ่ึง

เปนกลุมคนรากหญา กลุมผูใชแรงงาน กลุมเกษตรกร เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และตองใชเวลาท่ียาวนาน สิ้นเปลือง

ทรัพยากร  ทรัพยสิน  รายได รวมไปถึงครอบครัว ความเปนชุมชน เชน การชุมชนของชาวบานปากมูลเพื่อคัดคาน

การสรางเขือ่นปากมูลและกรณีการเรียกรองคาชดเชยจากผลกระทบจากการสรางเข่ือนปากมูล มาตั้งแตป  ๒๕๓๒, 

การเคลื่อนไหวของสมัชชาเกษตรกรรายยอยภาคเหนือ ที่เรียกรองเรื่องที่ดินทำกิน ปญหาการประกาศพื้นที่

อุทยานฯซอนทับที่, การคัดคานการสรางโรงไฟฟา ของชาวบานบานกรูด-บอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ หรือการ

คัดคานการกอสรางทอสงกาซโรงแยกกาซไทย-มาเลเซีย จนถึงปจจุบันชาวบานที่ไดลุกขึ้นมาเรียกรองความธรรม 

หลายชุมชนไดสูญเสียที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน อาชีพ รายได ครอบครัว ชุมชน องคความรู และชีวิตไปมิใชนอย  

 ๘. ที่ผานมา รัฐและภาคประชาชนไดมีความพยายามที่จะทำใหชุมชนทองถิ่น สามารถจัดการแกไขปญหา

และกำหนดแผนพัฒนาตนเองได จึงมีการจัดทำโครงการจังหวัดบูรณาการ เปนการบูรณาการแผนการพฒันา

จังหวัดจากภาคประชาชนทกุระดบัเขามาเปนแผนในการพฒันาของจังหวดั หรอืการมีสภาองคกรชมุชนระดับจังหวัด 

การจัดรูปสมัชชาสุขภาพจังหวัด เปนตน แตกระบวนการหรือองคกรภาคประชาชนท่ีจัดตั้งขึ้นมานั้นยังไมมีความ

เขมแข็งพอท่ีจะจัดการปญหาตาง ๆ ได เนื่องดวยความไมสมบูรณของอำนาจและหนาที่ ซึ่งในความเปนจริงกลุม

องคกรเหลานี้เปนเพียงผูรวบรวมขอเสนอ แผน งบประมาณ เพื่อสงผานใหกับการบริหารราชการสวนกลาง หรือ

ราชการทองถ่ิน  

 ๙. ปรากฏการณรปูธรรม ท่ีแสดงใหเหน็วาความรวมมอืระหวางภาคประชาชน ทองถ่ิน และทองที่สามารถ

จัดการตนเองไดอยางเขมแข็ง เชน ชุมชนแมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม ไดจัดการชุมชนของตนเองจากวิกฤติความ

แหงแลงจากทรัพยากรปาไมที่ถูกทำลายลงจากการสัมปทานปาของรัฐ รวมถึงการตัดไมทำลายปาของชาวบานใน

ชุมชนเอง แกนนำและชาวบานไดรวมกันวิเคราะหปญหา ศึกษาดูงาน ประสานทรัพยากรบุคคล องคความรู ตลอด

จนถึงงบประมาณทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาจัดการแกไขปญหาปาถูกทำลาย  ดินน้ำปา  การเกษตร ชุมชน

น้ำเก๋ียน อ.ภูเพียง  จ.นาน  เริ่มจากชุมชนเผชิญวิกฤติเรื่องยาเสพติด และการทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน แกน

นำและชาวบานบางสวนจึงไดคนหาแนวทเพื่อจัดการกับปญหายาเสพติด และยกระดับการแกไขปญหาไปยังเรื่อง

อื่น ๆ ในตำบลไดอยางครอบคลุมและเปนระบบ ชุมชนควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  ไดลุกขึ้นมาจัดการกับปญหา

ความขัดแยงของผูนำดวยกระบวนการทางการเมืองแบบสมานฉันท และพัฒนาไปสูการจัดการชุมชนทั้งระบบ และ

ปจจุบันกำลังระดมทนุเพือ่การพฒันาชมุชนของตนเอง เนือ่งจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรใหไมเพียงพอตอการพัฒนา

ชุมชน โดยต้ังเปาไวที่ ๙,๙๙๙,๙๙๙ บาท ชุมชนบานใหม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ท่ีจัดการปญหาหน้ีสิน 

ดวยองคความรูและทุนทางสังคมของชุมชน กอใหเกิดกลุมอาชีพที่หลากหลายและเช่ือมโยงความรูสูกลุมตาง ๆ ทั้ง

ชุมชนและ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เปนอำเภอที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี ชาวบานใน

พื้นที่เรียกวา “อำเภอมือเจะคี” การตั้งอำเภอใหม ทำใหหลายหนวยงานโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ตองการ

เห็นอำเภอใหม เปนอำเภอในฝน อยากเห็นการมีสวนรวมกับภาคประชาชน เร่ิมตั้งแตการกอสรางที่วาการอำเภอ 

๓ โครงการศึกษาการถือครองและใช ประโยชนที่ดินและมาตรการทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อใหการใชประโยชน ท่ีดินเกิด

ประโยชนสูงสุด โดย มูลนิธิสถาบันท่ีดิน 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๒๕

๔ สุมิตรชัย  หัตถสาร. “เอกสารประกอบเวทีวิชาการ จัดสรรอำนาจใหม ใหจังหวัดจัดการตนเอง” สถาบันการจัดการทางสังคม. 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓. 
๕ ประเวศ วะสี. “ปฏิบัติการของชุมชนทองถ่ิน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ศูนยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย, สำนักขาว 

สถาบันอิศรา. 

แบบการกอสรางอำเภอที่ผสมผสานรูปแบบทางการกับความเปนทองถิ่น  ในขณะที่ความฝนของชาวบานในอำเภอ

ก็อยากเห็น “การจัดการตนเองในระดับอำเภอ” โดยใชฐานตนทุนองคความรู ภูมิปญญาตามวิถีชุมชนทองถิ่นเอง 

จึงไดรวมกลุมกันเปน “สภาแอะมือเจะคี” เพื่อวิเคราะหตนทุนของชุมชนชวนคนในพื้นที่มาคิด วิเคราะห กำหนด

ทิศทางวางแผนการขับเคลื่อนรวมกับรัฐทุกรูปแบบตั้งแตเริ่มตน ทั้ง ๕ พื้นที่เปนเพียงตัวอยางของชุมชนที่ลุกขึ้นมา

จัดการแกไขปญหาของตนเอง และยังมีชุมชนอีกมากที่สามารถจัดการตนเองในหลายเรื่อง  

 ๑๐. ประเทศไทยมีกฎหมายเปนจำนวนมาก แตมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอำนาจเพียงแค ๑๑ 

ฉบับ ไดแก พรบ.เทศบาล ป ๒๔๙๖, พรบ.สภาตำบล, พรบ.องคการบริหารสวนตำบล ป ๒๕๓๗, พรบ.ระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ป ๒๕๓๗, พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด ป ๒๕๔๐, พรบ.ระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา ป ๒๕๔๒, รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจที่

ชัดเจน มี ๑๑ มาตราในรัฐธรรมนูญที่กำหนดเรื่องการกระจายอำนาจ, มีการกำหนดเปนแผนและข้ันตอนการ

กระจายอำนาจใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๒, สรางกลไกการใชอำนาจของประชาชนเพิ่มเติมขึ้นมา 

เรื่องการถอดถอนหรือการเสนอขอบัญญัติ ป ๒๕๔๒, ระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น ป ๒๕๔๒ และ 

พรบ.เปล่ียนแปลงสถานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล ป ๒๕๔๒ เห็นไดวากฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจาย

อำนาจในประเทศไทยมี ๑๑ ฉบับ แตมีกฎหมายที่เปนขอจำกัดมากกวา ๗๐๐ ฉบับ เพราะวาการกฎหมายออกโดย

สวนกลาง ประเทศไทยปกครองดวยระบอบนิติรัฐ คือ ปกครองโดยกฎหมาย ฉะนั้น กระทรวง ทบวง กรม 

สวนกลางที่ตองใชอำนาจในการดำเนินการตองออกกฎหมาย๔ แมวาจะมีกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการกระจาย

อำนาจสูทองถิ่นเปนจำนวนมาก อยางไรก็ตามชุมชนทองถิ่นยังสามารถใชโอกาสและชองทางจากรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๕๐ ที่ตองการกระจายอำนาจใหชุนชนทองถิ่น ตาม มาตรา ๖๖, มาตรา ๗๘(๓), มาตรา ๘๗(๑) (๒) (๓) (๔) 

และมาตรา ๑๖๓ เปนชองทางในการผลักดันใหเกิดการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองที่เหมาะสม

สอดคลองกับชุมชนทองถิ่นนั้น รวมถึงผลักดันใหรัฐกระจายอำนาจใหกับชุมชนทองถิ่นไดจัดการตนเองอยางแทจริง  

ตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ 

 

แนวทางการแกไขปญหา 

 ๑๑. จากสภาพปญหา ทุนทางสังคม และโอกาสจากขอกฏหมายดังกลาว นพ.ประเวศ วะสี๕ ประธาน

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ไดใหแนวทางวา “เราเกิดวิกฤตชาติเพราะเรามีปญหาเชิงโครงสรางที่สะสมมาเรื่อย 

โครงสรางทางเศรษฐกจิที่ไมเปนธรรม โครงสรางทางสังคม โครงสรางทางการปกครอง ในรอบรอยปที่ผานมา 

การปกครองเรารวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลาง ทำใหเกิดความขัดแยงระหวางอำนาจรวมศูนย กับความเปนตัวเอง

ของทองถ่ิน และนำไปสูปญหารวมท้ังปญหาภาคใต ที่อื่นก็เชนเดียวกัน ปญหาการทำลายสภาพแวดลอม 

วัฒนธรรมทั้งหลาย คือ การรวมศูนยอำนาจ การปฏิรูปคราวนี้คือการกระจายอำนาจใหชุมชนทองถิ่นสามารถ

ปกครองตัวเอง สวนที่เคยทำในการใชอำนาจลงไปขางลางควรจะตองเลิก เปลี่ยนบทบาทตัวเองไปสนับสนุน

ทั้งหมด จากการบังคับบัญชาไปเปนการสนับสนุน เราตองเชื่อในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวาสามารถดูแลชุมชน ดูแล
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ทองถิ่นได ไมควรจะไปรวมศูนยอำนาจแบบเดิมอีกตอไปแลว การใชอำนาจลงไปนั้นคือวิกฤติชาติ การปฏิรูปครั้งน้ี

ตองใหชุมชนทองถิ่นปกครองตนเองใหสอดคลองกับประวัติศาสตรของเขา สอดคลองกับความตองการของเขา 

สวนอื่นเขาไปสนับสนุน” 

 ๑๒. ความหมายของพื้นที่จัดการตนเอง  

  พื้นที่ หมายถึง พื้นที่ภายในบริบทจังหวัด อันประกอบดวย พื้นที่ตั้งแตระดับชุมชนหมูบาน ตำบล 

อำเภอ และภูมินิเวศภายในจังหวัด  

  พื้นที่จัดการตนเอง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนทองถิ่นสามารถตัดสินใจ กำหนดทิศทาง

การพัฒนา บริหารจัดการชุมชนทองถิ่นของตนเองรวมกับหนวยงาน และภาคีอื่น ๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

  ชุมชนทองถิ่น หมายถึง การรวมกลุมของคนในพื้นที่ ที่มีพื้นที่อาณาเขตบริเวณทั้งพื้นที่ขนาดเล็ก 

จนถึงขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ มีความสัมพันธเชิงวิถีชีวิตความเปนอยูรวมกัน มีจุดหมาย และการจัดการรวมกัน 

 ๑๓. การที่ชุมชนทองถิ่นสามารถจัดการตนเองได หนวยงานรัฐ องคกรที่เกี่ยวของควรสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพ สรางกลไกรวมและกลไกของชมุชนทองถิน่ โดยมีแนวทาง แผนงาน งบประมาณ บนฐานความเชื่อ วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ฯลฯ ดังนี้ 

  ๑๓.๑ ระดับชุมชนหมูบาน การบริหารราชการสวนกลางรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตองเสริมสรางศักยภาพของชุมชนใหสามารถจัดการตนเองไดโดยใชการทำแผนชุมชนที่เปนแผนสุขภาวะ และ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนในสัดสวนที่เหมาะสม 

  ๑๓.๒  ระดับตำบล ชุมชนทองถิ่น ตองรวมกันพัฒนากลไกการจัดการตนเอง โดยการบูรณาการ

แผนชุมชน แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนขององคกรชุมชน แผนของหนวยงานตาง ๆ   จัดทำเปนแผน

แมบทระดับตำบล โดยการบริหารราชการสวนกลางรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

  ๑๓.๓ ระดับอำเภอ การบริหารราชการสวนกลางตองใหการสนับสนุนใหเกิดกลไกการจัดการ

ตนเองจากระดับชุมชน และระดับตำบล สูระดับอำเภอ 

  ๑๓.๔ ระดับจังหวัด การบริหารราชการสวนกลางและองคการบริหารสวนจังหวัดตองใหการ

สนับสนุน ใหเกิดกลไกการจัดการตนเองในระดับจังหวัด ตองยกระดับจังหวัดบูรณาการมาสู “จังหวัดการตนเอง 

(ในทุกมิติ)” ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา การทองเที่ยวและระบบภาษี 

 ๑๔. การจัดสมดุลเชิงอำนาจ ระหวางการบรหิารราชการสวนกลางกับชมุชน, การบรหิารราชการสวนกลาง

กับทองถ่ิน, ทองถิ่นกับชุมชน และชุมชนกับชุมชน โดยการลดบทบาทอำนาจการบริหารจัดการของการบริหาร

ราชการสวนกลางลงใหเหลือเพียงภารกิจหลักเทาที่จำเปน และตองกระจายอำนาจสูทองถิ่นอยางแทจริงในทุกดาน 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการทองถิ่น เชน เรื่องระบบการจัดเก็บและใชภาษี

ในพื้นที่ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณจากภาษสีนบัสนนุการพฒันาศักยภาพและการดำเนนิงานของกลไกการจัดการ

ตนเอง โดยใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทหนาที่ในการจัดการในทุกมิติ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๒๗

 ๑๕. สรางการมีสวนรวมรวมถึงสรางกลไกการตรวจสอบการทำงานอยางเขมขนในทุกระดับ โดยตอง

เคารพความหลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนา ความรู ในทุกกลุมและภาคสวนของชุมชนทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการ 

 ๑๖. หนวยงานและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับการสรางนโยบาย รวมถึงที่เปนแหลงงบประมาณ ตอง

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานของกลไกการจัดการตนเองในทุกระดับ โดยมีแผนงานที่ชัดเจน

และจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีเหมาะสมท่ีจะใหชุมชนทองถิ่นตัดสินใจที่จะใชงบประมาณและดำเนินการเอง 

 

ประเด็นการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๗ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

 มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมตัวกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือ

ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ 

การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางสมดุลและยั่งยืน 

 มาตรา ๗๘ (๓) กระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของ

ทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ

ในทองถ่ินใหทั่วถึง และเทาเทยีมกนัทัว่ประเทศ รวมทัง้พฒันาจงัหวัดทีม่คีวามพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ขนาดใหญ โดยคำนึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

 มาตรา ๘๗ (๑) ใหรัฐตองดำเนินการตามแนวทางนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยสงเสริม

ใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัชาตแิละระดบัทองถิ่น 

 มาตรา ๘๗ (๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการ

ของกลุมประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคดิเห็น และเสนอความตองการ

ของชุมชนในพื้นที่ 

 มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภา 

เพื่อใหรัฐสภาพจิารณารางพระราชบัญญัติตามที่กำหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้ 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๗   

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๗ / ผนวก ๑  

  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ๑ 

 ตระหนัก วาการบริโภคยาสูบเปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ความพยายามแทรกแซงของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบตอกระบวนการนโยบายควบคุมยาสบู และการแจงราคานำเขาของบุหรี่ตางประเทศ

ในราคาที่ต่ำ ไมสามารถตรวจสอบได ตลอดจนการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบที่ไมไดเพิ่มสูงกวาอัตราเงินเฟอ สงผล

ใหบุหรี่ในทองตลาดมีราคาถูก และกลยุทธการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบใหม ๆ มีสวนสำคัญในการโนมนาวให

ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและผูหญิงมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว 

 รับทราบ ถึงสถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย รวมถึงเยาวชน และผลกระทบตอสุขภาพ 

และเศรษฐกิจจากการบริโภคยาสูบ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในกลุมเยาวชน 

 เขาใจ วาการควบคุมยาสูบตองใชมาตรการที่บูรณาการหลายดาน โดยเฉพาะการลดอุปสงคดวยราคาและ

ภาษี การลดอุปสงคดวยการควบคุมกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ การคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

และการชวยเลิกบุหรี่  

 ชื่นชม ในพัฒนาการของกระบวนการนโยบายดานการควบคุมยาสูบในประเทศไทยที่มีคณะกรรมการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนองคกรหลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 

ประสานงาน กำกับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบ 

 ตระหนัก ถึงความจำเปนในการสรางความมุงมั่นรวมกันของสังคมไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

โดยเฉพาะการใชประโยชนจากแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาตแิละหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการดำเนินงาน และเขามามีสวนรวม

ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗๒ 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาตินำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ เร่ืองมาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ และมอบหมายหนวยงานท่ี

เกี่ยวของดำเนินการตอไปนี้ 

      ๒.๑ ใหหนวยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ

องคการอนามัยโลก๓ โดยเฉพาะมาตรา ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดย

อุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกำหนดนโยบายหรือระเบียบภายในหนวยงานเพื่อปองกันการแทรกแซงดังกลาว  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๖ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖ / ผนวก ๑ 
๓ WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC 
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      ๒.๒  ใหกระทรวงการคลังดำเนินการ 

  ๒.๒.๑ ปรับโครงสรางภาษียาสูบใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบันเพื่อทำใหราคาขายปลีกยาสูบ

โดยเฉลี่ยสูงข้ึน โดยขอใหพิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก รวมท้ังให

ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบปดแสตมปยาสูบบนซองบรรจุยาเสนที่ทำจากใบยาสูบพันธุพื้นเมืองดวย และ

ดำเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเสนและยาสูบประเภทอื่นอยางคอยเปนคอยไป   

  ๒.๒.๒ หามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ 

(Corporate Social Responsibility: CSR)  

           ๒.๓  ใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และกระทรวง

สาธารณสุข ใหหลักประกันการเขาถึงการบำบัดโรคติดบุหรี่ รวมถึงการเขาถึงการรับยา สมุนไพร แพทยแผนไทย

หรือบริการแพทยทางเลือกที่จำเปนตอการบำบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในงานเลิกบุหรี่ใน

ชุมชน 

     ๒.๔  ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามการโฆษณาและ

การสงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ และการประชาสัมพันธ การใหทุนอุปถัมภจากอุตสาหกรรมยาสูบทาง

สื่อคอมพิวเตอรทั้งจากภายในและตางประเทศ และออกกฎหมายจัดสรรเวลาในการนำเสนอโทษของยาสูบใน

ทุกประเภทส่ือในสัดสวนท่ีเหมาะสม  

     ๒.๕  ใหกระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อหามมีฉากสูบบุหรี่ และการสงเสริมการตลาดดวยวิธีประชาสัมพันธความรับผิดชอบตอสังคม

ของภาคธุรกิจ ทางภาพยนตร โทรทัศน และสือ่มวลชนตาง ๆ และมีมาตรการสงเสริมใหบคุคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง 

เชน ดารา นักรอง เปนแบบอยางที่ดีแกสาธารณชน โดยการไมสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

     ๒.๖  ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมกำกับองคกรและเครือขาย

ไมใหรับการสนับสนุนใด ๆ จากบริษัทยาสูบทั้งภายในและตางประเทศ ตามกฎหมาย 

     ๒.๗  ใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน และ

หนวยงานที่มีสถานศกึษาในสังกดัทัง้ภาครัฐและเอกชน ดำเนินการปองกนัและแกไขปญหายาสบูในสถานศึกษา กำชับ

ใหสถานศึกษาทุกแหง 

  • ติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและหามสบูบุหรี่ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  

  • หามสูบบุหรี่ในขณะท่ีอยูในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา  

  • ใหบุคลากรทางการศึกษา เชน ครู  อาจารย นกัการภารโรง ผูนำทางศาสนา เปนตน เปนแบบอยาง 

             แกนักเรียน นักศึกษา  

  • สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพือ่การเรียนรูดานพษิภยัจากบุหรี่อยางเปนรูปธรรม  

      และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

     ๒.๘  ใหกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปน

หนวยงานหลักในการบูรณาการ โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ กระทรวงการคลัง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 

     ๒.๙  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับมีบทบาทรวมในการควบคุมแหลงผลิตวัตถุดิบในพื้นที่ 

และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจัง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๓๑

 ๓. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะใหความรวมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอ

สุขภาพดานยาสูบ ดังนี้ 

      ๓.๑  สนับสนุนสงเสริมใหภาคประชาสังคมเฝาระวังและติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง รวมทั้งใช

มาตรการทางสังคมไมใหอุตสาหกรรมยาสูบพัฒนาชองทางใหม ๆ ในการโฆษณา การสงเสริมการตลาด และการให

ทุนอุปถัมภ โดยมีกลไกระดับจังหวัด  

     ๓.๒  สนับสนุนการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ใหกระจายอยางทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่

และไมสูบบุหรี่ทั้งในที่สาธารณะ ท่ีทำงาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท หางราน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่

ราชการ และสงเสริมใหมีหมูบานปลอดบุหรี่ 

     ๓.๓  ใหกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการ

ตามมตินี้ และตาม “แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗” ใหเปนรูปธรรมในระดับพื้นที่ 

 ๔. ขอใหคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับภาคี

เครือขายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน และชุมชน สรางแรงจูงใจในการดำเนินการตามมติ และติดตาม

ผลการดำเนินงานตามมตินี้ 

 ๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕ 
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มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ 
 

สถานการณการบริโภคยาสูบของประชากรไทย 

 ๑. ขอมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ.๒๕๕๒ พบวาประชากรไทยอายุ ๑๕ ปขึ้นไป

สูบบุหรี่ ๑๐.๙๐ ลานคน (รอยละ ๒๐.๗๐) เพศหญิงเทากับรอยละ ๒.๐๑ และเพศชายเทากับรอยละ ๔๐.๔๗ 

จากขอมูลการสำรวจป พ.ศ.๒๕๕๐ พบวาโดยทั่วไปเพศชายเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ ๑๘ ป สวน

เพศหญิง เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ ๒๒ ป 

 ๒. การสูบบุหรี่ในรอบ ๑๘ ปที่ผานมา มีแนวโนมลดลง แตในปพ.ศ.๒๕๕๒ มีจำนวนผูสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

จากปพ.ศ.๒๕๕๐ เล็กนอย ดังน้ี ประชากรไทยอายุ ๑๕ ปขึ้นไปท่ีสูบบุหรี่๑ มีจำนวนลดลงจาก ๑๒.๒๖ ลานคน 

(รอยละ ๓๒.๐๐) ในป พ.ศ.๒๕๓๔ เปน ๑๐.๘๖ ลานคน (รอยละ ๒๑.๒๒) ในป พ.ศ.๒๕๕๐ แตในป พ.ศ. 

๒๕๕๒ กลับเพ่ิมขึ้นเล็กนอยเปน ๑๐.๙๐ ลานคน (รอยละ ๒๐.๗๐)๒ ทั้งนี้เพราะมีนักสูบหนาใหมเพิ่มข้ึน โดย

เฉพาะเยาวชนและผูหญิงโดยมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงต่ำสุดในปพ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ รอยละ ๑.๙๔ และ กลับเพ่ิม

ขึ้นเล็กนอยในปพ.ศ. ๒๕๕๒ เปนรอยละ ๒.๐๑จากการท่ีบุหรี่ราคาถูกชนิดใหมออกมาตีตลาด และกลยุทธการ

ตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่มุงเปาไปที่เยาวชนและผูหญิง 

 ๓. ปริมาณการสูบบุหรี่ตอวันในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปขึ้นไป เฉล่ียสูงถึง ๑๐ มวนตอวันผูสูบบุหรี่

แบงเปนผูสูบนอยกวา ๑๐ มวน จำนวน ๕.๐๖ ลานคน (รอยละ ๔๖.๖) และผูสูบตั้งแต ๑๐ มวนข้ึนไป จำนวน 

๕.๗๙  ลานคน (รอยละ ๕๓.๔)๓ ซึ่งผูสูบ ๑๐ มวนขึ้นจำเปนตองใชยาในการบำบัดโรคติดบุหรี่ เนื่องจากเปนผูที่

ติดนิโคติน 

 ๔. ผูสูบบุหรี่อายุ ๑๕ ปขึ้นไปประมาณก่ึงหนึ่งสูบบุหรี่มวนเอง ขอมูลระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง 

พ.ศ.๒๕๕๒ พบวาสัดสวนผูสูบบุหรี่มวนเองอยูระหวาง รอยละ ๕๐.๘๕–๔๓.๙๙ โดยรอยละ ๙.๑๙  สูบทั้งบุหร่ี

ซองและบุหรี่มวนเอง๔ และ มีการสับเปลี่ยนประเภทไปมา เน่ืองมาจากการข้ึนราคาบุหรี่ซองท่ีมีผลมาจากการ

ขึ้นภาษี หรือราคาท่ีลดลงมาจากการลดภาษีนำเขาหรือการขยายตลาดของบุหรี่ราคาถูกภายในประเทศ โดยท่ี

ยาเสนที่เปนสวนประกอบของบุหรี่มวนเองมีอัตราภาษีเพียงรอยละ ๐.๑ ในขณะท่ีบุหรี่ซองมีการเพิ่มอัตราภาษี

สูงขึ้นตามภาวะเงินเฟอ จนปจจุบันมีอัตราภาษีอยูที่รอยละ ๘๕ จากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สำหรับ

ผลิตภัณฑยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานำเขา CIF รวมอากรขาเขาและภาษีอื่น ๆ (ถามี) สำหรับผลิตภัณฑ

ยาสูบนำเขา 

 

เด็กและเยาวชน 

 ๕. อัตราการสูบบุหรี่ในกลุมอายุ ๑๙-๒๔ ป ลดลงต่ำสุดในปพ.ศ.๒๕๔๙ และคอยๆเพิ่มข้ึน จนมีอัตรา

สูบบุหรี่เทากับ รอยละ ๒๒.๑๙ ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสูงข้ึนจากปพ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน รอยละ ๐.๙๒ สวนชวง

อายุ ๑๕-๑๘ ป ลดลงต่ำสุดในปพ.ศ. ๒๕๔๔ และคอย ๆ เพ่ิมข้ึน จนมีอัตราสูบบุหรี่เทากับ ๑๕.๙๑ ซ่ึงในปพ.ศ. 

๒๕๕๒ โดย สูงขึ้นจากป พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน รอยละ ๐.๓๗ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๖  

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖ 

  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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 ๖. จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบวา

เยาวชนอายุต่ำกวา ๑๘ ป สวนใหญรอยละ ๙๓.๖๐ ไมเคยถูกผูขายขอดูบัตรประชาชน และโดยสวนใหญซื้อ

บุหรี่แบบแบงมวนขายหรือซื้อเปนมวนรอยละ ๖๘.๒๕ รองลงมาซ้ือเปนซองรอยละ ๓๑.๔๖ และอีกเล็กนอยซ้ือ

เปนหอใหญ หรือคารตันรอยละ ๐.๒๙๕  

 ๗. ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ อัตราการบริโภคยาสูบซึ่งรวมทั้งยาสูบชนิดมีควันและชนิดไมมีควันของเยาวชน

ไทยอายุ ๑๓-๑๕ ปสูงถึงรอยละ ๑๖.๔ โดยอัตราการบริโภคยาสูบในเพศชายรอยละ ๒๕.๔เพศหญิง รอยละ 

๗.๘ สวนอัตราผูสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ ๑๕  ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๑๑.๗ โดยอัตราการสูบบุหรี่ในเพศ

ชายรอยละ ๒๐.๑เพศหญิง รอยละ ๓.๘ และ เปนที่นาตกใจวารอยละ ๘ ของเยาวชนท่ีไมสูบบุหรี่ในปจจุบัน 

คิดวาตนเองจะเร่ิมสูบบุหรี่ในปหนา๖ ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีความออนไหว และชักจูงใหเอา

แบบอยางไดงาย โดยสื่อตาง ๆ และผูที่อยูรอบขาง  

 

ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ 

 ๘. การบริโภคยาสูบและยาเสน มีผลเสียตอสุขภาพไมแตกตางกัน๗ และนับเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่

ทำใหเกิดภาระโรคสูงสุดเปนอันดับ ๓ รองจากปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม และปจจัยเสี่ยง

ดานการดื่มแอลกอฮอล ขอมูลจากการศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุข๘ ประมาณการวามีผูเสียชีวิต 

๔๑,๐๐๒ คนตอป จากโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ (เสียชีวิตและเจ็บปวยจากโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และ

โรคถุงลมโปงพอง ฯลฯ) และในป พ.ศ.๒๕๔๙ ประมาณการวามีผูปวยที่มีสาเหตุเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ คือ

โรคมะเร็งปอด ๕,๒๙๙ ราย โรคหัวใจ ๕๒,๖๐๕ ราย และโรคถุงลมโปงพอง ๖๒๔,๓๐๙ ราย รวมคารักษา

พยาบาล เปนเงิน ๙,๘๕๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๔๘ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) ในป พ.ศ. ๒๕๔๙๙ 

 ๙. ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ครัวเรือนที่จนที่สุด จายเงินซื้อบุหรี่สูบรอยละ ๘.๐๔ ของรายไดครัวเรือน เฉลี่ยทุก

กลุมประมาณรอยละ ๔.๔๔๑๐ และพบวาคาใชจายของผูปวยโรคจากการสูบบุหรี่ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ โรคมะเร็ง

ปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ อุดตัน และโรคถุงลมโปงพอง เทากับ ๑๐๓,๖๐๒.๖๑, ๓๕,๙๙๖.๖๓ และ 

๑๔,๙๒๓.๒๘ บาท/คน/ป๑๑ 

 ๑๐. ผูที่สัมผัสควันบุหรี่มือสองมากกวารอยละ ๓๙.๑ ที่สมควรไดรับความคุมครอง เนื่องจากในควัน

บุหรี่มีสารเคมีกวา ๔,๐๐๐ ชนิด เปนสารพิษมากกวา ๒๕๐ ชนิด เชน นิโคติน ทาร คารบอนมอนนอกไซด และ

กวา ๕๐ ชนิดเปนสารกอมะเร็ง๑๒ ซึ่งควันบุหรี่มือสองเปนสาเหตุของโรคและการตายกอนวัยอันควรในเด็กและ

ผูใหญที่ไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่มือสอง๑๓ โดยมีผลตอระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก 

ระบบเลือด ถึงแมวาในประเทศไทยรอยละของผูสูบบุหรี่ในบานลดลง จากรอยละ ๘๕.๗๖ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เปนรอยละ ๕๘.๙๕ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔  แตในป พ.ศ.๒๕๕๒ พบวาประชากรรอยละ ๓๙.๑ ยังไดรับควันบุหรี่

ในบาน๑๕ และสัมผัสควันบุหรี่ในที่ทำงานถึงรอยละ ๒๗.๒  

 ๑๑. ถึงแมวาในป พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนผูเลิกสูบบุหรี่มีถึง ๔.๗ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๐.๓๗ ของ

ประชากรท่ีเคยสูบ ๑๕.๖ ลานคน๑๖ แตทดแทนดวยผูสูบหนาใหมที่มีอัตราเพิ่มข้ึน โดยผูสูบบุหรี่สวนใหญ อยูใน

กลุมผูดอยโอกาส มีการศึกษานอย อยูในชนบท และยากจน มีโอกาสเขาถึงบริการเลิกยาสูบไดนอย เนื่องจาก

ปจจุบันระบบบริการเลิกบุหรี่ ทั้งในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ยัง



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๓๔

ไมเปนรูปธรรม ถึงแมวาผูรับบริการสวนหนึ่งจะไดรับการบำบัดการติดยาสูบโดยมิตองใชยาชวยเลิกยาสูบ แตยัง

มีผูติดยาสูบอีกจำนวนไมนอยที่ตองรับการบำบัดโดยการใชยา  

 

นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

 ๑๒. ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเปนประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ

องคการอนามัยโลก เพื่อใชเปนกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ เปนลำดับที่ ๓๖ ตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๔๖ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญอันหนึ่งคือมาตรา ๕.๓ ของอนุสัญญาวาดวยการควบคุม

ยาสูบขององคการอนามัยโลกวาดวย การเฝาระวังและปกปองจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการ

แทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่สำคัญ ๓ ฉบับ ที่ใชเปนกลไกในการควบคุมยาสูบกอน

การเกิดข้ึนของอนุสัญญาดังกลาว ไดแก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพ

ของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ดังนั้นจึงจำเปนตองสรางกลไกใหมในการเฝาระวัง

และปกปองจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ 

 ๑๓. กลยุทธและวิธีปฏิบัติดานการส่ือสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ มีพัฒนาการตลอดเวลา 

ไดแก การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ (Sponsorship) โดย

เฉพาะอยางยิ่ง กิจกรรมที่อุตสาหกรรมยาสูบอาง วาเปนกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึง

กิจกรรมท่ีระบุวาเปนกิจกรรมภายใตนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility) เชน การสนับสนุนเงินใหกับหนวยงานภาคการศึกษาและกิจกรรมดานเยาวชนเพื่อสรางภาพ

ลักษณที่ดีตอเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมทั้ง สรางการยอมรับตัวสินคาวาเปนสินคาปกติในชีวิตประจำวันอัน

จะเปนผลทางออมตอการบริโภคยาสูบ รวมไปถึงการแทรกแซงของผูประกอบการ และผูมีสวนเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมยาสูบ ตอกระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ อันไดแก การขอเขาพบเพื่อเจรจาตอรองขอผอนปรน

กฎระเบียบตางๆ กับผูมีสวนในการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบ 

 ๑๔. การดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายองคกรเปนภาคีเครือขายในการขับเคลื่อน

เพื่อการควบคุมยาสูบ ทั้งภาครัฐ องคกรพิเศษภายใตการกำกับของภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกร

อื่น ๆ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำหนาที่ในการเชื่อมโยงเครือขาย ทั้งนี้

เพื่อใหการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมไทย จึงไดมีการจัดทำ

แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗  ข้ึนจากความรวมมือของทุกภาคสวน 

 ๑๕. นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตรวม 

๙ ครั้ง โดยลาสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการปรับข้ึนอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเปนรอยละ ๘๕ 

ทำใหรายไดสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตที่รัฐจัดเก็บไดมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก ๑๕,๔๓๘ ลานบาท เปน 

๔๓.๙๓๖ ลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๒๑๘ แตการข้ึนภาษีในแตละครั้งไมไดทำใหราคาบุหรี่เพิ่มสูงกวาอัตรา

เงินเฟอ อีกทั้งอัตราภาษียาเสนไมไดเพิ่มไปดวย ปจจุบันอัตราคาแสตมปยาเสนคิดตามมูลคารอยละ ๐.๑ หรือ

คิดตามปริมาณตอหนวย ๑๐ กรัม หนวยละ ๐.๐๑ บาท ดังนั้นกลไกดานราคาจึงยังไมไดทำหนาที่ในการลดการ

บริโภคยาสูบเทาที่ควร ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง มีผลมาจากมาตรการทาง

กฎหมายและมาตรการทางสังคมรวมดวย เชน การทำใหบุหรี่เปนสินคาไมปกติ รวมทั้งการสูบบุหรี่เปนที่นา

รังเกียจของสังคม และการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เปนตน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๓๕

 ๑๖. ปจจุบันยาเสนและยาสูบ ไดแก ซิการ ยาเสนปรุง ยาเค้ียว และบุหรี่อื่น ๆ จัดเก็บภาษีตาม 

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ มีโครงสรางภาษี เปนการจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สำหรับ

ผลิตภัณฑยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานำเขา CIF รวมอากรขาเขาและภาษีอื่นๆ (ถามี) สำหรับผลิตภัณฑ

ยาสูบนำเขา แตปรากฏวาปจจุบันบริบทไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การแจงราคานำเขาของบุหรี่ตางประเทศ

ไมสามารถตรวจสอบได จึงอาจไดรับแจงในราคาที่ต่ำ ประกอบกับอัตราภาษีนำเขาจะทยอยลดลงอันเนื่องมา

จากขอตกลงการเจรจาการคาระหวางประเทศ จึงมีความจำเปนตองปรับโครงสรางภาษียาสูบและบุหรี่ซิกาแรต

เพ่ือใหราคาบุหรี่ไมลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบใหมีผูบริโภคยาสูบหนาใหมเพิ่มข้ึน 

 

แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗   

 ๑๗. กระทรวงสาธารณสุขไดจัดกระบวนการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ กำหนดวิสัยทัศน คือ การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ กาวทันตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง มีพันธกิจ สนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาคสวนรวมกันเฝาระวังและดำเนินการ 

เพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชนไทย ใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปล่ียนแปลง เพื่อใหพนจากการเสพติด เจ็บ

ปวย พิการ และตายอันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนยุทธศาสตร

ควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ไดผานการรับรองของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ

แหงชาติ (คบยช.) แลว เมื่อคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบแลว จะมีผลผูกพันกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ  

 ๑๘. แผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ มีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อการลดอัตรา

การบริโภคยาสูบ การลดปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากร และการทำใหสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน โดยมียุทธศาสตรที่สำคัญในการดำเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ 

๘ ยุทธศาสตร ไดแก ๑) การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม ๒) การสงเสริมใหผูบริโภคลด และเลิกใช

ยาสูบ ๓) การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ ๔) การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ ๕) การสรางเสริมความ

เขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ ๖) การควบคุมการคาผลิตภัณฑ

ยาสูบที่ผิดกฎหมาย ๗) การแกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี ๘) การเฝาระวังและควบคุม

อุตสาหกรรมยาสูบ รายละเอียดอยูในเอกสารภาคผนวก 

 ๑๙. ถึงแมวาแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จะกำหนดใหมีผลผูกพันกับ

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ที่ตองรับไปดำเนินการตาม แตในความเปนจริงการดำเนินงานจะสามารถปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน ซึ่งหมายรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม การดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยยังขาดการระดมศักยภาพของภาคประชาชน ให

มาสนใจและเฝาระวังการคุกคามจากอุตสาหกรรมยาสูบ  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๖  
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โครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผูใหญระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey; GATS). 

เอกสารขอเท็จจริงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒. 

การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๒. สำนักงานสถิติแหงชาติ. 

UPDATED STATUS OF THE WHO FCTC: RATIFICATION AND ACCESSION BY COUNTRY. 

แหลงขอมูล http://www.fctc.org/dmdocuments/ratification_latest_Bahamas.pdf. เขาถึง

ขอมูลเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒. 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
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แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๓  -  ๒๕๕๗ 
 

หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยไดดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบมายาวนานกวา ๓๐ ป โดยความรวมมือของทุกภาคทั้ง

จากภาครัฐ องคกรเอกชน (NGOs) และชุมชน ซึ่งการดำเนินงานที่ผานมา แมมีความกาวหนามาเปนอยางดี แตก็มี

สวนขาดทีย่งัไมไดดำเนินการหรอืดำเนนิการแลวแตยงัไมไดผลดเีทาทีค่วร ประกอบกบัประเทศไทยไดรวมลงสัตยาบัน

ตามกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ (WHO Framework Convention on Tobacco Control: FCTC) 

เปนประเทศอันดับที่ ๓๖ จาก ๑๖๙ ประเทศท่ีลงนามแลว โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๘  

ซึ่งเปนพันธกรณีระหวางประเทศท่ีประเทศรัฐภาคีตองปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาฯ ดังกลาว อีกทั้งกระแส

โลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมทำใหปญหาการบริโภคยาสูบมีปจจัยเกี่ยวของท่ีซับซอนข้ึนมาก 

จึงจำเปนตองมียุทธศาสตรและมาตรการในการควบคุมยาสูบที่ครอบคลุมทุกปจจัยที่เกี่ยวของและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนโดยความรวมมือของทุกภาคสวน กรมควบคุมโรคจึงมีคำส่ังที่ ๒๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 

เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการ

และคณะทำงานนี้ไดมีการประชุมจัดทำแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

มาแลวหลาย ๆ ครัง้ ดังภาพแสดงการจัดทำแผนยทุธศาสตรการควบคุมยาสบูแหงชาตอิยางมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

จึงไดแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ฉบับนี้ขึ้น และผานการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) แลว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๖  

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๖ / ผนวก ๑ 

  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  

ภาพแสดง การจัดทำแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

องคการอนามัยโลก

อาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน มหิดล 

จุฬาฯ ธรรมศาสตร มสธ. ฯลฯ

ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
เครือขายรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่

ภาคพื้นเอเชียอาคเนย (SEATCA)

สสส.

สปสช.

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่

      สถาบันสงเสริมสุขภาพไทย

          เครือขายวิชาชีพสุขภาพตาง ๆ

ก.คลัง / ศึกษา / ICT / สตช. / พม. / คค. / มท. / 

กต. / กทม. / กฤษฎีกา / อัยการสูงสุด ฯลฯ
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 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  ดังนี้ 

 

 • วิสัยทัศน (Vision) “การควบคุมยาสูบของประเทศมีประสิทธิภาพ กาวทันตอการเปล่ียนแปลงอยาง

ตอเนื่อง” 

 

 • พันธกิจ (Mission) “สนับสนุนใหองคกรเครือขายทุกภาคสวนรวมกันเฝาระวังและดำเนินการเพ่ือ

คุมครองสุขภาพของประชาชนไทยใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปล่ียนแปลง เพื่อใหพนจากการเสพติด เจ็บปวย 

พิการ และตาย อันเนื่องมาจากอันตรายของยาสูบ” 

 

 • จุดมุงหมายสูงสุด (Ultimate Goals) : 

    ๑. การลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชาชน  

    ๒. การลดปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากร  

    ๓. การทำใหสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 

 

 • เปาหมาย (Targets)  

   ๑. ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อัตราการสูบบุหรี่ปจจุบันของประชากรไทยอายุ  ๑๕ ปขึ้นไป โดยรวมและ 

      ประชากรชาย ลดลงรอยละ ๑๐ จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ ขณะท่ีอัตราการสูบบุหรี่ปจจุบันของประชากร 

      หญิงอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ไมเพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลการสำรวจป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๒. ปริมาณการบริโภคยาสูบตอหัวประชากรตอป ลดลงไมนอยกวารอยละ ๒๐ จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๓. ควบคุมมิใหอัตราการบริโภคยาสูบชนิดอื่น ๆ (บุหรี่ไรควัน) เพิ่มข้ึนจากฐานขอมูลการสำรวจป  

       พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ๔. ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ อัตราการไดรับควันบุหรี่มือสองของประชาชนลดลง ๕๐% จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 • โดยมียุทธศาสตร (Strategies) ที่สำคัญในการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ  

๘ ยุทธศาสตร ไดแก  

 ยุทธศาสตรที่ ๑  การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมใหผูบริโภคลดและเลิกใชยาสูบ 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ 

 ยุทธศาสตรที่ ๕  การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานควบคุม       

    ยาสูบของประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ ๖  การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

 ยุทธศาสตรที่ ๗  การแกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี 

 ยุทธศาสตรที่ ๘  การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ  

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๔๐

 ยุทธศาสตรที่ ๑  การปองกันมิใหเกิดผูบริโภคยาสูบรายใหม   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๓ ยุทธวิธี ดังตอไปน้ี 

 ๑. การใหความรูแกเยาวชนและครู และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการรณรงคตอตานการ

บริโภคยาสูบ ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  การใหความรูเกี่ยวกับผลของยาสูบตอสุขภาพ และกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ 

     ๑.๒  การฝกอบรมและสรางการมีสวนรวมของครู 

     ๑.๓  การดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

     ๑.๔  การสรางเครือขายทางสังคมเพ่ือรณรงคปองกันการริเริ่มการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน 

     ๑.๕  การสนับสนุนใหเยาวชนเปนผูนำในการควบคุมยาสูบ (Youth advocacy group) 

 ๒. การปกปองเด็กและเยาวชนจากความเยายวน (Appeal)  

     เด็กและเยาวชนมักออนไหวและชักจูงใหเอาแบบอยางไดงายโดยสื่อตาง ๆ และผูที่อยูรอบขาง   

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๒.๑  การควบคุมการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจยาสูบ 

     ๒.๒  การขจดัการแสดงผลติภณัฑในสือ่ส่ิงพมิพและสือ่อเิล็กทรอนกิส (วทิย ุโทรทศัน อินเทอรเน็ต)          

              ๒.๓  การขจัดการอุปถัมภตาง ๆ และการทำกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบตอสั งคมของธุ รกิ จยา สูบ    

   (Corporate Social Responsibility: CSR) 

       ๒.๔  การจำกัดการเยายวนโดยบุคคลตนแบบ (role models) ซ่ึงรวมถึงบิดามารดา เพื่อนหรือรุนพ่ี          

  และดารา 

      ๒.๕  การขจัดความเยายวนจากผลิตภัณฑรูปแบบและรสชาติใหมซึ่งบริษัทบุหรี่นำออกสูตลาด  

 ๓. ปองกันและขจัดการเขาถึง (Access) ยาสูบของเด็กและเยาวชน  

   การปองกันการเขาถึงยาสูบของเยาวชนเทากับเปนการตัดโอกาสการบริโภคโดยตรง ยุทธวิธีนี้รวมถึง

การดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังใน ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

    ๓.๑  การหามการจำหนายแกบุคคลอายุต่ำกวา ๑๘ ป 

    ๓.๒  การหามจำหนายโดยเคร่ืองอัตโนมัติ 

    ๓.๓ การหามแสดงผลิตภัณฑยาสูบ ณ จุดขาย 

    ๓.๔  การหามจำหนายปลีกเปนมวนหรือเปนซองซ่ึงมีบุหรี่นอยกวา ๒๐ มวน 

    ๓.๕  การหามจำหนายทางไปรษณียและทางอินเทอรเน็ต 

    ๓.๖  การเพ่ิมภาษีและราคา  

 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมใหผูบริโภคลดและเลิกใชยาสูบ   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๕ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี 

 ๑. สงเสริมการเลิกบริโภคยาสูบ  

 ยุทธวิธีน้ีประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

    ๑.๑ การสรางคานยิมไมยอมรับการบรโิภคยาสูบ (Social Denormalization) ในสงัคมไทยโดยเฉพาะ

กลุมอายุ ๑๘ ปขึ้นไป 
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    ๑.๒  การเผยแพร ประชาสัมพันธ และสนับสนุนนวัตกรรมการลดและเลิกบริโภคยาสูบและสราง

ความตระหนักแกผูบริโภคเพื่อเขาสูการบริการเลิกยาสูบ 

    ๑.๓  สรางและพัฒนาระบบการบันทึกการบริโภคยาสูบทุกคนที่มารับการบริการในสถานบริการ 

สุขภาพทุกระดับ 

    ๑.๔  สรางและพัฒนาการบันทึกการวินิจฉัยโรคภาวะติดยาสูบในผูปวยที่มีประวัติการบริโภคยาสูบ

ทุกราย 

 ๒. การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและเครือขายใหมีองคความรูในการชวยใหเลิกยาสูบ    

    ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้  

     ๒.๑  สรางความรู เผยแพรความรู  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมแรงจูงใจเรื่องการดูแลรักษา 

ภาวะติดยาสูบ 

     ๒.๒  สงเสริมทุนเพื่อพัฒนางานบริการสูการวิจัยทางดานการบำบัดรักษาโรคภาวะติดยาสูบ 

     ๒.๓  สรางและพัฒนาระบบคาตอบแทนแกองคกรและบุคลากรท่ีทำงานการบำบัดรักษาเลิกยาสูบ 

เพ่ือเพิ่มแรงจูงใจในการใหบริการบำบัดรักษา 

     ๒.๔  สงเสริมสนับสนุนใหมีการบรรจุการเรียนการสอนดานการบำบัดรักษาภาวะติดยาสูบ 

(หลักสูตรแพทย พยาบาล เภสัช เทคนิคการแพทย กายภาพบำบัด แพทยทางเลือก และ วิชาชีพสุขภาพ

อื่น ๆ ทุกสาขา) 

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการเลิกยาสูบอยางเปนเครือขาย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  สรางระบบบริการเลิกบุหรี่อยางบูรณาการอยางเปนเครือขายทั่วประเทศ  ต้ังแตระดับชุมชน

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

              ๓.๒  สงเสริมการเขาถึงบริการเลิกยาสูบ 

     ๓.๓  สรางระบบการดูแลรักษาภาวะติดยาสูบในสถานท่ีทำงาน/(Smoke-free workplace) 

 ๔. สรางและนำมาตรฐานการดูแลรักษาโรคติดยาสูบระดับชาติไปใชเปนแนวทางใหบริการอยางมี 

ประสิทธิภาพ ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

              ๔.๑  สรางมาตรฐานการบำบัดยาสูบระดับชาติ ในการจัดทำคูมืออบรมบุคลากร 

     ๔.๒ ขยายงานบริการเลิกยาสูบใหเปนภารกิจประจำในสถานบริการสาธารณสุข และผลักดันใหเปน

เกณฑหนึ่งของระบบการตรวจประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

     ๔.๓ เพิ่มความเขมแข็งขององคกรและคุณภาพการบริการของ National Quitline 

 ๕. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเขาถึงยาชวยเลิกยาสูบ     

    ถึงแมผูรับบริการสวนหนึ่งจะไดรับการบำบัดการติดยาสูบโดยมิตองใชยา แตยังมีผูติดยาสูบอีก

จำนวนไมนอยที่ตองรับการบำบัดโดยการใชยา เพ่ือมิใหคายาเปนอุปสรรคตอการรับบริการของผูติดยาสูบ ซึ่ง

สวนใหญเปนคนจน ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๕.๑  ผลักดันใหยาชวยเลิกยาสูบเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ และครอบคลุมในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติและประกันสังคม 

              ๕.๒  ผลักดันใหการจำหนายยาชวยเลิกยาสูบเปนยา Over The Counter drugs (OTC) 

     ๕.๓  สงเสริมและสนบัสนนุงานวิจยัในการพฒันายาสมนุไพรชวยเลกิยาสบูเปนนวัตกรรมโดยใชภูมิปญญาไทย 
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   ยุทธศาสตรที่ ๓  การลดพิษภัยของผลิตภัณฑยาสูบ   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๔ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี 

 ๑. ปรับกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ วาดวยการแจงรายการสวนประกอบของผลิตภัณฑยาสบูประเภทบุหรี่

ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  ปรับกระบวนการรายการองคประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๑.๒  ปรับแกไขกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหสอดคลองกบัอนสุญัญาการควบคุมยาสบู ขอ ๙ และขอ ๑๐   

 ๒. สรางกระบวนการบริหารจัดการขอมูลสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๒.๑  พัฒนาแบบฟอรมรายงานสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๒.๒  สราง Standard Operating Procedure (SOP) ในการรายงานสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๒.๓  สรางกระบวนการในการนำขอมูลมาใชโดยเฉพาะขอมูลลับ (Confidential) 

     ๒.๔  กำหนดมาตรฐานของการวิเคราะหสวนประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

 ๓. สรางกลไกใหธุรกิจยาสูบปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ   

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  ตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบองคประกอบ 

     ๓.๒  ราง Standard Operating Procedure ในการตรวจสอบองคประกอบ 

     ๓.๓  พัฒนาระบบตรวจสอบ (Audit) องคประกอบผลิตภัณฑยาสูบที่ธุรกิจยาสูบรายงาน 

     ๓.๔  พัฒนาระบบการสำรวจผลิตภณัฑยาสบูทีข่ายในทองตลาด เพือ่ตรวจองคประกอบท่ีตองหามตามกฎ 

     ๓.๕  พัฒนาระบบตรวจสอบ (Inspection) และตรวจสถานท่ีที่ผลิตผลิตภัณฑยาสูบเปนระยะ ๆ 

     ๓.๖  พัฒนาระบบการบังคับใช 

 ๔. การเฝาระวังและเผยแพรขอมูลสารอันตรายของผลิตภัณฑยาสูบ   

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  พัฒนาระบบเฝาระวังและฐานขอมูลเก่ียวกับองคประกอบผลิตภัณฑยาสูบ 

     ๔.๒  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสารอันตรายในผลิตภัณฑยาสูบ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การสรางสิ่งแวดลอมใหปลอดควันบุหรี่ 
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๖ ยุทธวิธี ดังตอไปน้ี 

 ๑. ปรับปรุงกฎหมายใหสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีทำงานทุกแหงปลอดควันบุหร่ี ๑๐๐%  

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ โดยใหครอบคลุมตามขอ ๘ ใน

อนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบ และที่เห็นควรแกไขเพิ่มเติมตามบริบทของประเทศไทย 

     ๑.๒  ปรับปรุงประกาศกระทรวง กฎ หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองและเอื้อตอ 

กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ที่มีอยูและที่จะมีการแกไขปรับปรุง โดยครอบคลุมกฎหมาย

ดานแรงงาน อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ๒. สงเสริมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายในทุกที่ที่กำหนดใหปลอดควันบุหรี่  

      ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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     ๒.๑ ปรับปรุงมาตรฐานงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเอื้อใหสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีทองเที่ยว   

สถานกีฬา สถานศกึษา ศาสนสถาน และสถานทีท่ำงาน ปลอดบุหรี ่ไดแก มาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

มาตรฐานแหลงทองเที่ยวและสถานกีฬา มาตรฐานสถานบันเทิงและโรงแรม มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐาน  

ศาสนสถาน HA  HPH  HCA เมืองนาอยู และสิ่งแวดลอม 

     ๒.๒ สรางกลไกและระบบการสนับสนุนการพัฒนาสถานท่ีปลอดควันบุหรี่โดยการทำงานรวมกัน

ของเครือขาย/หนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย

สรางเครือขายเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายเสริมสรางสมรรถนะ

ในการควบคุมยาสูบขององคกร (organizational capacity) และบุคลากร (individual capacity) จากภาค

สวนตาง ๆ ท่ีมีบทบาทรวมในการควบคุมยาสูบ และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการสนับสนุน

การสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ 

     ๒.๓  สรางความตระหนักและใหความรูแกหนวยงานและองคกรที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย

วาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

     ๒.๔ บูรณาการการสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ในโครงการพัฒนาตาง ๆ รวมทั้งในสถานท่ี 

สาธารณะ ไดแก ในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานท่ีสาธารณะ/สถานกีฬา  

สถานที่ทองเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวของ (โรงแรม/รานอาหาร/สถานบันเทิง) สถานที่บริการดานคมนาคมและ

ขนสง โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๓. ปรับเปลี่ยนคานิยมของการบริโภคยาสูบในสถานท่ีสาธารณะและสถานท่ีทำงานเพื่อเปนบรรทัดฐาน

ของสังคม ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๒  กิจกรรมหลัก  ดังนี้ 

     ๓.๑  การใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น เพ่ือใหการ

ไมสูบบุหรี่ในบาน สถานที่ทำงานและสถานท่ีสาธารณะ เปนบรรทัดฐานของสังคมไทย โดยใหความรูผานระบบ

การเรียนการสอนในระบบการจัดการศึกษา ใหความรูในกระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน

ตาง ๆ และประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนทุกประเภททั้งสวนกลางและทองถิ่น ผานระบบที่มีอยูของหนวยงาน

ที่เปนเครือขาย 

     ๓.๒ การคนหาและสรางบุคคล/หนวยงานตนแบบที่มีผลงานดีเดนดานการสรางสิ่งแวดลอมปลอด

ควันบุหรี่และเชิดชูเกียรติ  

 ๔. ดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ   

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  ปรับปรุงประเภทและอำนาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาท่ี 

     ๔.๒  ปรับปรุงกระบวนวิธีการดำเนินการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำคูมือแนวทาง

การดำเนินการบังคับใชกฎหมาย จัดทำแผนปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายในทุกระดับ ตั้งศูนยประสานงาน 

และสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย และรับเรื่องรองเรียนโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของใหประชาชน

มีสวนรวมในการเฝาระวังการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน โครงการเครือขายอาสาสมัคร เปนตน และใหคาตอบแทน 

สวนแบงคาปรับ หรือมอบรางวัลตอบแทนการดำเนินการบังคับใชกฎหมาย 

 ๕. ศึกษาวิจัยและพัฒนาใหไดองคความรูและขอมูลสนับสนุนการสรางส่ิงแวดลอมปลอดควันบุหรี่และ

การบังคับใชกฎหมาย ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

    ๕.๑  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองคความรู โดยใหมีการจัดทำกรอบความตองการวิจัย (research 
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need) สนับสนุนทุนวิจัย เพิ่มชองทางสนับสนุนทุนการวิจัยสวนภูมิภาค สรางทีมนักวิจัยดานการควบคุมยาสูบ 

โดยมีทีมผูเชี่ยวชาญที่ปรึกษาการวิจัยดานยาสูบ 

     ๕.๒  สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางภาคีที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  

     ๕.๓  เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยตลอดจนองคความรูใหมเพื่อการใชประโยชนในการสราง   

สิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่  

 ๖. เฝาระวังและควบคุมกำกับ และประเมินผลการสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่  

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๖.๑  พัฒนาระบบขอมูลและการเฝาระวังเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ (โดยใหรวม

เปนสวนหนึ่งของระบบการเฝาระวังดานยาสูบแหงชาติ) 

     ๖.๒  พัฒนาระบบขอมูลการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ 

     ๖.๓  สรางระบบติดตาม ควบคุมกำกับ และประเมินผลการสรางสิ่งแวดลอมปลอดควันบุหรี่ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การสรางเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานควบคุม
ยาสูบของประเทศ    
    ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ  ๗  ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี  

 ๑. การพัฒนานโยบายและภาวการณนำในการควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๑.๑  การประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) ทุก ๔ เดือน หรือตาม

สถานการณจำเปน รวมปละไมนอยกวา ๓ ครั้ง 

     ๑.๒  การพัฒนามาตรการควบคุมยาสูบของประเทศไทยท่ีสอดคลองตามพันธกรณีของอนุสัญญา

การควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO FCTC) ประกอบดวย 

  • ขอ ๕.๓ การปองกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐ โดยอุตสาหกรรมยาสูบ 

จะตองมีนโยบายหรือพัฒนาเปนกฎกระทรวงเพ่ือหามการแทรกแซงดังกลาว 

  • ขอ ๖ มาตรการดานภาษียาสูบ โดยในแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ป ๒๕๕๓ 

– ๒๕๕๗ น้ี ตองเรงผลักดัน/แกไข และพัฒนามาตรการดานภาษีในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

ปรับเปลี่ยนระบบการคิดภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลกที่ให

ใชฐานคิดจากราคาขายปลีก 

ปรับภาษียาเสนมวนเองใหสูงขึ้น เพื่อไมใหผูสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ไดรับผลกระทบจาก

ราคาบุหรี่ที่สูงขึ้นหันมาสูบยาเสนมวนเอง 

ปรับปรุงระบบการคำนวณภาษีผลิตภัณฑยาสูบประเภทอื่น ๆ ที่มีในระบบใหเหมาะสม

กับสถานการณปจจุบัน 

ผลักดันใหมีการพิจารณาปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑ

ยาสูบประเภทอ่ืน ๆ ทุก ๒ ป  

เรงผลักดัน/ปรับเปลี่ยนไมใหบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑยาสูบประเภทอ่ืน ๆ จัดเปน

สินคาปลอดภาษี ที่จำหนายอยูในรานคาปลอดภาษี 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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  • ขอ ๘ มาตรการเพ่ือปกปองบุคคลจากการไดรับอันตรายจากควันบุหรี่โดยการขยายพื้นที่

หามสูบบุหรี่ ๑๐๐% ใหเพิ่มมากขึ้น ในพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพเพื่อผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้ง

การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

  • ขอ ๑๑ มาตรการเกี่ยวกับการบรรจุหีบหอและติดปายผลิตภัณฑยาสูบ ไดแก การออกกฎ

กระทรวงภายใต พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใหมีการพิมพหมายเลขโทรศัพทบริการเลิก

บุหรี่แหงชาติ ๑๖๐๐ บนซองบุหรี่ การปรับเปลี่ยนภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ทุก ๆ ๒ – ๓  ป และการบังคับใช

กฎหมายที่เก่ียวของอยางจริงจังโดยเฉพาะภาพคำเตือนบนซองบุหรี่มวนเอง 

  • ขอ ๑๓ การหามโฆษณา สงเสริมการขายและการอุปถัมภโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการ

ผลักดันนโยบายหรือมีประกาศกระทรวงไมใหหนวยงานราชการรับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมของ

อุตสาหกรรมยาสูบ (Corporate Social Responsibility) หรืออุตสาหกรรมยาสูบสามารถทำได แตหาม

ประชาสัมพันธกิจกรรมนั้น ๆ โดยเด็ดขาด 

  • ขอ ๑๔  การใหบริการเลิกบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบ โดยใหความสำคัญตอการพัฒนารูปแบบ

การบริการเลิกบุหรี่ในงานสาธารณสุขมูลฐาน การใชบริการคลินิกเลิกบุหรี่อยูในระบบประกันสุขภาพ (UC) 

การผลักดันใหยาเลิกบุหรี่ชนิด first line drug จัดอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ตลอดจนการสรางระบบการสงตอ

ผูที่ตองการเลิกบุหรี่ระหวางสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และการบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท 

  • ขอ ๑๕ การควบคุมผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย โดยการจัดระบบและกลไกเฝาระวัง

ผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย 

  • ขอ ๑๖ การหามขายผลิตภัณฑยาสูบใหผูเยาว และโดยผูเยาว ขอนี้ ประเทศไทยมีการหาม

ขายบุหรี่ใหแกเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป แลว แตยังไมมีการหามเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป เปนผูขายบุหรี่และ

ผลิตภัณฑยาสูบ และหามการขายบุหรี่แยกมวน จึงตองเรงกำหนดมาตรการในสวนขาดนี้ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒. พัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการหนวยงานควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๒.๑ การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการหนวยงานควบคุมยาสูบในสวนกลาง ไดแก 

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

     ๒.๒ การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารจัดการหนวยงานควบคุมยาสูบในสวนภูมิภาคโดยผลักดัน

ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ประกอบดวยเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ ตัวแทนจาก

ภาคประชาชน และผูเกี่ยวของ เปนคณะกรรมการชดุดงักลาว จะทำใหสามารถนำนโยบายการควบคมุยาสบูท่ีไดรับ

การพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมยาสูบแหงชาติ (คบยช.) มาใชปฏิบัติและควบคุมกำกับการดำเนินการ

ในสวนภูมิภาคและจังหวัดตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

 ๓. พัฒนาระบบเฝาระวัง การควบคุมกำกับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  การจัดตั้งและพัฒนาระบบเฝาระวังยาสูบแหงชาติใหครอบคลุมการเฝาระวังในดานตาง ๆ ไดแก 

  • การเฝาระวังดานอุปสงค (Demand) ไดแก ระบบการเฝาระวังการบริโภคยาสูบ การเกิดโรค 

การปวยและตายดวยโรคจากการบริโภคยาสูบ 

  • การเฝาระวังดานอุปทาน (Supply) ไดแก การคาผลิตภัณฑยาสูบผิดกฎหมาย 

  • การเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบในดานตาง ๆ เชน การแทรกแซงนโยบายรัฐโดยอุตสาหกรรม
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ยาสูบ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการโฆษณา การสงเสริมการขาย เปนตน ทั้งนี้ในป ๒๕๕๓ -

๒๕๕๔ จะมีการพัฒนารูปแบบระบบการเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบเปนโครงการนำรอง และจะไดรูปแบบเพื่อ

ขยายไปใชทั่วประเทศตอไป 

  • การเฝาระวังการบังคับใชกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  • มีระบบการรายงานผลการเฝาระวังในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

  • บูรณาการระบบเฝาระวังดานการควบคมุยาสบูทีด่ำเนนิการโดยหนวยงานตาง ๆ อยางเปนระบบ 

     ๓.๒  การประเมินผลกระทบของนโยบายควบคุมยาสูบตออัตราการสูบ การปวยและตายเน่ืองจาก

การสูบบุหรี่ 

 ๔. มาตรการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและจัดการความรูดานยาสูบ  

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  สนับสนุนการวจิยัตามกรอบอนุสญัญาฯ โดยลำดบัความสำคญัเพือ่ใชสนบัสนนุการพัฒนานโยบาย

และการปฏิบัติตามนโยบายและความเรงดวน 

     ๔.๒  จัดการความรูดานการควบคมุยาสบูตามกรอบอนสุญัญาการควบคมุยาสบูขององคการอนามัยโลก 

         ๔.๓  เผยแพรงานวิจัยสูหนวยงาน องคกร และผูเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงาน 

              ๔.๔  เผยแพรสูสาธารณะ 

 ๕. การเสริมสรางขดีความสามารถและขยายเครอืขายในการควบคมุยาสบูของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๕.๑  การพัฒนาสมรรถนะกำลงัคนดานการควบคมุยาสบูในระดบัจงัหวัดเพือ่ใหสามารถจดัทำแผนงาน

ควบคุมยาสูบระดับจังหวัดโดยใชขอมูลฐาน (Evidence Based) ได 

     ๕.๒  พัฒนาสมรรถนะกำลังคนดานสาธารณสุข เครือขายวิชาชีพ และดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรียนการสอนใหมีความรูดานการควบคุมยาสูบ 

     ๕.๓  ดำเนินการใหมีเนื้อหาการควบคุมยาสูบทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเพื่อการเขาถึงของ

บุคคลทุกวัยและทุกระดับ 

 ๖. การเสริมสรางขีดความสามารถและขยายเครือขายความรวมมือในการควบคุมยาสูบระดับภูมิภาค 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๖.๑  พัฒนาใหมีมาตรการควบคมุยาสบูรวมกันของประเทศในภมูภิาคอาเซยีน โดยผลักดันใหการควบคุม

ยาสูบเปนวาระแหงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Agenda) ในการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

อาเซียน ทีป่ระชุมรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุขอาเซยีนมกีารกำหนดนโยบาย/มาตรการในระดบัภมูภิาคอาเซียน

เพื่อการควบคุมยาสูบ 

     ๖.๒ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศในอาเซียนในการควบคุมยาสูบตามแนวทางของ

อนุสัญญาฯ  

      ๖.๓  การพัฒนาใหเกิดศูนยประสานงานเพ่ือการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO 

Collaborating Centre for Tobacco Control) 
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 ๗. ปรับปรุงกฎหมายและสรางความเขมแข็งการบังคับใชกฎหมาย 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๗.๑  ปรับปรุง พ.ร.บ.ประกาศกระทรวงฯ กฎ หรือระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมยาสูบ 

     ๗.๒  พัฒนาศักยภาพของพนักงานเจาหนาที่งานควบคุมยาสูบ 

     ๗.๓  ชี้แจงมาตรการทางกฎหมายแกผูมีสวนไดเสียตอกฎหมายควบคุมยาสูบ 

       ๗.๔  รณรงค เผยแพร และประชาสัมพันธกฎหมายควบคุมยาสูบ 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๖  การควบคุมการคาผลิตภัณฑยาสูบท่ีผิดกฎหมาย   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๔ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี  

 ๑. การตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายแหงชาติ 

     ๑.๑ กำหนดนโยบาย มาตรการและแผนในการปองกันและปราบปรามผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย

รวมถึงผลิตภัณฑยาสูบที่มีการหลบเล่ียงภาษี รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานในภาพรวม 

     ๑.๒  จัดใหมีการกำกับติดตามและแกไขสถานการณปญหาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

     ๑.๓  จัดใหมีการประสานงานกับหนวยงานและบุคคล ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับปญหา

ผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย 

     ๑.๔  พัฒนาระบบการสำรวจผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมายที่ขายในทองตลาด เพื่อสำรวจสถานการณ

ปญหาผลิตภัณฑยาสูบที่ผิดกฎหมาย โดยมีการสุมตรวจเปนระยะ ๆ 

     ๑.๕  จัดใหมีแนวทางการดำเนินงานในระยะยาว โดยปรับแกกฎหมายที่เอื้อตอการคาผลิตภัณฑยาสูบ

ที่ผิดกฎหมาย  

 ๒. การควบคุมแหลงจัดหา (Supply chain control)   

       ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๗ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๒.๑  จัดใหมีระบบและระเบียบการออกใบอนุญาต 

     ๒.๒  กำหนดใหมีการระบุหรือพิสูจนยืนยันการเปนผูประกอบการ 

     ๒.๓  จัดตั้งระบบการสืบคนและติดตาม 

     ๒.๔  กำหนดใหมีการเก็บรักษาบันทึกการทำธุรกรรมท่ีสมบูรณและถูกตอง 

     ๒.๕ กำหนดมาตรการดานความปลอดภัยและการปองกัน 

     ๒.๖  ระงับการคาผลิตภัณฑยาสูบผานทางอินเทอรเน็ตหรือวิธีการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน ๆ 

     ๒.๗ ยกเลิกการยกเวนภาษีในพื้นที่การคาเสรี (Free zone) และรานคาปลอดอากร (Duty free) 

 ๓. การดำเนินการสำหรับผูกระทำความผิดและบทลงโทษ (Offences) 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๘ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๓.๑  กำหนดใหการปฏิบัติที่ไมชอบดวยกฎหมายเปนความผิดทางอาญา 

     ๓.๒  กำหนดความรับผิดของนิติบุคคล 

     ๓.๓  ปรับบทลงโทษตามความรุนแรงของความผิด 

     ๓.๔  กำหนดมาตรการการเขาตรวจคนและการเก็บหลักฐาน 

     ๓.๕  กำหนดมาตรการในการริบทรัพยและการยึดทรัพย 

     ๓.๖  กำหนดใหมีการเก็บภาษีตามจำนวนท่ีเทากันกับภาษีอากรที่ไดสูญเสียไป 
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     ๓.๗  กำหนดใหมีการทำลายผลิตภัณฑยาสูบและอุปกรณการผลิตที่ไดยึดมา 

     ๓.๘  กำหนดมาตรการในการใชเทคนิคการสืบสวนพิเศษ 

 ๔. ความรวมมือระหวางประเทศ (International cooperation) 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

     ๔.๑  กำหนดใหมีการแบงปนขอมูลระหวางประเทศ 

     ๔.๒  ประสานความรวมมือและความชวยเหลือกับองคกรระหวางประเทศ 

     ๔.๓  กำหนดเขตอำนาจเหนือความผิดทางอาญา 

     ๔.๔  สรางความรวมมือดานการบังคับใชกฎหมาย 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๗  การแกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี   
 ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๓ ยุทธวิธี  ดังตอไปน้ี  

 ๑. การปรับปรุงโครงสรางภาษียาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๖ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๑.๑  ปรับเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามสภาพ 

     ๑.๒  ปรับเพิ่มอัตราภาษียาสูบประเภทอ่ืน ๆ นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ทั้งอัตราตามสภาพและอัตรา

ตามมูลคา 

     ๑.๓ แกไขกฎหมายยาสูบใหครอบคลุมถึงยาสูบพันธุพื้นเมืองตองเสียภาษีและอยูภายใตกฎหมาย

ยาสูบ 

     ๑.๔  ศึกษาปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษียาสูบทั้งระบบ อาทิ การเปล่ียนแปลงอัตราแบบผสม คือ 

อัตราตามสภาพ รวมกับอัตราตามมูลคาจากฐานราคาขายปลีกที่แนะนำ (แบบ EU) 

     ๑.๕ ปรบัปรงุอตัราภาษแีละฐานภาษใีนการคำนวณภาษยีาสบู โดยแกไขกฎหมายยาสบูใหมปีระสิทธิภาพ

ปองกันการหลบเล่ียงภาษีดวยการแจงราคาที่ต่ำกวาที่ควรจะเปน 

     ๑.๖  สื่อสารสาธารณะสรางความเขาใจถึงผลกระทบ เชน ผลกระทบของการข้ึนภาษีและการคา

บุหรี่ 

 ๒. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบ 

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๗ กิจกรรมหลัก ดังนี้      

     ๒.๑ กำหนดใหควบคุมราคาจำหนายบุหรี่ขั้นต่ำ 

     ๒.๒ เพ่ิมคาธรรมเนียมใบอนุญาตจำหนายบุหรี่ใหสูงข้ึน 

     ๒.๓ การไมใหผูใดผลิตหรือนำเขาหรือมีเคร่ืองจักรและเครื่องมืออุปกรณใด ๆ ที่ใชสำหรับการผลิต 

ผลิตภัณฑยาสูบไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต 

     ๒.๔  การเพิ่มบทลงโทษ 

     ๒.๕  แกไขกฎหมายยาสูบ กำหนดจุดการจัดเก็บภาษียาสูบใหชัดเจน (Tax Point) 

     ๒.๖  ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบโครงสรางราคา และกำหนดมูลคายาสูบ 

     ๒.๗  ปรับปรุงกฎหมายยาสูบใหเปนระบบภาษแีบบประเมนิตนเอง มีการทำบญัชแีละสามารถตรวจสอบ

ภาษียอนหลังได 
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 ๓. การลดสิทธิประโยชนทางภาษีผลิตภัณฑยาสูบ  

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๓.๑  ลดการผอนผันใหยกเวนผูเดินทางนำเขานำยาเสนหรือยาสูบไมเกิน ๕๐๐ กรัม เขามาในหรือ

ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมตองปดแสตมปยาสูบ 

     ๓.๒  ลดขอกำหนดยกเวนอากรของสวนตัวที่ผูเดินทางนำเขามาพรอมกับตนนำบุหรี่ ๒๐๐ มวน หรือ

ซิการหรือยาเสนอยางละ ๒๕๐ กรมั แตทัง้นีบ้หุรีต่องไมเกนิ ๒๐๐ มวน โดยควรจำกดัปรมิาณการนำเขาตอวัน/คน 

สำหรับดานชายแดนท่ีติดกับประเทศไทยดวย 

     ๓.๓  ลดการยกเวนอากรสำหรับบุหรี่ปริมาณไมเกิน ๒๐๐ มวน หรือซิการหรือยาเสนปริมาณไมเกิน

อยางละ ๒๕๐ กรัม หรือหลายชนิดรวมกันปริมาณไมเกิน ๒๕๐ กรัม แตทั้งนี้ปริมาณบุหรี่ตองไมเกิน ๒๐๐ มวน

ที่ผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรซื้อจากคลังสินคาทัณฑบนสำหรับแสดงและขายของท่ีเก็บในคลังสินคา

ทัณฑบนที่ตั้งอยูในสนามบินศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

     ๓.๔  กำหนดใหยาสูบเปนสินคานอกรายการของขอตกลงการคาเสรี (FTA) 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๘  การเฝาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ    
          ประกอบดวยยุทธวิธีที่สำคัญ ๗ ยุทธวิธี ดังตอไปน้ี  

 ๑. การปองกันอุตสาหกรรมยาสูบเขามาแทรกแซงนโยบายวาดวยการควบคุมยาสูบ 

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๑.๑  สรางความตระหนักในองคกร หนวยงานภาคี ภาครัฐ เกี่ยวกับกลยุทธของอุตสาหกรรมยาสูบ 

ที่ใชบุคคล กลุม และองคกรเครือขายตาง ๆ ใหดำเนินการทั้งโดยเปดเผยหรือโดยลับ 

     ๑.๒  ออกกฎหรอืประกาศระดบักระทรวงและระดับชาตเิรือ่งปองกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ   

 ๒. การตรวจสอบอุตสาหกรรมยาสูบ บริษัทบุหรี่ขามชาติ โรงงานยาสูบ กลุมบังหนา (Fronts) กลุม

ผลประโยชนรวมกัน (Vested interests) ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๒.๑  เฝาระวังและสำรวจบริษัทบุหรี่ขามชาติ และโรงงานยาสูบ (รยส.) เชน การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางองคกรการประชาสัมพันธ การเขามาติดตอกับราชการและหนวยงานอื่นที่ควบคุมยาสูบ และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

     ๒.๒  เฝาระวังและสำรวจกลุมที่มีผลประโยชนรวมกัน เชน สมาคมผูเพาะปลูกใบยาสูบ สมาคมผูคา

ผูขายสงยาสูบ รานคาปลีก รานสะดวกซื้อ และซูเปอรมารเกต  

 ๓. เฝาระวังและดำเนินการกับผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม เชน บุหรี่ไรควัน บุหรี่ชูรส และผลิตภัณฑ

ยาสูบแปลงราง (Alternative Products) ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๓.๑  ดำเนินการออกกฎหมาย ประกาศ/กฎกระทรวง หามการนำเขา การผลิตและการจำหนาย

ผลิตภัณฑยาสูบรูปแบบใหม เชน บุหรี่ไรควัน บุหรี่ชูรส และผลิตภัณฑยาสูบแปลงราง (Alternative Products) 

     ๓.๒  ดำเนินการช้ีแนะแกสาธารณะ 

     ๓.๓  สรางเครือขายเฝาระวังในระดับตาง ๆ จนถึงระดับชุมชน 

 ๔. เฝาระวังและดำเนินการกับตลาดรูปแบบใหมตาง ๆ     

 ยุทธวิธีนี้เปนการดำเนินการทางสังคมและทางกฎหมายตอการตลาดรูปแบบใหมตาง ๆ หรือ Below 

the Line marketing  (การตลาดท่ีมีลักษณะแอบแฝง กิจกรรมการตลาดท่ีไมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธ 

การตลาดทางตรง การจัดกิจกรรม หรือการขายโดยพนักงาน เพื่อมิใหมีผูนิยมผลิตภัณฑยาสูบเพิ่มข้ึน 
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 ๕. เฝาระวังและดำเนินการดานความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจตอสังคม (CSR) ของบริษัทบุหรี่และ

โรงงานยาสูบ (รยส.) ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

              ๕.๑ จัดทำ Advocacy  research ในเร่ือง CSR ของธุรกิจยาสูบ 

       ๕.๒  ใชกฎระเบียบราชการซึ่งเกิดจากขอ ๕.๓ ของอนุสัญญาฯ กำกับธุรกิจยาสูบมิใหเผยแพร

ประชาสัมพันธการทำ CSR 

       ๕.๓ จัดกิจกรรมรณรงค สรางกระแสตอเนื่อง เพื่อการรูเทาทันเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบ 

 ๖. การทำใหยาสูบเปนสิ่งที่ไมปกติ (Tobacco demoralization)   

 ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย  ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

     ๖.๑ เฝาระวังการสรางแรงดึงดูด เยายวนใจ (Glamorization) ของการบริโภคยาสูบ 

     ๖.๒  ใหการศึกษา (Educate) ใหขอมูล (Inform) และใหการชี้แนะ (Advocate) แกสาธารณะเพื่อ

ใหเกิดบรรทัดฐานในสังคมใหการบริโภคยาสูบเปนสิ่งที่ไมปกติ 

 ๗. การเปนคดีความ (Litigation)   

     ยุทธวิธีนี้ประกอบดวย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้     

         ๗.๑ เฝาระวังการละเมิดกฎหมายของบริษัทบุหรี่ หรือ รยส. 

     ๗.๒ ดำเนินคดีกับธุรกิจยาสูบที่ทำผิดกฎหมาย พรอมกับการเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 

 

 

*************************************** 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม :       กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

                          กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

                          โทรศัพท : ๐๒-๕๘๐-๙๓๕๔  โทรสาร : ๐๒-๕๘๐-๙๒๓๗ 

                          e-mail : antitobacco.th@gmail.com 

                          Website : www.thaiantitobacco.com 
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รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ๑ 

 ตระหนัก วามีความจำเปนที่ทุกภาคสวนของสังคมไทยตองรวมกันสรางอุดมการณรวมของประเทศไทย

เพื่อนำไปสูการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีคำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมใน

สังคม  

 รับทราบ ปญหาความไมเปนธรรมในสังคมไทยใน ๕ มิติ วามีสาเหตุมาจากระบบทุนนิยมและการจัดการ

ทรัพยากรที่ไมเปนธรรม โครงสรางสังคมทางดิ่ง ระบบการเมืองและระบบราชการที่ดอยคุณภาพ และระบบ

การศึกษาที่ไมเช่ือมโยงกับปญหาในสังคม จึงจำเปนที่ทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้น

ในทุกมิติ  

 หวงใย วาความไมเปนธรรมกอใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทย และการเรียกรองความไมเปนธรรม

จะถูกซ้ำเติมและถูกคุกคามจากภาคราชการ กลุมผลประโยชน ซึ่งจะสงผลกระทบทางสังคมใหเกิดความเครียด

และราวลึกมากขึ้น ขณะที่ประชาชนมีความเสื่อมถอยของจริยธรรมการอยูรวมกัน 

 ยอมรับ ในแนวทางการปฏิรูปแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชา

ปฏิรูป (คสป.) เพื่อแปรเปลี่ยนใหความขัดแยงที่มีความเส่ียงตอความรุนแรงเปนพลังแกไขปญหาในระดับตาง ๆ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้   

 ๑. ขอใหรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) นำแนวทาง

การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไทยที่จะลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมความเปนธรรม นำไปสูสังคมสุขภาวะ ใน

ประเด็นตอไปนี้ 

     ๑.๑  การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ  โดยปฏิรูประบบภาษีที่ดิน ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก ภาษีสิ่งแวดลอม 

ภาษีรายไดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และแกปญหาเรื่องการหลบเล่ียงภาษี ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เนนการกระจายรายไดอยางทัว่ถงึและเปนธรรม แกปญหาหนีส้นิไดอยางยัง่ยนื ผลักดนัและสงเสริมระบบเศรษฐกิจ

ทางเลือก มีการกระจายงบประมาณที่เนนการพัฒนาชนบทและภูมิภาค และลดความเหล่ือมล้ำดานรายได 

โดยการเพ่ิมคาแรงขั้นต่ำใหประชาชนผูยากจนมีรายไดเพียงพอ  

     ๑.๒  การปฏิรูปดานการจัดการทรัพยากร ใหมีการจำกัดสิทธิการถือครองที่ดิน เนนการสงเสริมการใช

ที่ดนิใหเหมาะสมกบัสมรรถนะของดนิและภมูนิเิวศ สำหรบัการจดัการนำ้และปจจยัการผลติตาง ๆ ใหชมุชน องคกร

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๗ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑ 
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ชุมชน มีสวนรวมในการจดัการทรัพยากรอยางบรูณาการและเปนธรรมมากขึน้ รวมทัง้มกีระบวนการทบทวนยกเลิก

กฎหมายปาและกฎหมายท่ีดินที่ไมเปนธรรม และผลักดันการออกกฎหมายคุมครองพ้ืนที่เกษตรกรรม และจำกัด

การขยายเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม  

     ๑.๓  การปฏิรูปดานสังคมและสุขภาวะ เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันศาสนา ชุมชน และ

ครอบครัว สรางระบบสวัสดกิารและหลกัประกนัความมัน่คงดานสขุภาพโดยถวนหนาและยัง่ยนื ลดความเหล่ือมล้ำ

ในการใหบริการ และชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ ไดแก ระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา ระบบสวัสดิการขาราชการ และระบบประกันสังคม สงเสริมกิจกรรมทางสังคมที่สรางสรรค บนความ

เอื้อเฟอเผื่อแผ การพึ่งตนเองและวิถีชีวิตพอเพียง อยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิต เปนมิตรกับมนุษยและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

     ๑.๔  การปฏิรปูประชาธปิไตยและการเมืองใหมีคุณธรรมและจรยิธรรม เนนการมีสวนรวมทางการเมือง

อยางแทจริงของทุกภาคสวน ทุกระดับ และการกำหนดนโยบายจากลางสูบน สงเสริมใหมีประชาธิปไตยทางตรง 

เพิ่มอำนาจตอรองใหประชาชนในชมุชนทองถิน่ใหจดัการตนเองได  โดยการปฏริปูระบบราชการ ลดการรวมศูนยไวที่

สวนกลาง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ใหประชาชนเขาถึงโดยงายและมีระบบกำกับโดยสังคม รวมทั้งสงเสริม

ระบบยุติธรรมชุมชน  

     ๑.๕  การปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเปนธรรมทางสังคม โดยสนับสนุนให

ทุกสถาบันเปนชุมชนแหงการเรียนรู สงเสริมวัฒนธรรมการใชความรูและปญญา ใหทุกคนมีโอกาสศึกษาเรียนรู

อยางเต็มศักยภาพ ยอมรับในศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เห็นคุณคาศักดิ์ศรีของคนอยางเสมอกัน และมี

การสรางจิตสำนึกสาธารณะ  

     ๑.๖  การปฏิรูปส่ือทกุประเภทในทุกระดบัเพือ่ใหเกดิพลงัปญญา พลังสรางสรรค และรบัผดิชอบตอสังคม 

โดยกลไกการมสีวนรวมของผูทีเ่กีย่วของและภาคสวนทีม่สีวนไดสวนเสีย เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึง 

 ๒. ขอใหรฐับาลเรงรัดการดำเนนิการตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๘๗ (๑) ใหมีการปฏิรูปกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

โดยตองมีการดำเนินงานที่เรงดวนดังนี้ 

     ๒.๑  ใหมีภาคีเครือขายประชาชนและองคกรที่เกี่ยวของจัดทำใหเกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ี

เปนธรรม ตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกัน รวมไปถึงการยอมรับขบวนการตอสูของผูเกี่ยวของเพื่อความเปน

ธรรมอยางสันติวิธี   

     ๒.๒ ใหมีการกำหนดกรอบและกติการวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและการจัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ใหความสำคัญกับประเด็นการปฏิรูปขอ ๑.๑ ถึง ๑.๖ ดวยกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน รวมทั้งจัดใหมีระบบการรับผิดชอบตอผลและความเส่ียงจากการดำเนินนโยบาย 

     ๒.๓  พัฒนากลไกเพื่อการปฏิรูประบบการวิจัยแหงชาติและระบบการสรางปญญาสาธารณะ เปดกวาง

ใหชุมชนหรือพ้ืนที่เขาไปมีสวนรวมในการวางยุทธศาสตร กำหนดทิศทางและแนวทางมาตรฐานทางวิชาการ ระบบ

ประเมินการวิจัยบนพืน้ฐานของการรับผิดชอบตอสังคมและทองถิ่น ดำเนินการวิจัย ตลอดจนเขาถึงองคความรู

สาธารณะ เพื่อตอยอดองคความรูและนำความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นไปปฏิบัติไดจริง พรอมทั้งผลักดันใหรัฐบาล

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยและภูมิปญญาของทองถิ่น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งและพัฒนาศูนยขอมูลและองคความรูประจำทองถิ่น 
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     ๒.๔  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาสมรรถนะของสังคมและระดับการมีสวนรวมในการติดตาม

ใหความเห็นอยางจริงจังในกลไกพหุภาคีและเครื่องมือที่มีอยู ในการจัดการความขัดแยงที่เกิดจากนโยบายของรัฐ 

โดยเนนกระบวนการท่ีเปนธรรม การรับฟงความทุกขจากผูเกี่ยวของเพื่อทำความเขาใจตอสาเหตุและปญหาที่

ถองแท และใหมีเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐ เพื่อใหสามารถเขาจัดการกับปญหาไดอยางแทจริงและทันทวงที 

ในกรณีที่จำเปนตองใชมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

     ๒.๕  จัดใหมีกลไกการจัดการความไมเปนธรรมในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือกลุมจังหวัด และ

ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ทีม่อีงคประกอบพืน้ทีผู่แทนตามเขตการปกครองทัง้ทองท่ีและทองถ่ิน พื้นที่เชิงประเด็น 

และพื้นที่เชิงภูมินิเวศ โดยกลไกนี้มีหนาที่ในการกำหนดทิศทาง แผนงาน วิธีการ เคร่ืองมือ ในการแกปญหา

ความไมเปนธรรมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่  

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดำเนินการดังนี้ 

     ๓.๑  นำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง “รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสู

สุขภาวะ” เสนอคณะรัฐมนตรี และเชื่อมโยงประสานกับคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และคณะกรรมการสมัชชา

ปฏิรูป (คสป.) สภาพัฒนาการเมือง และสภาองคกรชุมชน เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุนการปฏิรูปสังคมไทย สราง

ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ อยางจริงจังตอไป 

     ๓.๒  จัดใหมกีารส่ือสารสาธารณะและรายงานความกาวหนาในการดำเนินการตามมตไิปยงัภาคีเครือขาย 

     ๓.๓  สนับสนุนใหสมาชิกจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่และเฉพาะประเด็นเพื่อสนับสนุนมตินี้ 

 ๔. สมาชกิและเครอืขายสมชัชาสขุภาพแหงชาตใิหความรวมมอืในการปฏิบตักิาร สงเสริมสนับสนุน ติดตาม 

และผลกัดนัมตขิางตนอยางจริงจงั รวมทัง้สนบัสนนุและมีสวนรวมในการดำเนนิงานของคณะกรรมการปฏริปู (คปร.) 

และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เปนธรรม  
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รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ 
 

๑. สถานการณและกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 

     ๑.๑ ทำไมตองปฏิรูปประเทศไทย 

      (๑)  ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา คนไทยมคีวามรูสกึวติกกงัวลตออนาคตของประเทศ เนือ่งจากมีปญหารุมเรา 

ทั้งจากเศรษฐกิจโลก และปญหาภายในประเทศ ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจที่ไมนำไปสูความสมดุลในการพัฒนา 

ทั้งการกระจายรายได การจัดการทรัพยากร ตลอดจนปญหาทางการเมืองที่ลุกลามเปนการแยกขั้วและความรุนแรง

ในสังคม การทุจริตคอรัปช่ัน และปญหาทางสังคมดานตาง ๆ ที่เขาข้ันวิกฤต เชน ปญหายาเสพติด อบายมุข ผูหญิง

ตั้งครรภโดยไมพรอม ปญหาอาชญากรรม ความขัดแยงและความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน ฯลฯ จึงเปน

สาเหตุที่นำมาสูความคิดวาจะตองมีการปฏิรูประบบและโครงสรางตางๆ ในสังคมไทย มีการศึกษาวิจัยตางประเทศ

หลายชิ้นที่นำเสนอในเรื่อง “ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย” อาทิการศึกษาของ Terry Lynn Karl 

ที่ชี้วาความไรเสถียรภาพของประเทศประชาธิปไตยเกิดใหมในละตินอเมริกานั้นมีสาเหตุมาจากรากฐานความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม๑ การศึกษาของ Christian Houle ใน ๑๑๖ ประเทศ ที่ไดขอสรุปวาความไมเสมอภาคทาง

เศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการสรางความเขมแข็งใหกับประชาธิปไตย และประเทศประชาธิปไตยท่ีมีระดับความ

เสมอภาคคอนขางมากมีแนวโนมที่จะสามารถรักษาประชาธิปไตยไดยั่งยืนมากขึ้น๒ หรือในงานของ Carles Boix ที่

ชี้วาในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูง อาจสงผลทำใหคนจนสวนมากที่ถูกกีดกันออกจากโครงสราง

อำนาจรัฐตอบโตดวยการใชความรุนแรงทางการเมือง๓ 

      (๒)  ปญหาเชิงโครงสรางทำใหเกิดความไมเปนธรรมและความเหล่ือมล้ำ จากการวิเคราะหขอมูล

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร โครงสรางการทำงาน ชุมชน วัฒนธรรมและวิธีคิดของผูคน 

เทคโนโลยี จิตสำนึกทางการเมืองและนักการเมือง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางเศรษฐกิจ สามารถ

จำแนกมิติของความไมเปนธรรมออกเปน ๕ มิติ คือ  

  มิติที่ ๑ ความไมเปนธรรมและความเหลือ่มลำ้ทางดานเศรษฐกจิ รายได ทรพัยสนิ การออม หนี้สิน 

คนฐานลางมีอาชีพการงานที่ไมมั่นคง มีความเสี่ยงสูง๔ มีความไมเสมอภาคในการประกอบธุรกิจ๕ ปญหาการ

กระจายรายไดและความเหลื่อมล้ำในสังคมนับจากป พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความแตกตางกันสูงมาก โดยรายไดคนของ

คนรวยที่สุดรอยละ ๒๐ สูงถึงรอยละ ๕๔ ของรายไดประเทศ  ขณะที่คนจนที่สุดรอยละ ๒๐ ของประเทศ มีรายได

รวมกันเพียงรอยละ ๔.๘ ของรายไดประเทศ๖   

                  มิติที่ ๒ ความไมเปนธรรม และความเหลื่อมล้ำดานที่ดินและทรัพยากร พบวา การครอบครอง

ที่ดินในประเทศไทยยังมีกระจุกตัว๗ และทรัพยากรถูกทำใหเสื่อมโทรมจากการพัฒนา ทั้งยังเชื่อมโยงกับปญหาหนี้

สินจึงทำใหท่ีดนิหลดุมอืจากเกษตรกรมากย่ิงขึน้ ขณะเดยีวกนั มทีีด่นิทีป่ลอยใหทิง้รางวางเปลาจำนวนมาก ในปจจุบันมี

ขอพิพาทหรอืความขดัแยงในเรือ่งทีด่นิและทรพัยากร ท้ังระหวางรัฐกบัชมุชน และระหวางเอกชนกับเกษตรกร ซึ่งมา

สูความขัดแยงและการชุมนุมประทวงของชาวชนบทในประเด็นทรัพยากร ดิน น้ำปามากข้ึนเรื่อย ๆ๘  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑ 

๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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  มิติที่ ๓ ความไมเปนธรรมและความเหล่ือมล้ำดานโอกาสในดานการศึกษา แมวารัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบันไดประกันสิทธิใหคนไทยทกุคนไดรบัการศกึษาอยางมคีณุภาพ แตในปจจุบัน ยังมีเด็กและเยาวชนในวัยเรียน

จำนวนไมนอยที่ตกหลนจากระบบการศึกษา ดวยเหตุแหงความพิการ ความยากไร เชื้อชาติ และปญหาอุปสรรค

อื่น ๆ๙ อีกทั้งระบบการศึกษาในปจจุบนัยงัเนนระบบโรงเรยีน ทำใหคนไทยศกึษาอยูในระบบโรงเรียนโดยเฉลี่ยเพียง 

๘.๗ ป ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สวนในดานการสรางเสริมและดูแลสุขภาพ ถึงแมวา

ในปจจุบันประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพท่ีครอบคลุม ทั้งระบบประกันสุขภาพถวนหนา ระบบประกัน

สังคม และสวัสดิการขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ แตยังมีปญหาความเหล่ือมล้ำของชุดสิทธิประโยชนของระบบหลัก

ประกันสุขภาพ ๓ ระบบ และความเหลื่อมล้ำดานทรัพยากรทางการแพทยและการสาธารณสุข ท้ังระหวาง

กรุงเทพมหานครกบัตางจงัหวดั ระหวางเมอืงกบัชนบท ทัง้ยงัมปีญหาภยัคุกคามตอระบบสขุภาพที่มีมากข้ึนเรื่อย ๆ 

นอกจากน้ียังพบวา โอกาสในการเขาถึงแหลงทรัพยากรของผูคนกลุมตาง ๆ ยังคงมีความแตกตางกันมาก โดย

เฉพาะระหวางผูที่อยูในเมืองกับชนบท ผูที่มั่งมีกับผูที่ยากจน และผูที่เขาถึงอำนาจรัฐกับประชาชนหรือชุมชนที่ไม

สามารถเขาถึงอำนาจรัฐ  

  มิติที่ ๔ ความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ำดานสิทธิ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรับรองสิทธิพื้นฐานของบุคคลและชุมชนอยางกวางขวาง แตในความเปนจริงประชาชนจำนวนมาก

ยังไมสามารถเขาถึงหรือใชสิทธิไดอยางเทาเทียมกัน เนื่องจากความไมรูเรื่องสิทธิของตนเองและการใชอิทธิพลเถื่อน 

การเพิกเฉยและการใชอำนาจทีม่ชิอบของเจาหนาทีร่ฐั ขอจำกดัทางกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการตีความกฎหมาย

ซึ่งขัดกับหลักการแหงสิทธติามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ เชน กฎหมายอุทยานแหงชาติที่

ขัดกับสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ เปนตน 

  มิติที่ ๕ ความไมธรรมและความเหล่ือมล้ำดานอำนาจตอรอง สังคมไทยประกอบดวยกลุมคนท่ีมี

ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมีลักษณะผลประโยชนที่แตกตางกัน นับวันความแตกตางดังกลาว

ยิ่งจะกอใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น อำนาจตอรองที่ไมเทาเทียมกันระหวางคูกรณี มักเปนสาเหตุหนึ่ง

ที่ทำใหการเจรจาหาขอตกลงระหวางคูกรณีไมประสบความสำเร็จ หรือไมเปนที่ยอมรับโดยฝายผูเดือดรอน  

 

     ๑.๒ สาเหตุวิกฤตของประเทศไทย 

  มีการวิเคราะหสาเหตุวิกฤตที่ทำใหประเทศตองเผชิญวิกฤตอันเนื่องจากความไมเปนธรรมในสังคมไว ดังน้ี  

      (๑) ระบบทุนนิยมและการจัดการทรัพยากรท่ีไมเปนธรรม ระบบทนุนยิมทีเ่ตบิโตและเช่ือมโยงกบัโลกา

ภิวัตนอยางเขมขน คำนึงถึงชีวิตและการอยูรวมกันนอย ทำลายจิตวิญญาณ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอยาง

รุนแรง ทำใหชองวางและความเหลื่อมล้ำขยายมากขึ้น นอกจากนี้การที่ทุนเขาไปสูการเมืองทำใหเกิดธนาธิปไตย 

กอใหเกิดการเมืองที่ดอยคุณภาพ อันมีผลกระทบใหญทางลบตอการพัฒนาประเทศ 

      (๒)  ความเปนสังคมทางดิ่ง (Vertical society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีความสัมพันธระหวางสังคมขาง

บนท่ีมีอำนาจกับสงัคมขางลางท่ีไมมีอำนาจ ทำใหสังคมมีสมรรถนะในการเผชิญกับการเปล่ียนแปลงนอย ผูคนมี

พฤติกรรมทางลบ เห็นแกตัว มีการเรียนรูนอย มีการคอรัปชั่นในสังคม ขาดเปาหมายรวม และไมสามารถอยูรวม

กันอยางปรกติสุข เกิดปญหาจากการใชอิทธิพลและระบบอุปถัมภ จึงเปนอุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง และศีลธรรม  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๕๖

      (๓)  ระบบการเมืองและระบบราชการทีด่อยคุณภาพ ระบบการเมอืงท่ีดำรงอยูทำใหไดนกัการเมืองและ

ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองที่มีความสุจริตนอย มีความรูความสามารถนอย ใชอำนาจมากกวาปญญาและความดี 

ระบบการเมืองที่ดอยคุณภาพเปนปจจัยหลักของวิกฤตการณของบานเมือง ประกอบกับระบบราชการท่ีรวมศูนย

อำนาจการปกครอง๑๐ จึงไมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการในสภาพใหมที่ซับซอน และถูกครอบงำดวยอำนาจ

และการเมือง ทำใหชมุชนทองถิน่ออนแอ เกดิความขดัแยงระหวางอำนาจรัฐรวมศนูยกบัวฒันธรรมทองถ่ิน ระบบ

ราชการจึงไมสามารถเปนหลักในการแกไขปญหาในภาวะวิกฤต ผนวกกับกับกระบวนการยุติธรรมที่ไมทั่วถึง จึงกอ

ใหเกิดการสะสมความแคนในสังคม  

      (๔)  ระบบการศึกษา การเรียนรู/จิตสำนึก ความขาดปญญาเปนตนตอของปญหาท้ังปวง ในสภาวะที่

ระบบการศึกษาในปจจุบันใชวิชาเปนตัวตั้ง ไมรวมทุกขรวมสุขกับปญหาในสังคม ทำใหชาติออนแอ ระบบการ

สื่อสารยังไมเปนพลังของชาติ  

 

     ๑.๓ กระบวนการปฏิรูปประเทศไทย 

 หลังจากวิกฤตการณและความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ มีความพยายาม

เสนอแนะใหมีการเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อชวนคนไทยมารวมคิดรวมทำเพื่อนำสังคมไทยกาวให

พนความวิกฤต โดยทำใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงอุดมการณ ความคิด ระบบและโครงสรางสำคัญ ๆ ใน

สังคม รวมไปถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบัติในทุกเรื่อง ทุกระดับ ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของคนทั้ง

สังคม 

 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ปฏิรูป ตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) มีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน และตั้งคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป 

(คสป.) มีนายแพทยประเวศ วะสี เปนประธาน มีสำนักงานปฏิรูป (สปร.) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสำนักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ทำหนาที่ฝายเลขานุการ ชวนคนไทยทุกภาคสวนของสังคมรวมขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศไทยดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย โดยมีการกำหนดเวลาทำงานตอเนื่อง ๓ ป โดยคณะ

กรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ไดกำหนดเปาหมายรวมของการปฏิรูป คือ “สรางความเปนธรรม 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”  

 

๒. การปฏิรูปกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะกับการปฏิรูปสังคม 

 ๒.๑ นโยบายสาธารณะมคีวามสำคญัตอการกำหนดทิศทางและความเปนไปของสังคม ดงันัน้ กระบวนการ

พฒันานโยบายสาธารณะท่ีดี ควรมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของสังคมทุกภาคสวนอยางกวางขวาง ซ่ึงรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ไดกำหนดไววา “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานการมี

สวนรวมของประชาชนดังตอไปนี้ 

               (๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่น 

      (๒) สงเสริมและสนับสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในการตัดสนิใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 

      (๓)  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐทุกระดับ ใน

รูปแบบองคกรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 
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      (๔)  สงเสริมใหประชาชนมคีวามเขมแขง็ในทางการเมอืง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ

เมืองภาคพลเมือง เพื่อชวยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทัง้สนบัสนนุการดำเนนิการของกลุม

ประชาชนทีร่วมตวักนัในลกัษณะเครอืขายทกุรปูแบบ ใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชน

ในพื้นที่” 

 ๒.๒ สถานการณความไมเปนธรรมที่เกิดจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ ครึ่งศตวรรษของการพัฒนา

เศรษฐกิจไทยไดทำใหโครงสรางเศรษฐกิจ สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอยางมาก โดยในขณะท่ีนโยบายการพัฒนา

ทำใหเศรษฐกิจขยายตัวอยางมาก แตก็เกิดการทำลายฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเปนที่

พึ่งพาของชุมชนอยางรุนแรง กอใหเกิดผลกระทบทางสังคมอยางกวางขวางกับคนหลายกลุมในสังคม มีการแยงชิง

ทรัพยากรจากชุมชนและชนบท ขณะทีม่กีารเรยีกรองใหคนหลากหลายกลุมเสยีสละในนามของผลประโยชนสวนรวม 

 ในยุคโลกไรพรมแดน เปดโอกาสใหมีตัวกระทำจากภายนอก โดยเฉพาะกลุมทุนขนาดใหญเขาไปกระแทก

กับชุมชน โดยไมมีกลไกในการรองรับ  ทำใหความขัดแยงในพื้นที่สลับซับซอนมากขึ้น ชุดเคลื่อนไหวแบบเดิมที่แบง

ราชการกับทุน  ไมเพียงพอที่จะใชเขาจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้น  ผลจากความไมเปนธรรมทำใหคนเหลานี้เพรียก

หาความเปนธรรมจากรัฐบาลและพยายามตอสูเพื่อใหไดมาเพื่อความเปนธรรม ผลจากการตอสูของกลุมทางสังคม

ไดสงผลทำใหชองทางในการมสีวนรวมเปดกวางมากข้ึน ดงัจะเห็นบทบญัญตัทิีเ่ปดชองใหกบัการมีสวนรวมของชุมชน

และภาคประชาชนในรฐัธรรมนญูฉบบัป พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ อยางไรกต็าม กรอบการมีสวนรวมที่กวางขวางขึ้น  

ในหลายสวนก็ยังไมเปนจริงหรือเปนเพียงมายาคติ  การมีสวนรวมในเชิงเนื้อหาและกระบวนการของภาคประชาชน 

เพื่อความเปนธรรมยังมิไดเปนผลบางครั้งแมจะเปนมติหรือขอตกลงได แตก็ไมไดนำไปสูการนำไปปฏิบัติจริง 

      ๒.๓ ความไมเปนธรรมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ จากกรณีศึกษา ๕ กรณี  ที่ใช “สมัชชาสุขภาพ” 

เปนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม พบวา 

      (๑)  เกษตรและอาหารในภาวะวิกฤติ พบวา ผลจากการกระบวนการนโยบายทางเกษตรและอาหารที่

ไมเปนธรรม ปดกั้นการมีสวนรวมของเกษตรกรและผูบริโภค เอื้อประโยชนตอกลุมทุนและภาคอุตสาหกรรม รับ

เอากระแสทุนนิยมโลกอยางขาดความตระหนักคิด รูเทาทัน และมีสติ และทัศนคติของภาคราชการท่ีมองภาค

เกษตรกรรมและอาหารเปนเพียงเคร่ืองมือสำหรับบรรลุเปาประสงคเชิงนโยบายในดานอื่น ๆ  เปนผลใหเกิด ๑) 

วิกฤตท่ีดินทำกิน เกษตรกรไทยสูญเสียที่ดิน และตองกลายเปน “แรงงานรับจางในที่ดินของตน”มากขึ้นเรื่อย ๆ 

๒) วิกฤตการณหน้ีสิน ๓) วิกฤตการณฐานทรัพยากรอาหาร เกษตรกรถูกแยงชิง กีดกัน และทำใหแปลกแยกจาก

ฐานทรัพยากรในพื้นที่ ๔) วิกฤตการณองคความรูและปญญา เกษตรกรถูกผูกมัดไวกับความรูและเทคโนโลยีสมัย

ใหม และทำใหแปลกแยกกบัองคความรูและภมูปิญญาดัง้เดมิ ๕) วกิฤตการณสขุภาวะทัง้เกษตรกรและผูบริโภคอัน

เปนผลจากการใชสารเคมีในการผลิตอาหาร และ ๖) วิกฤตการณความไมมั่นคงทางอาหาร แมวาประเทศไทยจะ

เปนหนึ่งในสิบผูสงออกอาหารของประเทศก็ตาม แตพลเมืองกวารอยละ ๒๐ ของประเทศยังขาดความม่ันคงทาง

อาหาร และเด็กกวารอยละ ๑๐ อยูในสภาวะทุพโภชนา๑๑ 

      (๒)  การจัดการลุมน้ำ ผลจากนโยบายภาคราชการท่ีพยายามเขาไปจัดการลุมน้ำเพื่อเพ่ิมปริมาณน้ำ

ใหเพียงพอตอการสนองตอบการขยายตัวของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว อุตสาหกรรม และชุมชนเมือง ทำใหสิทธิในการ

เขาถึงน้ำของคนหลายกลุมและระบบนิเวศนกลับถูกละเมิด องคความรูและระบบการจัดการน้ำแบบด้ังเดิมที่เคย

สรางสมดุลถูกละเลยและแทนท่ีดวยองคความรูและระบบการจัดการน้ำแบบใหม ซึ่งเปนความรูเฉพาะของบางกลุม

คนที่มีอำนาจ และถือเอาความรูเพยีงชดุเดยีวเขาจดัการ โดยเฉพาะในเรือ่งปญหาการจัดสรรน้ำและการจัดการน้ำทวม 
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ยังเรื่องผูกขาดขององคกรราชการ กลไกการมสีวนรวมของผูใชนำ้ในระดบัพืน้ที ่ ไมสามารถผลกัดนัใหเกิดการจัดสรร

น้ำที่เปนธรรมได เพราะยังตกอยูภายใตขอจำกัดการทำงานแบบแยกสวนของราชการ ขาดฐานขอมูลที่ชัดเจน

เพียงพอ ทำใหเกดิความเหลือ่มลำ้ระหวางภาคการผลติทีแ่ตกตางกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในพืน้ที่พัฒนาอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี ผลกระทบจากน้ำทวมที่เกิดขึ้นในป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ยังชี้ใหเห็นความไมเปนธรรมที่เกิดจากการ

วางแผนพัฒนาที่ใหความสำคัญกับตัวเมืองใหญในฐานะศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ประกอบกับความไดเปรียบในดาน

ทรพัยากรและการจดัการนำ้ทวมของเมืองใหญที่มีมากกวา ยิ่งซ้ำเติมและผลักตนทุนความสูญเสียจากการน้ำทวมให

อยูที่ภาคชนบทมากยิ่งขึ้น  

      (๓)  แผนพัฒนาภาคใต ผลจากนโยบายภาคราชการจากสวนกลางที่พยายามเขาไปพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาคใต โดยสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ และการสรางโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ ไดสงผลทำใหฐาน

ทรัพยากรอันเปนทุนเดิมถูกทำลายลงอยางมาก คนในพื้นที่ถูกเรียกรองใหเสียสละผลประโยชนบางสวนของตนเอง

เพื่อผลประโยชนสวนรวมในนิยามของการพัฒนาประเทศ  สิทธขิองคนหลากหลายกลุมในพื้นที่ถูกลิดรอนลง  ขาด

ศักยภาพในการจัดการชุมชนของตนเอง ถูกผลักใหเปนชายขอบของการพัฒนา 

      (๔)  ระบบและกลไกการประเมนิผลกระทบดานสขุภาพของสงัคมไทย กรณีมาบตาพดุ ผลจากนโยบาย

ภาคราชการท่ีเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เรงรัดและรวดเร็ว จนเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและ

เคมีภัณฑในพ้ืนที่โดยขาดมาตรการ ปองกันและรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแมวาจะกอใหเกิดความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอยางมากในพื้นท่ี แตไดสรางตนทุนสำคัญตอสิ่งแวดลอม และชีวิตความเปนอยู

ของคนในพื้นที่ โดยปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษสรางผลกระทบตอสุขภาพใหคนในพื้นที่ ประกอบกับปญหาการ

อพยพยายถิ่นเขามาในพื้นที่มาบตาพุดที่มากเกินไป ยังทำลายระบบชีวิตและวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่น ตนทุนทาง

วัฒนธรรมถูกลดทอน แทนที่ดวยความสัมพันธแบบทุติยภูมิ ระหวางกลุมคนที่แตกตางหลากหลาย 

      (๕)  การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ผลจากนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสำคัญกับการคา

มากกวาความมั่นคงทางสุขภาวะของผูปวย ไดสงผลทำใหผูปวยที่มีฐานะยากจนจำนวนมากในประเทศไทยถูก

กีดกันจากการเขาถึงยา เพราะยาบางชนดิยงัมรีาคาแพงเนือ่งมาจากปญหาการผูกขาดและปญหาเรื่องสิทธิบัตรยา 

นอกจากน้ีในสวนของหลักประกันสุขภาพของคนไทย พบวายังมีผูที่ตกหลนไมไดรับสิทธิในการเขาถึงหลักประกัน

สุขภาพประเภทตาง ๆ รวมถึงกลุมดอยโอกาสตาง ๆ ในสังคม และยังพบกับความเหล่ือมล้ำในเรื่องคุณภาพในการ

รักษาพยาบาลสำหรับพื้นที่และกลุมประชากรที่มีความแตกตางกันดวย 

 ๒.๕ สาเหตุของปญหาความไมเปนธรรมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

      (๑) ผลจากโครงสรางอำนาจที่ไมเทาเทียมกัน จึงสงผลใหกระบวนการนโยบายไมเปดกวางใหกับตัว

แสดงหรือผูมีสวนไดสวนเสียจากนโยบายทกุกลุมใหเขาไปมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน 

      (๒)  โครงสรางที่ใหความชอบธรรมกับชุดความรูบางประเภท และกดทับชุดความรูอื่น ๆ ที่มีอยูเดิม 

โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นและความรูตลอดจนประสบการณของผูที่ไดรับผลกระทบ รวมท้ังปญหาการผูกขาด

ความรูขอมูลโดยหนวยราชการ ซึ่งทำใหประชาชนหลายกลุมไมอาจเขาถึงขอมูลความรูได 

      (๓)  การตัดสินนโยบายยังไมคำนึงถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบในทางลบท่ีจะเกิดขึ้นกับคนบางกลุม

ขณะที่ยังเนนเรียกรองใหคนกลุมนอยเสียสละเพื่อผลประโยชนของคนสวนใหญ 

      (๔)  การเกิดขึ้นของนโยบาย ๆ ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดความรับผิดชอบที่ชัดเจนทำใหเกิด

ชองโหวในการแกไขเชิงนโยบายเมื่อเกิดปญหา ผลกระทบจากนโยบายนั้น ๆ ขึ้น 
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      (๕)  การบริหารจัดการนโยบายที่แยกสวน แยกหนวยงาน ไมมีแผนรวม แยกกันนำเสนอ ทำใหหา

ผูรับผิดชอบและแกปญหาไมได มีการผลักภาระกันไปมาระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ 

      (๖)  ภาคประชาชนขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูลในขั้นตาง ๆ ขาดการมีสวนรวม ขาดเครือขายที่จะ

ชวยนำประเด็นปญหาใหกลายเปนประเด็นสาธารณะ  

      ๒.๖ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      (๑)  ผลักดันภาคีเครือขายประชาชน และองคกรที่เกี่ยวของใหรวมกันสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ

นโยบายสาธารณะท่ีเปนธรรม ตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกัน รวมไปถึงการยอมรับขบวนการตอสู

ของผูเกี่ยวของเพื่อความเปนธรรมอยางสันติวิธี 

      (๒)  ผลักดันใหมีการกำหนดกรอบและกติการวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะท่ีใหความสำคัญกับ

สิทธิชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน เสริมพลังและใหการศึกษากับสาธารณะ โดยมีการศึกษาผลกระทบ

ทั้งในดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนอยางรอบดาน รวมทั้งมีระบบการรับผิดชอบจากผลและความเส่ียง

ในการดำเนินนโยบาย 

      (๓)  สรางเสริมยุทธศาสตรความรู/การวิจัย ให “เปดพื้นที่ความรู” และ “เปดพื้นที่ทางนโยบาย” ใน

การยอมรับองคความรู จากภูมิปญญาทองถิ่นและจากองคความรูจากการปฏิบัติ รวมทั้งขอมูลของทองถิ่นที่เคยถูก

กดทับ ปดกั้น โดยพัฒนากลไกการจัดการที่เปดกวางใหสามารถเขาถึงขอมูลความรูที่เปนองครวม รวมกับการ

กำหนดแนวทางมาตรการทางวิชาการ 

      (๔)  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการแสวงหาและใชเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง โดยเนนการรับ

ฟงความทุกขจากผูเกี่ยวของเพื่อทำความเขาใจตอสาเหตุและปญหาท่ีถองแท เพื่อใหสามารถเขาจัดการกับปญหา

ไดอยางแทจริงและทันทวงที  

      (๕)  จัดใหมีกลไกการจัดการความไมเปนธรรมใน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือกลุมจังหวัด และ

ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ที่มีองคประกอบพื้นที่ผูแทนตามเขตการปกครอง ทั้งทองที่และทองถิ่น พื้นที่เชิง

ประเด็น และพื้นที่เชิงภูมินิเวศ โดยกลไกนี้มีหนาที่ในการกำหนดทิศทาง แผนงาน วิธีการ เคร่ืองมือ ในการแก

ปญหาความไมเปนธรรมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
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แรงงานมีความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจมากข้ึน เมื่อจำนวนผูมีงานทำมากกวารอยละ ๕๘.๓ กลายเปน

แรงงานนอกระบบ ซ่ึงไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงาน อยูนอกระบบประกันสังคม จึงมักไมได

รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการไดรับคาจางที่ไมเปนธรรม (สำนักงานโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติประจำประเทศไทย, ความม่ันคงของมนุษยในปจจุบันและอนาคต รายงานการพัฒนาคน

ของประเทศไทย ป ๒๕๕๒) 

ที่ผานมาวิสาหกิจขนาดเล็กที่ตองการความชวยเหลือที่แทจริง มีขอจำกัดในการเขาถึงมาตรการทางดาน

ภาษี เน่ืองจากเงื่อนไขการใหสิทธิไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม และการเมืองเขามาแทรกแซงเบียดบังทรัพยากร (เดือนเดน นิคมบริรักษ, ศิริกาญจน เลิศอำไพนนท, 

การเขาถึงสิทธิประโยชนทางดานภาษีและแหลงเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง, เอกสารประกอบการ

สัมมนาวิชาการประจำปของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยประจำป ๒๕๕๓ เรื่อง “การลดความ

เหลื่อมล้ำและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) 

จากขอมูลการกระจายตัวของ “คนจน” หรือประชากรที่มีรายไดต่ำกวาเสนความยากจนคือ ๑๔๔๓ บาท

ตอเดือน ในป ๒๕๕๐ พบวา รอยละ ๕๒.๒ อยูในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอยละ ๒๘ อยูภาค

เหนือ ในขณะท่ี “คนจน” ในกรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่ศูนยกลาง

ของการพัฒนามีสัดสวนนอยกวาอยางชัดเจน (การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

สำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐) และเม่ือเปรียบเทียบรายไดตอหัวของประชากรระหวางภาคเกษตร

และนอกภาคเกษตร จะเห็นไดวามีความแตกตางกันเกินเทาตัว (ขอมูลจากการสำรวจภาวะการมีงานทำ

ของประชากร สำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐) 

ตัวอยางจากขอมูลการถือครองที่ดินในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ชี้ใหเห็นวา บุคคลและนิติบุคคลเพียง ๕๐ ราย ถือ

ครองที่ดินเปนจำนวนถึงรอยละ ๑๐ ของพื้นที่ทั้งหมด (ดวงมณี เลาวกุลและเอื้อมพร พิชัยสนิท, ๒๕๕๑) 

เฉพาะในป ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ประภาส ปนตบแตง ไดรวบรวมจำนวนการชุมนุมประทวงในเกี่ยวกับ

ทรัพยากรที่ดิน น้ำ ปาของชาวชนบทไดจำนวนรวม ๒๗๖ ครั้งในป ๒๕๓๗ และ ๓๓๕ ครั้งในป ๒๕๓๘ 

รายละเอยีดโปรดดใูน การเมืองบนถนน ๙๙ วันสมชัชาคนจน, กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกรกิ, ๒๕๔๑, หนา ๕ 

จากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการพบวาสัดสวนของ

นักเรียนตอจำนวนประชากรในวัยที่ควรไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงอายุระหวาง ๓-๑๗ ปนั้น มี

แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แตสัดสวนของเด็กนักเรียนที่ตองออกจากระบบการศึกษากลางคันหรือหาย

ไประหวางปการศึกษานั้นมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนดวย โดยสาเหตุสวนใหญจากการสำรวจน้ันยังเปนปญหา

ความยากจน มีปญหาครอบครัว การอพยพยายถิ่นตามผูปกครองและการออกมาทำงานหาเล้ียงตัวเอง

เปนสวนใหญ 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 
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เอกสารอางอิง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๖๑

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 

 

 

ถึงแมจะมีการออกพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงกำหนดวาภายใน ๕ ปตองมีการกระจาย ๒๔๕ ภารกิจไปสูองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พรอมกับใหทองถิ่นมีรายไดรอยละ ๓๕ ของรายไดรัฐบาล แตจนถึงป ๒๕๕๒ มีการถายโอน

ภารกิจเพียง ๑๘๐ ภารกิจ และงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคิดเปนรอยละ ๒๕.๒๕ ของ

รายไดรัฐบาลเทานั้น (ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สำนักนายกรัฐมนตรี อางถึงในความมั่นคงของมนุษยในปจจุบันและอนาคต รายงานการพัฒนาคนของ

ประเทศไทย ป ๒๕๕๒, หนา ๕๘) 

แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร (๒๕๕๐-๒๕๕๓) แผนงานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร ผานการพัฒนา

ตนแบบระดับชุมชนและการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ (๒๕๕๓-๒๕๕๖), จากฐานทรัพยากรสูความ

มั่นคงทางอาหาร การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความม่ันคงทาง

อาหารของชุมชนและสังคมไทย 
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การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม๑ 

 รับทราบ วาปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ

ปจจัยซึ่งมีความเกี่ยวของเชือ่มโยงกัน ซึง่หลายสาเหตปุจจยัสามารถปองกันได เชน การบรโิภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

 ตระหนัก  วาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุนกอใหเกิดผลกระทบตามมาอยางกวางขวาง  ท้ังตอตัววัยรุน

และทารกที่เกิดมาจากแมวัยรุน ไปจนถึงครอบครัว ชุมชน  สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

 รับทราบ วาหลายหนวยงานใหความสนใจดำเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอม

ของวัยรุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม ตลอดจนองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติครั้งที่ ๑ ไดเคยมีมติประเด็นสุขภาวะทางเพศที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภที่ไมพรอมไปแลว 

 ชื่นชม กับการดำเนินงานของหลายภาคสวนที่ไดมีความพยายามปฏิบัติงานอยางจริงจัง และสานตอ

ความมุงมั่นเพ่ือการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพทางเพศและการตั้งครรภที่ไมพรอมของวัยรุน รวมทั้งพยายาม

ผลักดันจนเกิดเปนประเด็นสาธารณะนำสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓  

 มีความกังวล ตอการดำเนินงานเพื่อจัดการปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุน ที่กลไกระดับชาติของ

หนวยงานภาครัฐที่จะเริ่มขึ้นในชวงปลายป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงมีความจำเปนตองเรงแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งตองเช่ือมโยงประสานงานระหวางกลไกหลักของภาครัฐและภาคสวนอ่ืน ๆ เขา

ดวยกัน อีกทั้งมติในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ในประเด็นสุขภาวะทางเพศ หลายขอยังเปนมติที่กวาง

ไมเฉพาะเจาะจง และมีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทำใหไมสามารถบรรลุผลการปฏิบัติตามมติไดอยางเต็มที่ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ รวมกับคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  

คณะกรรมการสงเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิ และภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของ เชน เครือขายดานสุขภาวะ

ทางเพศของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) รวมกันพจิารณาจดัตัง้กลไกรวมในการดำเนินการ 

     ๑.๑  แปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ และยุทธศาสตรปองกัน

และแกไขปญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภไมพรอม สูแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งจัดทำ

มาตรการเรงดวนในการจัดการปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแบบบูรณาการ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ๑.๒  ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด จัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาอนามัยการเจริญพนัธุ

วัยรุนและเยาวชนทุกระดับ ดำเนินการติดตามประเมินผล ภายใตนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัย

การเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ และยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมเด็ก

และเยาวชน   

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๘ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ 
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๒ เพศศึกษา (sexuality education) หมายถึง กระบวนการเรียนรูในแตละชวงวัยเกี่ยวกับเจตคติ ความรู พฤติกรรมทางเพศ 

เพศภาวะ และวิถีชีวิตทางเพศ เพ่ือกอใหเกิดความรับผิดชอบ ความสัมพันธอันดีระหวางเพศ และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

     ๑.๓  ประสานการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง     

 ๒. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด รวมกับองคกรภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคม ดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษา๒ (sexuality 

education) จริยธรรมและศีลธรรม และจัดใหมีระบบรองรับการแกปญหานักเรียน นักศึกษาท่ีตั้งครรภในระหวาง

การศึกษา โดย 

     ๒.๑  พัฒนาศักยภาพและสรางทัศนคติที่ถูกตองแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรใน

สถานศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายผูสอนเรื่องเพศศึกษาใหครอบคลุมทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

     ๒.๒  จัดใหมกีระบวนการเรยีนการสอนเพศศกึษารอบดาน (Comprehensive sexuality education) 

ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยเริ่มใหมีการเรียนการสอนเพศศึกษาและจริยธรรม

ทางเพศต้ังแตปฐมวัย โดยการเพิ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรและสรางเสริมทักษะทางสังคม และใหมีระบบติดตาม

กระบวนการเรียนการสอนและหนุนเสริมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     ๒.๓  ใหสถานศึกษาปรบักระบวนการเรยีนการสอนสำหรับนกัเรยีน นกัศึกษาทีต่ัง้ครรภ ใหมีความยืดหยุน

สอดคลอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕ 

และมาตรา ๒๔ (๖) เพื่อใหโอกาสนักเรียน นักศึกษาท่ีตั้งครรภ ไดรับการศึกษาจนจบหลักสูตรโดยไมเปนอุปสรรค

ตอการตั้งครรภ  

     ๒.๔  ใหสถานศกึษารวมกบัหนวยงานและองคกรทีเ่กีย่วของรบัผิดชอบเปนธรุะในการใหความชวยเหลือ

ในรูปแบบท่ีหลากหลายโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชนและการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสำคัญ 

 ๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการรวมกับองคกรภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน องคกร

พัฒนาเอกชน และเครือขายเด็กและเยาวชน  

     ๓.๑  สนับสนุนการดำเนินงานเสริมสรางสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุสำหรับเด็กและ

เยาวชน โดยบรรจุไวในแผน ๓ ป และกำหนดเปนนโยบายสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

     ๓.๒  สนับสนุนใหชุมชนออกมาตรการทางสังคมที่สอดคลองกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

บริบทของชุมชนในแตละพ้ืนที่ เพื่อปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภที่ไมพรอมในวัยรุน  

     ๓.๓  ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ทุกแหงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การดำเนินงานดังกลาวที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

     ๓.๔  ใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง

ดำเนินการในเร่ืองสขุภาวะทางเพศวยัเจรญิพนัธุ ผานการดำเนินงานของกองทุนหลักประกนัสขุภาพในระดบัทองถิ่น

หรือพ้ืนที่  

     ๓.๕  สนับสนุนและพัฒนาพื้นที่สื่อและกิจกรรมท่ีสรางสรรคเดิม และขยายพื้นที่สื่อและกิจกรรมที่

สรางสรรคใหมสำหรับเด็กและเยาวชน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสรางการมีสวนรวมในการดำเนินงาน   

 ๔. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะใหความรวมมือในการดำเนินงานดังนี้ 

     ๔.๑  รวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรณรงคสรางทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศ

ในสังคม รวมท้ังปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน มีความรับผิดชอบในเรื่องเพศ รูจักเคารพในบทบาท
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หญิงชาย ปลูกฝงจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนดำเนินการเฝาระวังและควบคุมสื่อตาง ๆ ที่นำเสนอเนื้อหา

ที่เกี่ยวของในเรื่องเพศอยางจริงจัง และสนับสนุนใหเกิดสื่อปลอดภัยและสรางสรรคใหปรากฏสูสังคมใหมากข้ึน 

     ๔.๒ รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุน

การดำเนินงานของศูนยพฒันาครอบครวัในชมุชนและองคกรในชุมชน เพือ่การเสริมสรางครอบครัวเขมแข็งในชุมชน

อยางเปนรูปธรรม 

     ๔.๓  รวมกับคณะกรรมการสถานศกึษา เครอืขายผูปกครองในและนอกสถานศกึษา เครือขายครอบครัว

และชุมชน เครือขายเด็กและเยาวชน เครอืขายองคกรพฒันาเอกชน และเครอืขายทีเ่กีย่วของ ในการพัฒนาความรู 

ทัศนคติในเรื่องเพศเชิงบวก จริยธรรม และศีลธรรม ใหแกเด็ก เยาวชน และพอแมผูปกครอง รวมทั้งการจัดทำ

แนวทางเพื่อสงเสริมใหสามารถสื่อสารเรื่องเพศไดอยางเหมาะสมกับชวงวัยและสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได  

     ๔.๔  รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดบริการท่ีหลากหลายเปนมิตรแกวัยรุน 

สนับสนุนการทำงานของศูนยพึ่งได (OSCC) ศูนยบริการที่เปนมิตร ศูนยใหคำปรึกษาท่ีทำงาน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

งานบริการสุขภาพของสถานศึกษาทกุระดบั และรวบรวมขอมูลของหนวยงานที่ใหการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม

ใหแกเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งระหวางการตั้งครรภและหลังการตั้งครรภ  

     ๔.๕  รวมกับคณะกรรมการนโยบายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแหงชาติและคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลในพื้นที่ เขมงวดในการจัดการพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน ตามยุทธศาสตร

นโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ เชน การบังคับใชกฎหมายหามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแกเยาวชน การควบคุม

จำนวนและความหนาแนนของรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทุกพื้นที่และการควบคุม การทำการตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

     ๔.๖  สนับสนุน เรงรัด และผลักดันรางพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. .... 

ใหสามารถประกาศใชไดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๔   

 ๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๕  
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การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 
 

สถานการณเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภในวัยรุนไทย  

 ๑. ปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทย นับเปนปญหาท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ขอมูลการตั้ง

ครรภและคลอดบุตรในวัยรุนระหวางพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ พบวาอัตราการคลอดของมารดาอายุนอยกวา ๒๐ ป มี

แนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ ๑๓.๘๖ ในพ.ศ. ๒๕๔๗ เปน ๑๖.๐๐ ในพ.ศ. ๒๕๕๒๑ ซึ่งขอมูลดังกลาวหากรวมการ

แทงและเด็กตายคลอดทีส่วนใหญไมมกีารแจงเกดิจะมจีำนวนสงูกวานีม้าก ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งครรภ

ของวัยรุน พบวา สวนใหญเกิดจากใชวิธีคุมกำเนิดไมสม่ำเสมอ หรือไมไดใชวิธีการปองกัน ขาดความรูเรื่องเพศ

สัมพันธที่ปลอดภัย  คิดวาการใชถุงยางอนามัยขัดขวางความรูสึกทางเพศ และไมรูวาตนเองจะมีโอกาสตั้งครรภเมื่อ

ใด รวมทั้งการถูกลวงละเมิดทางเพศจากคนใกลชิดและจากอิทธิพลของสื่อยั่วยุอารมณทางเพศที่ยังขาดการควบคุม

อยางจริงจังจากหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ วัยรุนยังไมกลาไปขอรับบริการคุมกำเนิด เจาหนาที่ผูใหบริการมี

ทัศนคติไมดีตอวัยรุน ในขณะท่ีการเขาถึงบริการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับวัยรุน ยังเปนเรื่องที่วัยรุนตองไป

แสวงหาเองดวยความรูที่ไมถูกตอง  

 ๒. จากการสำรวจอายุเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกของวัยรุน พบวา แนวโนมลดลงเรื่อย ๆ โดยปจจุบัน 

วัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย ๑๕-๑๖ ป และการมีเพศสัมพันธครั้งแรกสวนใหญใชถุงยางอนามัยไมถึง

รอยละ ๕๐๒  โดยพบแมวัยรุนอายุนอยที่สุด ๙ ปนอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน ยังสงผลใหอัตราปวย

ดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธของวัยรุนและเยาวชน อายุ ๑๕-๒๔ ป มีแนวโนมสูงข้ึนจาก ๔๒.๖ ตอประชากร

แสนคนใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปน ๗๘.๖ ตอประชากรแสนคนในพ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งเพิ่มความเส่ียงตอการติดโรคเอดส

ดวย  

 ๓. อิทธิพลของสื่อซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องเพศของวัยรุนนั้น ปจจุบันโดย

เฉลี่ยเด็กและเยาวชนใชชีวิตอยูกับสื่อไมนอยกวาวันละ ๘ ชั่วโมง โดยแบงเปนอินเตอรเน็ตวันละ ๓.๑ ชั่วโมง ดู

โทรทัศนวันละ ๕.๗ ช่ัวโมงซึ่งเมื่อเทียบกับการอานหนังสือเฉลี่ยวันละ ๓๙ นาที พบวาเด็กและเยาวชนใชเวลาบน

อินเตอรเน็ตมากกวาถึง ๖ เทา ซึ่งเว็บไซตเพื่อสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูมีจำนวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบ

เฉพาะ ๔๐ เว็บไซตที่ไดรับความนิยมจากผูใชในประเทศไทย ๕๒.๕ % มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไมเหมาะสม 

และอีกกวารอยละ ๑๗.๕ มีเนื้อหาสื่อทางเพศที่เขาขายลามกอนาจาร การใชภาษาท่ีหยาบคาย รวมถึงเนื้อหาที่

รุนแรง สวนรายการโทรทัศนสำหรับการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูมีเวลาออกอากาศเพียงรอยละ ๕ ของ

เวลาทุกสถานีรวมกัน รายการวิทยุนั้นมีสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนเพียงรอยละ ๑ จากจำนวน ๕๔๒ ของสถานี

วิทยุทั้งหมดในประเทศไทย๓  

 ๔. โครงการศึกษาและเฝาระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม หรือ Media Monitor ศึกษารายการละครที่

ออกอากาศในชวงเวลาครอบครัว (Family Time) หรือชวง ๑๖.๐๐-๒๒.๐๐ น. ที่เปนชวงเวลาครอบครัว ซึ่งเด็ก

และสมาชิกในครอบครัวใชเวลารวมกันหนาจอทีวีมากที่สุด เปนรายการละคร ถึงรอยละ ๘๘ ซึ่งอัดแนนไปดวย

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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ความรุนแรงทั้งประเด็นความรุนแรงทางกาย จิตใจ วัตถุสิ่งของ ประเด็นเรื่องภาพตัวแทนเชน อคติทางเพศ การ

ดูถูกเหยียดหยาม ภาษาหยาบคาย ภาษาลอแหลม และประเด็นความสัมพันธทางเพศที่ไมเหมาะสม  การชมละคร

ที่มีฉากรุนแรงทั้งทางวาจาและพฤติกรรมเรื่อย ๆ จนเปนนิสัยสงผลใหเด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบ  และมีพฤติกรรม

กาวราว๔ 

 

ผลกระทบจากการตั้งครรภในวัยรุน 

 ๕. การตั้งครรภในวัยรุน เปนภาวะเสี่ยงที่สำคัญตอสุขภาพมารดาและทารกในครรภ  

     ๕.๑  ปญหาดานสุขภาพของมารดา วัยรุนที่ตั้งครรภใน ๕ ปแรกของการมีระดู จะทำใหการเจริญ

เติบโตของรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งความสูงนอยกวาคนอื่น เพราะการหลั่งฮอรโมน Estrogen มากทำใหมี 

Epiphysis ของกระดูกปดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภสูงกวาผูที่มีอายุเกินกวา 

๒๐ ป  เชน อุบัติการณของโลหิตจางสูง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ เจ็บครรภคลอดนาน และภาวะคลอดกอน

กำหนด นอกจากนั้นยังพบวา อัตราตายของมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ป สูงกวามารดาท่ีมีอายุ ๒๐-๒๔ ป ถึง ๓ เทา   

ปญหาดานสุขภาพจิต เนื่องจากพัฒนาการทางจิตใจไมดีพอ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ และประสบการณตาง ๆ 

ทำใหไมสามารถขบคิดและแกไขปญหาตาง ๆ ได  อีกทั้งสวนใหญไมไดรับการยอมรับจากพอ แม ผูปกครองทั้งสอง

ฝาย ตองปกปดสังคม หวงเรื่องเรียน ภาระเงินทอง ทำใหปรับตัวไมได หงุดหงิด อารมณเสีย โกรธงาย และมีโอกาส

คิดฆาตัวตายสูง โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวัยรุนที่มีบุตรกอนอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ จำนวน ๘๒๓ ราย  พบแมวัยเยาวที่เคยมีความคิดฆาตัว

ตายระหวางตั้งครรภหรือหลังคลอด จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง รอยละ ๑๒.๐๕  รวมไปถึงอาจเกิด ภาวะแทรกซอนจาก

การทำแทง เนื่องจากการตั้งครรภในวัยรุนเปนการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ถึงรอยละ ๘๖.๖ สงผลใหเกิดการ

ทำแทง ในแมวัยรุนซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีการลักลอบทำแทงโดยหมอเถื่อน ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพมารดา  

การสำรวจสตรีที่ทำแทงและมีภาวะแทรกซอนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลพ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองอนามัยการ

เจริญพันธุ กรมอนามัย พบวารอยละ ๒๙.๓ ของผูทำแทงมีอายุต่ำกวา ๒๐ ป๖  

     ๕.๒ ปญหาสุขภาพของทารกที่พบบอย คือ ทารกน้ำหนักนอย ไมแข็งแรง เสียชีวิตงายภายใน ๑ เดือน 

โดยเฉพาะหากตั้งครรภหลังจากเริ่มมีระดูไดเพียง ๒ ปแรก ทารกคลอดจะมีน้ำหนักนอยเปน ๒ เทาของสตรีที่ตั้ง

ครรภหลังเริ่มมีระดูครั้งแรกนานมากกวา ๒ ป ในการเปรียบเทียบการตายปริกำเนิดนั้น ใน   สหราชอาณาจักรมี

รายงานวา อัตราตายของทารกปริกำเนิด ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซอนของทารกที่มีความผิดปกติแตกำเนิดจะสูงขึ้น

ในสตรีตั้งครรภที่อายุนอยกวา ๒๐ ป และในประเทศไทยก็มีการศึกษาพบวาทารกท่ีเกิดจากมารดาวัยรุน มีการเสีย

ชีวิตมากกวาเชนกัน๗ 

 ๖. ผลกระทบดานการศึกษาและเศรษฐกิจของแมวัยรุน โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว พบแม

วัยเยาวสวนใหญมีระดับการศึกษาไมสูงมากนัก ประกอบกับยังมีอายุนอย จึงมีศักยภาพในการทำงานใหกอเปนราย

ไดนอยสวนใหญอยูระหวาง ๒,๕๐๑-๕,๐๐๐ บาท รองลงมาคือ ๕๐๑-๒,๕๐๐ บาท (รอยละ ๓๓.๓ และ ๓๑.๖) 

ซึ่งนับเปนรายไดที่ไมเพียงพอสำหรับเปนคาใชจายในครอบครัวและยากลำบากในการดำรงชีวิตในยุคปจจุบัน๘  

 ๗. ผลกระทบดานสังคม พบวาเด็กทารกที่เกิดจากมารดาตั้งครรภไมพรอม มีแนวโนมถูกทอดทิ้งมากขึ้น 

เนื่องจากมารดาวัยรุนมกัถกูบบีคัน้จากเจตคตขิองสังคมทีเ่กดิจากความไมเทาเทยีมกนัทางเพศ มปีญหาดานสมัพนัธภาพ

ในครอบครัว ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงทางดานจิตใจของฝายหญิง๙   
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การดำเนินงานดานนโยบาย 

 ๘. การดำเนินงานเพื่อการจัดปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมของวัยรุน มีนโยบายและ

กลไกระดับชาติที่สำคัญ  ไดแก 

     ๘.๑  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ –

๒๕๕๗) ภายใตการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติที่มีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน (รายละเอียดในเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑)   

     ๘.๒  รางยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม โดยกำหนดจะประกาศ

ใหเปนวาระแหงชาติ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร  คือ ๑) ยุทธศาสตรดานการปองกัน ๒)ยุทธศาสตรการ

ชวยเหลือและบำบัดฟนฟู ๓) ยุทธศาสตรการเสริมสรางบทบาท และองคความรูแกกลุมผูนำทางความคิดของเด็ก

และเยาวชน ๔) ยุทธศาสตรการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากส่ือ ๕) ยุทธศาสตรดานการผลักดันนโยบาย ๖) 

ยุทธศาสตรการสำรวจขอมูล การพัฒนาระบบงานและการติดตามผล ภายใตการดำเนินงานของคณะกรรมการ

คุมครองเด็กแหงชาติ๑๐ ที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนประธาน มี

อำนาจและหนาที่ประการหน่ึงคือ การเสนอนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการสงเคราะห 

คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  สำหรับการขับ

เคลื่อนรางยุทธศาสตรดังกลาวสามารถดำเนินการโดยคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดและคณะกรรมการ

คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร (เด็ก ตามพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ หมายถงึบุคคลซึง่อายุต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ  

แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส)  

     ๘.๓  กระทรวงสาธารณสุขอยูระหวางการผลักดันรางพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ 

พ.ศ. .... (รายละเอียดในเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑)  เพื่อใหประชาชนทุกเพศทุกวัยไดรับการ

คุมครองสิทธิดานอนามยัการเจริญพนัธุ ไดมกีารทำประชาพจิารณ โดยกรมอนามัย รวมกบัสำนกังานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ ดวยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อใชกระบวนการ

มีสวนรวมปรับเนื้อหาสาระของรางพระราชบัญญัติ ฯ ผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ ที่เขารวมประชุมเห็นดวยในหลัก

การที่ตองมีกฎหมายคุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ  แตดวยความหลากหลายทางความคิด และวัฒนธรรมไทย

ในเรื่องเพศ จึงยังมีความจำเปนตองไดรับความรวมมือจากเครือขายสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ ผลักดันใหเห็นถึง

สถานการณปญหา และขอขัดของที่จำเปนตองใชกฎหมายในการแกปญหา ในขณะที่กฎหมายหลายฉบับไดกลาว

ถึงการคุมครองสิทธิ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ แรงงาน ฯลฯ แตประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาวะทางเพศ เปนเรื่อง

ละเอียดออน จึงเปนไปไมไดที่จะใชการคุมครองโดยกฎหมายที่มีอยูแลว  จำเปนตองมีกฎหมายเฉพาะ ที่ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ถือปฏิบัติ  

     ๘.๔  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ไดรวมกับทุกภาคสวนจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรการพัฒนา

อนามัยการเจริญพันธุวัยรุนและเยาวชน อายุ ๑๐ – ๒๔ ป ที่เนนใหวัยรุนและเยาวชนมีความสามารถในการ

ปองกันการต้ังครรภไมพึงประสงคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อใหบรรลุเปาหมายคือ การชะลอการมี

เพศสัมพันธ การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และการลดการตั้งครรภในวัยรุน และไดนำยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดย

ผลักดันใหมีคณะกรรมการและ/หรือแผนยุทธศาสตรพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและเยาวชนแบบ

บูรณาการระดับจังหวัด และเพื่อใหการขับเคลื่อนแผนในระดับจังหวัดรวดเร็ว สนองตอบการแกปญหา จึงจำเปน

ตองมีการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการปองกันและแกไขปญหาวัยรุนตั้งครรภไมพรอม    
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 ๙. แมจะมีนโยบายท่ีมีทิศทางชัดเจนในแตละหนวยงานแลว เนื่องจากการแกปญหาท่ีมีพื้นฐานในเรื่องเพศ  

มีความจำเปนที่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนตองตระหนัก และเห็นวาเปนปญหาท่ีตองรวมกันแกไข โดยรวม

มือกันในพื้นที่  ซึ่งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีทุนทางความคิด และทรัพยากร ที่จะสามารถสรางแนวรวม 

รวมคิดรวมทำเพื่อใหแนวนโยบายของภาครัฐที่เกิดจากความคิดเห็นของทุกภาคสวนขับเคลื่อนอยางเรงดวน เปน

รูปธรรม มีความเขมแข็งมากขึ้น และไมหยุดนิ่ง โดยใหคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ซึ่งมี

อำนาจหนาที่สงเสริมสนับสนุนและประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและคณะกรรมการ

คุมครองเด็กแหงชาติ รวมกันผลักดันใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและ

เยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด   ซึ่งจะเปนผลตอการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑ ประเด็น 

สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับโรคเอดส / โรคติดตอทางเพศ

สัมพันธ ที่คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ใหขอคิดเห็นจากการติดตามการดำเนินงานวา หนวยงาน 

องคกร และภาคีเครือขายที่ทำงานดานการขับเคลื่อนสุขภาวะทางเพศมีความหลากหลาย  ขาดการเช่ือมโยงการ

ทำงานที่เปนระบบ ขาดเจาภาพหลักในการดำเนินงาน นั้น เนื่องจากในชวงที่ผานมายังไมมีการดำเนินงานดังกลาว  

และในโอกาสท่ีรัฐบาลมีมติใหมี นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติฉบับที่ ๑  แลว 

คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ที่ประกอบดวยผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม มีอำนาจหนาที่ สงเสริมสนับสนุนและประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรทำหนาที่

เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 

 

การพัฒนาการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหา   

 ๑๐. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข และองคการแพธ (PATH) ดำเนินงานโครงการและบรรจุหลักสูตรเพศศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 

“โครงการกาวยางอยางเขาใจ” ในชวงป ๒๕๔๖-๒๕๕๑ บทเรียนจากโครงการดังกลาวนำมาพัฒนาสูการจัด

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู เพศศึกษารอบดาน สำหรับเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีเปาหมายเพื่อใหขอมูลที่

ถูกตองและรอบดานแกเยาวชนในวิถีเรื่องเพศของมนุษย รวมถึงการเจริญเติบโต และพัฒนาการตามชวงวัย การ

เจริญพันธุ การเรียนรูเกี่ยวกับสรีระรางกาย การจัดการอารมณเพศ ชีวิตครอบครัว การตั้งครรภ การดูแล เล้ียงดู

เด็ก การตอบสนองทางเพศ อัตลักษณทางเพศ การคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ การใชความรุนแรงทางเพศ เอช

ไอวี-เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ อยางไรก็ตามงานเพศศึกษายังไมไดกำหนดเปนภารกิจที่ชัดเจนของ

หนวยงานการศึกษาทั้งสวนกลางและในระดับพื้นที่ จึงขาดเจาภาพ แผนงานและงบประมาณตอเน่ืองในการ

ดำเนินการ รวมทั้งการสอนเพศศึกษา เปนแบบเลือกใหขอมูลตามที่ครูเห็นสมควร ลดทอนเนื้อหาเวลา ตัดขั้นตอน

การเรียนรู ละเลยเรื่องกระบวนการคิดของเด็ก และการจัดการเพศศึกษานั้นยังขึ้นอยูกับความสนใจและการเห็น

ความสำคัญในระดับบุคคลของผูบริหารนโยบายการศึกษา และผูบริหาสถานศึกษา ยังไมเปนนโยบายที่ชัดเจน จึง

ไมมีการกำหนดหลักสูตร และช่ัวโมงสำหรับเพศศึกษาท่ีควรมีอยางนอย ๘ ชั่วโมงตอภาคเรียนอยางระบบตอเนื่อง

ทุกระดับชั้น ไมมีการกำกับติดตามการดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาท่ีชัดเจน๑๑  

 ๑๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบรรจุหลักสูตรเพศศึกษา และจัดระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนดวยกระบวนการทำความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คัดกรองและใหความชวยเหลือตามสภาพ

ปญหา  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีการบรรจุการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ๖ หนวย

การเรียนรูในทุกปการศึกษา หรือประมาณอาทิตยละ ๑ ครั้ง และในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรวมกับ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๖๙

สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรจีดัทำ “หลักสตูรโลกหมนุไดดวยมอืฉัน” เพือ่เสริมทกัษะชีวติสำหรบันกัเรียนมัธยมตน 

เพื่อใหรอดพนจากเอดส ปญหาทางเพศ ปญหาทองไมพรอม โดยในป ๒๕๕๒ ไดบรรจุหลักสูตรนี้ไวในชั่วโมง

แนะแนวสำหรับนักเรียนมัธยมตนทุกคนในโรงเรียน 

 ๑๒. การดำเนินงานเรื่องเพศศึกษาของสถานศึกษา ในและนอกระบบการศึกษา เปนความพยายามของท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แตดวยขอขัดของของทักษะการถายทอด การเรียนรูเรื่อง

เพศ ตลอดจนระยะเวลาในระบบการเรียนการสอนเพศศึกษารอบดาน ทำใหการดำเนินงานสงเสริมความรูเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหาเรื่องเพศในวัยรุน ตามไมทันกับกระแสของสังคม ประกอบกับการเรียนรูทักษะชีวิตเรื่อง

เพศในครอบครัวโดยพอแม ผูปกครอง ยังอยูในสถานการณของความไมพรอม  ขาดทักษะการส่ือสารเรื่องเพศ ซ่ึง

เปนเรื่องที่จำเปนตองดำเนินไปพรอม ๆ กับการสอนทักษะชีวิตเรื่องเพศในสถานศึกษาทุกระดับ 

 

การจัดการดานสื่อสารมวลชน และการดำเนินงานของภาคีเครือขาย  

 ๑๓.  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุมเฝาระวังทางวัฒนธรรม  ดำเนินโครงการเพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคม

และวัฒนธรรมใหกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุมพอแม ผูปกครองโดยกำหนดยุทธศาสตรในเชิงกระบวนการ

ทำงานขับเคล่ือนดวยเด็ก คือ “เด็กนำ เราหนุน” เคลื่อนดวยวิธีคิดคือ “พหุภาคียุทธศาสตร” และเคล่ือนดวย

นโยบายรัฐบาลคือ “ระบบเฝาระวังเชิงนโยบาย”  มีงานหลายโครงการที่เกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันทางสังคม อาทิ 

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค และโครงการสรางเครือขายเยาวชนอาสาสมัครเฝาระวังทางวัฒนธรรม 

นอกจากน้ียังมีกลไกรวมถึงโครงการเพ่ือสรางความเขมแข็งในระดับชุมชนและสังคมดวย อาทิสายดวนวัฒนธรรม 

๑๗๖๕ สภาวัฒนธรรม ๗๕ จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน โดยกรมสงเสริม

วัฒนธรรม ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน   

 ๑๔. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เปนองคกรเอกชนที่ใหบริการและอบรมความรูดานการวางแผน

ครอบครัวโดยมีศูนย/สาขาของสมาคมจำนวน ๑๖ แหงในภาคตาง ๆ รวมท้ังมีสถานพยาบาลเพ่ือรองรับการยุติ

การตั้งครรภที่ไมพรอมตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญาหากมีอายุครรภไมเกิน ๑๒  

 ๑๕. สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี มีการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตดาน

อนามัยการเจริญพันธุ โดยคำนึงถึงมิติหญิงชาย ในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชน 

 ๑๖. แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ (สสส.) ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพ

ผูหญิง จัดทำโครงการสรางแกนนำสุขภาวะทางเพศในกลุมเยาวชนอาชีวศึกษา ๔ ภาค เพื่อทำงานกับกลุมเพ่ือน

เยาวชนในลักษณะ Peer  to peer education นอกจากนี้ยังไดรวมมือกับ ๔๘ ภาคีที่มีความตระหนักเรื่องสุข

ภาวะทางเพศสรางความรูความเขาใจ และเผยแพรความรูใหแก วัยรุน พอแมผูปกครองผานสื่อตาง ๆ มีการสราง

พันธมิตรใหมเพื่อระดมความรวมมือในการเสริมสรางการเรียนรูเรื่องเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยและแกปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน รวมท้ังสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อวางรากฐานองคความรูสูการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะทาง

เพศผานสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑๗. บานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ฯ เปดใหบริการชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่เดือดรอน

โดยใหที่พักอาศัย และดูแลดานสุขภาพ ใหคำปรึกษาฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ รวมทั้งฝกอาชีพใหผูหญิงและ

เด็กที่ประสบปญหา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมตั้งครรภไมพรอม และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดริเริ่มโครงการเพิ่มตนทุนชีวิต
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ใหแมวัยใสและลูก เพื่อสรางชีวิตและสายสัมพันธของแมและลูก มุงใหไดมีโอกาสเรียนตอและสามารถเล้ียงลูกเอง

ไปพรอมกัน โดยใหการสนับสนุนรอบดานอยางเต็มที่  

 ๑๘. ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาตนแบบการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ

ในบริบทพยาบาล ประเด็นเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ดานเพศสัมพันธ การดื่มสุรา และการใชความรุนแรง 

จำนวน ๑๘ เรื่อง๑๒ ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย  พบวาสาเหตุของปญหาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถี

ครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตร  ปญหาวิถีเพศ และสุราในวัยรุน ลวนเกิดจากน้ำมือของผูใหญ ตั้งแตระดับชาติถึงพอ

แม ดวยความรูเทาไมถึงการณ ความลาหลังทางวัฒนธรรม/วิถีชีวิต โดยไดมีความพยายามแกไขปญหาการต้ังครรภ

ในวัยรุน  ในระดับชุมชน ซึ่งตองการการสนับสนุนจากทุกหนวยงานเปนอยางมาก 

 ๑๙. การดำเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุโดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภในวัยรุน เปนงานที่ภาคีเครือ

ขายมีความตระหนัก มีความพรอม สนใจและต้ังใจในการรวมแกปญหา ดังนั้น การพัฒนาเครือขายเฉพาะประเด็น

จะเปนการแกปญหาท่ีทำใหจงึเปนเรือ่งทีส่ามารถทำไดรวดเร็ว ทำในพื้นที่ที่มีปญหาไดจะเปนการแกปญหาท่ีตรงจุด

และใหเขมแข็ง 

 

สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน และการรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

 ๒๐. จากการรับฟงความคิดเห็นจากภาคีเครือขายของสมัชชาสุขภาพแหงชาตินั้น มีการเสนอแนวทางการ

แกไขปญหาโดยใหกลไกทางกฎหมายระดับชาติหลัก ๓ กลไกเปนผูขับเคลื่อนใหเกิดการดำเนินงาน ไดแก ๑) 

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ  ๒) ราง ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็ก

และเยาวชนตั้งครรภไมพรอม  และ ๓) ราง พระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ พ.ศ.....  

 ๒๑. นอกจากนี้ยังมีกลไกอื่นที่ควรจะชวยสนับสนุนการทำงานคือคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแหงชาติ  ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึง

กำหนดใหมีการดำเนินงานผานสภาเด็กและเยาวชนระดับตาง ๆ โดยเครือขายสมัชชาสุขภาพใหความสำคัญกับ

การนำมาตรการ กลไกทางกฎหมายมาปฏิบัติจริง 

 ๒๒. ประเด็นตาง ๆ ที่สำคัญในการสรางความรู ความเขาใจ แกเด็กและเยาวชนในเรื่องเพศศึกษา โดย

เฉพาะเพศศึกษารอบดาน ตลอดจนการจัดทำหลักสูตรทางเลือกสำหรับวัยรุนที่ตั้งครรภระหวางกำลังศึกษาใหไดรับ

โอกาสในการศึกษาตอจนจบหลักสูตร  รวมถึงการจัดใหมีบริการที่เปนมิตรกับวัยรุน ที่ผูใหบริการมีทัศคติที่ดี และ

วัยรุนสามารถเขาถึงไดงาย และการจัดการตออิทธิพลจากสิ่งยั่วยุทางเพศในสังคม เชน สื่อตาง ๆ รวมทั้งการให

ภาคีเครือขายอื่น ๆ มีสวนรวมในการดำเนินงานอยางจริงจังไมวาจะเปนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตำรวจ รวมทั้งองคกรภาคเอกชนอื่น ๆ รวมกันจัดทำแผนงานโครงการท้ังในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อใหมี

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่มั่นคง และยั่งยืนตอไป 
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ขอมูลการสำรวจแนวโนมการตั้งครรภในวัยรุน. สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๕๒. 

กีรติกานต  กลัดสวัสดิ์, เฉวตฉัตร  นามวาท, การเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอ็ชไอวี ใน 

ประชากรกลุมตาง ๆ และสถานการณผูปวยเอดส ประเทศไทย ๒๕๕๒. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม

โรค, พ.ศ.๒๕๕๓ 

สื่อปลอดภัยและสรางสรรคกบัแนวคดิพืน้ฐานในการทำงาน กลุมเฝาระวงัทางสงัคมและวฒันธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สุทธิวรรณ ตัญญพงศปรัชญ. Colorbar รายงานพิเศษเรื่องการเฝาระวังสื่อ. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู

อยางมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการรายงานขาวการเฝาระวังสื่อ. บริษัทมัลติซัพพลายเทรดดิ้ง (๑๙๙๒), 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ป ๒๕๓๖. สถานการณภาวะสุขภาพของมารดาและทารกปริกำเนิด, พ.ศ. ๒๕๔๕. 

กองอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, พ.ศ ๒๕๔๒. 

อุดม เชาวรินทร.การตั้งครรภในสตรีวัยรุน อางใน เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ.ราชวิทยาลัยสูติ

นรีแพทยแหงประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โครงการสำรวจสภาพปญหาแมวัยเยาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ป ๒๕๓๖. สถานการณภาวะสุขภาพของมารดาและทารกปริกำเนิด, พ.ศ. ๒๕๔๕. 

ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา ๒๕๕๐. อางในรายงานวิจัยเรื่องบทบาทของครอบครัวกับการตั้งครรภ ของวัย

รุนไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ๒๕๕๓ 

รางยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม(ฉบับปรับปรุงจากการสัมนาเพ่ือ

รับฟงความคิดเห็น ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓). คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไขการ

ตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมเด็กและเยาวชน, พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

ปญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, พ.ศ. ๒๕๕๓  

ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย. หนา-ประถม นม-มหา’ลัย.กรุงเทพมหานคร.บริษัทโชคเจริญ    

มารเก็ตติ้ง จำกัด, พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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เอกสารอางอิง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๗๒

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ ๑  

 (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 
 

 อนามัยการเจริญพันธุ๑ เปนการพัฒนาประชากรซ่ึงเนนดานคุณภาพการเจริญพันธุที่ครอบคลุม

สุขภาพทางเพศท้ังดานกาย จิต และสังคม เพศ เพศมิติ พฤติกรรมทางเพศ บทบาทชายหญิง ในสังคม   

ทุกวัยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงสูงอายุ ใหมีความสมบูรณ จึงจำเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนงาน อนามัย

การเจริญพันธุหลายดานยงัเปนสญัลักษณทีแ่สดงถงึศักดิศ์รแีละความสงางามในการรวมเปนภาคเีครอืขายการพัฒนา

ระหวางประเทศ และเปนเครื่องบงชี้ในระดับสากลวา ประเทศไทยใหความสำคัญตอการคุมครองสิทธิของสตรีและ

ประชากรกลุมตาง ๆ ในหลายทศวรรษทีผ่านมา ประเทศไทยไดรวมเปนสมาชกิและใหสตัยาบนัเพ่ือพฒันาประชากร

และอนามัยการเจริญพันธุหลายครั้ง๒  ซึ่งตางเนนความสำคญัของการสงเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพนัธุของสตร ี

รวมทัง้สทิธแิละความเทาเทียมกันระหวางเพศ ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งที่หนวยงานทุกภาคสวนของประเทศไทย 

ตองรวมมือกันดำเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามพันธสัญญาท่ีไดลงนามไว 

 

๑. สถานการณภาวะเจริญพันธุของประเทศไทย 

 เมื่อ ๕๐ ปกอน ประเทศไทยมีปญหาประชากรเพิ่มอยางรวดเร็วมาก อันเนื่องมาจากอัตราตายไดลดต่ำลง 

ในขณะที่อัตราเกิดยังคงสูงอยู ชองวางระหวางอัตราเกิดและอัตราตายชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ คือ ตั้งแต

ประมาณป พ.ศ. ๒๔๘๘ เปนตนมา กวางขึ้นเรื่อย ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๐๐  ประชากรไทยมีอัตราเพิ่มสูงกวารอยละ ๓ 

ตอป อัตราเพิ่มที่สูงระดับนี้ในทางทฤษฎสีามารถทำใหประชากรเพิม่เปน ๒ เทาตวั ภายในเวลาเพยีง ๒๓ ป เทานั้น 

 ในขณะเดียวกัน ชวงเวลาหลังจากป พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา รัฐบาลมีนโยบายเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ การเพ่ิมประชากรอยางรวดเรว็ไดกลายเปนปญหาของประเทศ ประชากรเพ่ิมเรว็จนยากทีจ่ะพฒันาโครงสราง

พื้นฐานดานตาง ๆ ไดทัน ไมวาจะเปนการศึกษา การสาธารณสุข การสรางตำแหนงงานในอาชีพตาง ๆ บุคคล

หลายกลุมโดยเฉพาะนักวิชาการท้ังในและตางประเทศ ไดชีใ้หเห็นวาการเพ่ิมประชากรดวยอตัราท่ีสูงมากเปนอุปสรรค

สำคัญในการเรงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติดวย 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓  

ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑  

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

๑ อนามัยการเจริญพันธุ หมายถึง สุขภาพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการและการทำหนาท่ีของระบบการเจริญพันธุของมนุษยตลอดชวงชีวิต 
๒ พันธสัญญาและแผนปฏิบัติการระหวางประเทศท่ีประเทศไทยไดรวมลงนาม ไดแก (๑) แผนปฏิบัติการในการประชุมนานาชาติวา
ดวยประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development - ICPD) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต (๒) การประชมุสตรีโลกครั้งที่ ๔ ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน  (๓) การรวมรับรอง
เปาหมายแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ในการประชุมขององคการสหประชาชาติ  ซึ่ง MDGs มี
เปาหมายเพ่ือพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุและลดการตายของมารดาลง ๓ ใน ๔ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔) อนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women - CEDAW)     
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 ดังนั้น  เมือ่วนัที ่ ๑๗ มนีาคม ๒๕๑๓ รฐับาลไทยจงึไดประกาศนโยบายชะลออตัราเพิม่ประชากร ความวา 

“รัฐบาลไทยมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนการวางแผนครอบครัวดวยระบบใจสมัครเพื่อแกปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับอัตรา

เพิ่มประชากรสูงมาก ที่จะเปนอุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” 

 นับตั้งแตประเทศไทยมีนโยบายประชากรเร่ือยมา “โครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติ” ประสบ

ความสำเร็จอยางดียิ่ง คูสมรสชาวไทยไดใชวิธีคุมกำเนิดกันอยางกวางขวาง วิธีคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวที่นิยมใช

กันมาก คือ ยาเม็ดคุมกำเนิด และชนิดถาวร ไดแก การทำหมันหญิง กอนมีนโยบายประชากรใน พ.ศ. ๒๕๑๒ 

คูสมรสใชวิธีคุมกำเนิดเพียงรอยละ ๑๕ อัตราคุมกำเนิดของคูสมรสชาวไทยไดสูงขึ้นอยางรวดเร็วเปนรอยละ ๖๕ 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๗  และสูงถึงประมาณรอยละ ๗๔ - ๗๕ ในปจจุบัน 

 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกดาน สตรีมีสถานภาพสูงขึ้น และมีสัดสวนที่

อยูเปนโสดมากขึ้น คนรุนใหมทัง้ชายและหญงิมคีานยิมทีจ่ะแตงงานนอยลง คนท่ีแตงงานแลวกต็องการมีลกูจำนวน

นอยลง วิธีคุมกำเนิดแพรหลายในสังคมไทยมากขึ้น 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมอยางรวดเรว็ และการวางแผนครอบครวัท่ีแพรหลายในหมูคูสมรส

ชาวไทย สงผลใหอัตราเพิ่มประชากรชะลอลงอยางรวดเร็ว อัตราเพิ่มประชากรที่เคยสูงกวารอยละ ๓ ตอป เม่ือ 

๔๐ ปกอน ไดลดลงเหลอืเพยีงรอยละ ๐.๕ ตอป ในปจจบุนั แนวโนมการเพิม่ประชากรทีผ่านมาทำใหคาดประมาณ

ไดวา ประชากรของประเทศไทยจะเพิม่ชาลงไปอกีในอนาคต และจะไปคงตวัอยูทีจ่ำนวนประมาณ ๖๕ - ๖๖ ลานคน 

ในอีก ๒๐ - ๓๐ ป ขางหนา 

 อัตราเพิ่มประชากรทีล่ดต่ำลงนี้เปนผลมาจากภาวะเจริญพันธุที่ลดต่ำลงอยางรวดเร็ว เมื่อ ๔๐ ปกอน 

ผูหญิงไทยคนหนึ่งมีลูกโดยเฉลี่ยมากกวา ๖ คน ปจจุบันผูหญิงไทยคนหนึ่งมีลูกเฉลี่ยเพียง ๑.๕ คนเทานั้น เมื่อ 

๔๐ - ๕๐ ปกอน อัตราเกิดสูงมากถึงประมาณรอยละ ๔ ตอป ชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๒๖ มีการเกิดใน

ประเทศแตละปเกินกวา ๑ ลานคน ปจจบุันอัตราเกิดไดลดลงเหลือเพียงรอยละ ๑.๓ และจำนวนเกิดในแตละป

เหลือเพียง ๘ แสนคน มีแนวโนมวาจำนวนเด็กเกิดในประเทศไทยแตละปจะลดต่ำลงไปอีก เพราะคนหนุมสาวรุน

ใหมนิยมที่จะแตงงานและมีลูกกันนอยลง ในอีกไมเกิน ๑๐ ปขางหนา จะมีเด็กเกิดในประเทศไทยเพียงปละ

ประมาณ ๗ แสนคนเทานั้น 

 เปนที่นาสังเกตวา แมประเทศไทยจะประสบความสำเร็จอยางดียิ่งในนโยบายชะลออัตราเพิ่มประชากร 

สงผลใหจำนวนเด็กเกิดในแตละปมแีนวโนมลดลงเปนลำดบั ประกอบกบัสภาพแวดลอมในครอบครัวและสังคมเสื่อม 

สภาพครอบครัวแตกแยก สตรีและเด็กถูกเอาเปรียบ ถูกกระทำรุนแรงทางกายและจิต ทำใหสังคมไทยตองเผชิญ

กับปญหา “เด็กเกิดนอย แตดอยคุณภาพ”   

 การพัฒนาคุณภาพประชากรจึงตองเริ่มตั้งแตการเกิด โดยมีการเตรียมความพรอมพอแมกอนตั้งครรภ 

ดูแลครรภ ขณะคลอด และหลังคลอดทั้งแมและทารก การเกิดที่มีคุณภาพจะตองเปนผลมาจากการตั้งครรภที่สตรี

มีความพรอมและตั้งใจ แตปจจุบันในประเทศไทยมีสตรีตั้งครรภโดยที่ยังไมพรอมและไมตั้งใจอยูอีกเปนจำนวนมาก 

 ในแตละป ประมาณวามีสตรีตั้งครรภไมนอยกวา ๑ ลานทอง แตกลับคลอดออกมาเปนทารกมีชีวิตเพียง 

๘ แสนรายเทาน้ัน  แสดงวานาจะมกีารปฏสินธิจนตัง้ครรภอกีหลายแสนรายตองยตุไิปดวยการทำแทงหรือการแทงเอง 

ยิง่ไปกวานัน้ รฐัตองสูญเสยีคาใชจายในการรกัษาภาวะแทรกซอนจากการทำแทงทีไ่มปลอดภัยเปนเงินจำนวนหลายรอย

ลานบาท ทั้งนี้ ยังไมนับรวมคาบริการทำแทง การสูญเสียอวัยวะสำคัญในรายที่ตองถูกตัดมดลูก การสูญเสียรายได

อันเกิดจากการพักงานของผูปวย และคาใชจายอื่น ๆ รวมทั้งความสูญเสียดานจิตใจของครอบครัวผูที่เสียชีวิต  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๗๔

 แตละปมีการเกิดจากเด็กหญิงอายุนอยกวา ๑๕ ป ซึ่งนาจะถือไดวาอยูในวัยที่ยังไมพรอมจะเปนแม 

ประมาณ ๒,๕๐๐ ราย และมีการเกิดจากสตรีที่ยังไมถือวาเปนผูใหญตามกฎหมายหรืออายุยังนอยกวา ๑๘ ป อยู

อีกประมาณ ๘๔,๐๐๐ ราย (รอยละ ๑๐.๔๓ ของการเกดิทัง้หมด)  แมทีต่ัง้ครรภและคลอดบุตรอายุนอยกวา ๒๐ ป  

มีถึงรอยละ ๑๕.๕ (ป พ.ศ. ๒๕๕๑)  

 ครรภทุกรายและการคลอดทุกครั้งควรที่จะไดรับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข แต

จนกระท่ังทกุวันนี้ยังมีการคลอดอีกมากถึงรอยละ ๕ ที่ชาวบานทำคลอดกันเอง ครรภและการคลอดท่ีไมไดรับ

การดูแลจากบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเหลานี้ยอมเส่ียงตอสุขภาพของมารดาและทารก ปจจุบันมี

ทารกคลอดออกมาแลวมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน คือ ๒,๕๐๐ กรัม อยูมากถึงรอยละ ๙ หรือคิด

เปนจำนวนมากกวา ๗ หมื่นรายตอป 

 นอกจากทารกแรกคลอดน้ำหนักนอยแลว แตละปยังมีทารกท่ีคลอดออกมาแลวติดเช้ือจากมารดา พิการ 

หรือมีลักษณะผิดปกติอีกเปนจำนวนมาก ในแตละปมีเด็กที่คลอดออกมาแลวติดเชื้อเอดสจากแมปละ  ๒๔๐ ราย 

 ภาวะหญิงตั้งครรภขาดสารไอโอดีนคือ มีระดับสารไอโอดีนในปสสาวะต่ำกวา ๑๕๐ ไมโครกรัมตอลิตร  

ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ พบรอยละ ๗๑.๘ ๖๑.๒ และ ๕๘.๕  ตามลำดับ ซึ่งเกณฑระดับปกติจะตองไมเกิน

รอยละ ๕๐ ภาวะเชนน้ีจะทำใหเกิดทารกตายตั้งแตอยูในครรภแทง พิการแตกำเนิด หรือเด็กที่เกิดมาจะ

ปญญาออน (โรคเออ)   

 ความรุนแรงในครอบครัว ความไมเทาเทียมกนัทางเพศเปนสาเหตุสำคญัอกีประการหน่ึงทีท่ำใหสตรีตั้งครรภ

โดยไมเต็มใจเปนจำนวนมาก ซึ่งนำไปสูการทำแทงหรือการเกิดที่ไมเปนที่ตองการ กอใหเกิดปญหาสุขภาพกายและ

จิตของมารดาและเด็ก รวมทั้งยังนำไปสูปญหาชีวิตครอบครัวในระยะยาว 

 ในประเทศไทยมีแมที่ตั้งครรภโดยยังไมพรอมจะเลี้ยงดูลูกที่คลอดออกมาอีกเปนจำนวนมาก ดังปรากฏวา

มีทารกถูกแมทอดทิ้งไวทั้งที่โรงพยาบาล ผูรับจางเลี้ยง หรือในพื้นที่สาธารณะตาง ๆ ประมาณปละ ๘๐๐ ราย  

ทำใหสถานสงเคราะหเด็กในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยตองอุปการะเด็กออนมาก

ถึงประมาณ ๖,๐๐๐ คน ในปจจุบัน 

 แมวาการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยจะพัฒนากาวหนาไปมาก แตวายังมีแมที่ตองเสียชีวิตอัน

เนื่องมาจากการตั้งครรภ การคลอด และหลังคลอด อีกปละประมาณ ๔๐๐ ราย หรือเทากับมีแมตายจากการ

ตั้งครรภและการคลอดเฉลี่ยวันละคน ซ่ึงการตายนี้รวมการตายจากการแทงที่ไมปลอดภัยดวย 

 ยิ่งไปกวานั้น เมื่อทารกคลอดออกมาแลวจะตายไปกอนท่ีจะมีอายุครบป อีกไมต่ำกวา ๑๐,๐๐๐ ราย 

ในแตละป หรือเฉล่ียมีเด็กทารกอายุต่ำกวา ๑ ขวบ ตายวันละ ๒๘ คน 

 นอกจากนั้น การดูแลครรภ การคลอดบุตร และสุขภาพอนามัยของทารกและมารดาที่ยังเปนปญหาอยูนี้ 

ยังมีความไมเทาเทียมกันในระหวางพื้นที่และประชาชนกลุมตาง ๆ ของประเทศ คนไทยที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกล

ตามพื้นที่ชายแดนของประเทศและคนที่มีฐานะยากจนยังเขาถึงการดูแลครรภ การทำคลอด และการดูแลสุขภาพ

ของมารดาและทารกไดนอยกวาคนไทยกลุมอื่น ๆ  

 เมื่อสถานการณการเกิดดอยคณุภาพเชนนี ้หากไมมนีโยบายหรอืมาตรการใด ๆ ทีมุ่งพฒันาคุณภาพของการ

เกิดเปนพิเศษแลว ก็แนใจไดวาคนไทยที่จะเกิดมาใหมในรุนตอ ๆ ไป นอกจากจะมีจำนวนนอยลงแลว ยังจะมี

คุณภาพดอยลงดวย  ซึ่งนับวาเปนอันตรายตอการสืบทอดพันธุของคนไทยเปนอยางยิ่ง 

 ดังนั้น จึงเปนความจำเปนเรงดวนที่รัฐบาลจะตองมีนโยบายเรงพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเริ่มตั้งแต

การเกิดของประชากรทุกรายตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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๒. นโยบายสงเสริมคุณภาพของการเกิดทุกรายในประเทศไทยดวยการทำใหประชากรทุกเพศทุกวัยมีอนามัย

การเจริญพันธุที่ดี 

 “รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหการเกิดทุกรายเปนที่ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพ ดวยการสงเสริม

ใหคนทุกเพศทุกวัยมอีนามยัการเจรญิพนัธุทีด่ ี โดยยดึหลกัความสมัครใจ  เสมอภาค  และทัว่ถึง เพือ่เปนพลงัประชากร 

สรางประเทศใหรุงเรืองมั่งคั่งและมั่นคงสืบไป”๓, ๔ 

 

๓. เปาประสงค 

 ๓.๑ เพื่อใหคนทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพทางเพศในกลุมวัยรุน ทั้งน้ี 

บนหลักความสมัครใจ เสมอภาค และทั่วถึง 

 ๓.๒ เพื่อเสริมสรางใหครอบครัวมีความเขมแข็ง อบอุน และมีคุณภาพ โดยเฉพาะการเกิดทุกรายตองเปน

ที่ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพ  

 

๔. แนวคิดและหลักการพัฒนาประชากร อนามัยการเจริญพันธุ และสุขภาพทางเพศ 

 ๔.๑ บูรณาการนโยบายเพื่อใหเครือขาย พันธมิตร ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดบริหารจัดการการพัฒนา

ประชากร อนามัยการเจริญพันธุ และสุขภาพทางเพศอยางเชื่อมโยง ทั้งในระดับยุทธศาสตร แผนงาน ไปสูการ

ปฏิบัติอยางครอบคลุมทุกเพศและทุกกลุมวัย ยึดหลักความสมัครใจ  เสมอภาค และท่ัวถึง  

 ๔.๒ ใหความสำคัญในการลงทุนดานทรัพยากรบุคคลและบริการ เพื่อการสรางศักยภาพความเขมแข็งใน

การบริการงานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ 

 ๔.๓ พัฒนากฎ ระเบียบ กฎหมาย และระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อคุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุแก

ประชาชนทุกกลุมวัย ตลอดจนการสรางนโยบายสาธารณะ 

 ๔.๔ สรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองทองถิ่น ไดมีสวนรวมใน

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุของคนในชุมชน     

  ๔.๕ คำนึงถึงสิทธิประชาชน  โดยยึดหลักความสมัครใจ เสมอภาค และท่ัวถึง  

 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ 

 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายและแนวคิดหลักการขางตน จึงกำหนดยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 

 (๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางครอบครัวใหมและเด็กรุนใหมใหเขมแข็งและมีคุณภาพ 

 (๒) ยุทธศาสตรสงเสรมิใหคนทกุเพศทกุวยัมพีฤตกิรรมอนามัยการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศทีเ่หมาะสม 

 (๓) ยุทธศาสตรการพฒันาระบบบริการอนามยัการเจรญิพนัธุและสขุภาพทางเพศท่ีมคีณุภาพและประสิทธิภาพ  

 (๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจดัการงานอนามัยการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศแบบบูรณาการ      

 (๕) ยุทธศาสตรการพฒันากฎหมาย กฎและระเบยีบเกีย่วกบังานอนามัยการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศ   

 (๖) ยุทธศาสตรการพฒันาและการจดัการองคความรู เทคโนโลยอีนามัยการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศ 

 
๓ กรอบทิศทางนโยบายประชากรกับการพัฒนาประเทศ จากรายงานวิเคราะหการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรและผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนตอการพฒันาประเทศ ท่ีผานการพจิารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิเมือ่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๑  
๔  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มาตรา ๔ ขอ ๓๑   
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ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางครอบครัวใหมและเด็กรุนใหมใหเขมแข็งและมีคุณภาพ 

เปาหมาย ครอบครัวเขมแข็ง มีบุตรเมื่อพรอมและตั้งใจ    

  ๑) ทารกและเด็กไดรับการเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพ 

  ๒) วัยรุนมีความรูเจตคติที่เหมาะสมเรื่องการสรางครอบครัว และเขาถึงบริการคุมกำเนิด 

  ๓) หญิงและชายไดรับการเตรียมพรอมเพื่อการตั้งครรภที่มีคุณภาพ   

วัตถุประสงค ๑) เพื่อสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง และมีการสรางครอบครัวใหมที่มีคุณภาพโดย

การมีสวนรวมของสังคม 

  ๒) เพื่อใหการตัง้ครรภของสตรีและการคลอดทุกรายเปนการตัง้ครรภทีพ่รอม ทารกและเด็กไดรับ

การเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงดานกาย  จิต  สังคม และสติปญญา                            

มาตรการ ๑) สงเสริมสนับสนุนนโยบายและกลไกภาครัฐทุกระดับ และภาคเอกชน ใหมีสวนรวมในการจัด

สวัสดิการที่เอื้อและเสริมตอการสรางครอบครัวใหมที่เขมแข็งและมีคุณภาพ สงเสริมเจตคติที่ดีตอสถาบันครอบครัว

และการมีบุตร รวมทั้งการแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว มีความเทาเทียมระหวางเพศ 

  ๒) จัดใหมีบริการเตรียมความพรอม บรกิารใหความรูและปรกึษา ตรวจสุขภาพชายหญิงกอนสมรส

และตั้งครรภ บริการวางแผนครอบครัวดวยวิธีคุมกำเนิดที่หลากหลาย และการรกัษาผูมบีตุรยาก ที่ประชาชนทุกคนใน

ทุกพ้ืนที่สามารถเขาถึงได 

  ๓) สงเสริมใหพอแมมีโอกาสและเวลาในการเล้ียงดูลูกใหมากข้ึน เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันและ

พัฒนาการรอบดานแกทารกและเด็กอยางทั่วถึง  

  ๔) จัดบริการปรึกษาและใหความรู ความเขาใจที่รอบดานทุกมิติ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม

กอนการตัดสินใจยุติการตั้งครรภที่เปนไปตามขอบังคับของแพทยสภา และการปรึกษาหลังยุติการตั้งครรภเพื่อ

ปองกันการต้ังครรภไมพรอมซ้ำซอน  

  ๕) จัดใหมีศูนยดูแลเด็ก (๓ เดือน - ๓ ป) และเด็กกอนวัยเรียน (๓ - ๕  ป) ที่มีคุณภาพ ทั้งในเขต

เมืองและชนบท ที่สามารถเขาถึงไดสะดวก และสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน ใหมีการจัด

สวัสดิการชวยเหลือครอบครัวในการเลี้ยงดูทารกและเด็กปฐมวัย๕   

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมใหคนทุกเพศทุกวัยมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสม

และปลอดภัย  

เปาหมาย ๑) มีระบบการเรียนรู  การสอนทั้งในและนอกระบบการศึกษา  แบบมีสวนรวม เรื่องเพศศึกษา

และทักษะชีวิตที่รอบดาน ตอเนื่อง และคำนึงถึงบริบทสถานะเพศตาง ๆ  

   ๒) คนทุกกลุมวยัมเีจตคตแิละพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและรบัผดิชอบตอการมีเพศสมัพนัธที่ปลอดภัย   

วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนทกุกลุมวยัไดเรยีนรู มเีจตคตพิฤตกิรรมอนามยัการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ

ที่เหมาะสมและรับผิดชอบ 

มาตรการ  ๑) สนับสนุนใหมีการเรียนรูเร่ืองเพศศึกษาและทักษะชีวิตอยางรอบดานที่สอดคลองกับสังคม

และวัฒนธรรม นำไปสูความรับผิดชอบทางเพศและความสัมพันธที่เสมอภาคระหวางคนสถานะเพศตาง ๆ 

 ๕ เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุแรกเกิดถึง  ๖  ป บริบูรณ 
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๖ หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน  องคกรปกครองสวนทองถิน่ สถานพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน  สถานสงเคราะห บานพักฉุกเฉิน  
สถานที่ทำงาน โรงงาน  เปนตน     

(gender equality) โดยกำหนดใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

  ๒) สงเสริมการเผยแพรขอมลูขาวสารดานอนามัยการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศ ครอบคลุมทั้ง

การสงเสริมสุขภาพ การปองกันภาวะเสี่ยง ภัยคุกคามจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตัดสินใจในการรักษา และ

การใชยา  

  ๓) กำหนดมาตรการสงเสริมการผลิตสื่อและเผยแพรสื่อที่สอดคลองกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม สถานการณทางสังคม และความตองการจำเปนพเิศษของกลุมเปาหมายทีแ่ตกตางกนัทางเพศภาวะ วัย 

ความพิการ ความดอยโอกาส เพือ่กอใหเกดิสัมพนัธภาพอนัดตีอกนั รวมทัง้การปองกันความรนุแรงทางเพศในสังคม   

 

ยุทธศาสตรที ่๓ การพฒันาระบบบริการอนามยัการเจริญพนัธุและสขุภาพทางเพศทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ  

เปาหมาย ๑) โรงพยาบาลทุกระดับมีการจัดบริการดานอนามัยการเจริญพันธุสำหรับวัยรุนอยางมีคุณภาพ  

  ๒) มีโรงเรียนตนแบบการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุที่มีคุณภาพ  

  ๓) หนวยงานที่เกี่ยวของ๖ มีการจัดบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ  

วัตถุประสงค  ๑) เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโรงพยาบาล โรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขีดความสามารถ

ในการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศอยางมีคุณภาพ 

  ๒) เพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรในหนวยงานที่ เกี่ยวของใหสามารถจัดบริการอนามัย

การเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ ๑) สนับสนนุและมกีารลงทนุใหสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ

ที่ครบถวนอยางเปนมิตร มีคุณภาพและเหมาะสม 

  ๒) สนับสนุนใหสถาบันการศึกษามีการสงเสริมความรูดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพ

ทางเพศที่เหมาะสมกับวัย และจัดใหมีบริการในลักษณะที่เปนมิตร  

  ๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสขุ การศึกษา และหนวยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของทุกระดบั ใหมี

ความรู เจตคติและความสามารถในการใหบริการดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศตามมาตรฐานการ

จัดบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน 

  ๔) เสริมสรางความเขมแข็งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 

  ๕) เสริมสรางสมรรถนะองคกรดานเดก็และเยาวชนใหมสีวนรวมในการดำเนนิงานอนามยัการเจริญพันธุ 

  ๖) สนับสนุนการดำเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุเชิงรุก 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศแบบ

บูรณาการ   

เปาหมาย ๑) ทุกจังหวัดจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุระดับจังหวัด   

  ๒) ทุกจังหวัดมีแผนแมบทการจัดการดานอนามัยการเจริญพันธุ 

วัตถุประสงค เพื่อใหการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศเปนไปในทิศทางเดยีวกัน มี

การบูรณาการ และเกิดการผสมผสานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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มาตรการ ๑) ตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุระดับจังหวัดที่ประกอบดวยทุกภาคสวน 

จัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด   

  ๒) ภาคีเครือขายรวมกันสำรวจสถานการณปญหาภายในจังหวัดเพื่อเปนฐานขอมูล 

  ๓) ภาคีเครือขายรวมกันจัดทำแผนแมบท การจัดการเร่ืองอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทาง

เพศในวัยรุนแบบบูรณาการในระดับจังหวัด 

  ๔) ใหมีการจัดประชุมอยางนอยปละ ๒ ครั้ง   

  ๕) สรางความสัมพันธและการมีสวนรวมกับชุมชนและภาคีเครือขาย  

 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบยีบเกีย่วกบังานอนามยัการเจริญพนัธุและสุขภาพทางเพศ  

เปาหมาย ประกาศใช พ.ร.บ.คุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ และผลักดันสูการปฏิบัติอยางไดผล 

วัตถุประสงค พัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ เพื่อคุมครองสิทธิการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ  

มาตรการ ๑) เสนอใหออกพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ โดยการปรับปรุงรางเดิมดวย

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

  ๒) ประสานและรวมมือกับสวนราชการ ภาคีเครือขาย ที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการ

คุมครองเด็ก สตรี  ผูสูงอายุ ผูพิการ และการปองกันความรุนแรงในครอบครัว เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎ ระเบียบ  

ใหสอดคลองกับการคุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศอยางเหมาะสม 

  ๓) ประสานและรวมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการแกไขระเบียบใหเพิ่มเติม

งบประมาณดานการปองกัน คุมครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ 

  ๔) รณรงคสรางความรู ความตระหนกัแกบคุลากรในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และประชาชนทุกเพศ

ทุกวัย ใหสามารถใชสิทธิของตนเองตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ   

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาและการจัดการองคความรู  เทคโนโลยอีนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ 

เปาหมาย ๑) มีระบบเฝาระวังสถานการณอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ 

  ๒) มีนวัตกรรมและการจัดการองคความรูดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ 

วัตถุประสงค ๑) มีระบบเฝาระวังสถานการณอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศระดับชุมชน   

  ๒) มีการจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศระดับจังหวัด

และสวนกลาง 

  ๓) มีการพฒันานวตักรรมและการจดัการองคความรูดานอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ 

มาตรการ ๑) พัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศและระบบการเฝาระวังเชิงรุกเกีย่วกับงานอนามัยการเจรญิพันธุ

และสุขภาพทางเพศโดยการสรางเครือขายใหชุมชนมีสวนรวม 

  ๒) สนับสนุนการวิจัยหรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองคความรู เทคโนโลยีการบริการดาน

อนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศที่เปนปจจุบันสอดคลองกับความตองการของประชาชนแตละกลุมวัย 

และทุกกลุมสังคม 

  ๓) สงเสริมใหมีกิจกรรมที่จะกอใหเกิดนวัตกรรมเชิงสรางสรรคดานการอนามัยการเจริญพนัธุ  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๗๙

 นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการ เพื่อพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุนี้ เปนกรอบแนวทางที่องคกร
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน รวมกันจัดทำเพื่อใหเกิดการนำสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
มุงสูเปาหมาย “การเกิดทุกรายในประเทศไทยมีคุณภาพ และประชาชนทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุที่ดี” 
ตอไป 
 

--------------------------------------- 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ  

พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 

 

ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ 

 

เหตุผล 

 

 สิทธิอนามัยการเจริญพันธุเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ

กฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ ไดใหการรับรองและคุมครองไว แตอยางไรก็ตาม การเขาถึงซึ่งสิทธิการรับบริการดาน

อนามัยการเจริญพันธุและสุขภาวะทางเพศไมวาจากภาครัฐหรือเอกชนยังมีขอจำกัดนานัปการ ดังนั้น เพื่อเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสไดรับการคุมครองและเขาถึงซึ่งบริการดังกลาวไมวาจากภาครัฐหรือ

เอกชนอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เสมอภาคและท่ัวถึง จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 

พระราชบัญญัติ 

คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ 

พ.ศ. .... 

   

 

…………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

   โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ 

 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

 มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. ....” 

 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “สุขภาวะทางเพศ” หมายความวา การมีสุขภาพทางเพศท่ีดี ทั้งดานกายและใจ และใหหมายความรวมถึง

การมีเจตคติที่ดีตอความสัมพันธทางเพศ เพศภาวะ เคารพตอวิถีชีวิตทางเพศที่แตกตางของบุคคล มีชีวิตทางเพศที่

ปลอดภัยและพึงพอใจ ปราศจากการถูกบังคับ การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง 

 “อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา สุขภาพอันเปนผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการการทำหนาที่ของ

ระบบการเจริญพันธุทีส่มบรูณของทกุเพศภาวะ เพศวถิ ีในทกุชวงชีวิต และใหหมายรวมถึงการมีสุขภาวะทางเพศท่ีดี 

 “สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในการตัดสินใจอยางอิสระ 

ปราศจากการเลือกปฏิบัตหิรือถูกบังคับ เสมอภาคและรับผิดชอบ ในเรื่องอนามัยการเจริญพนัธุ ตลอดจนมสีทิธิ

ไดรับขอมูลขาวสารอยางถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

 “สิทธิทางเพศ” หมายความวา ความเสมอภาคและความเปนอิสระในการเลือกวิถีชีวิตทางเพศ การมี

ความสัมพันธทางเพศดวยความสมัครใจและปลอดภัย เคารพศักดิ์ศรซีึ่งกันและกัน  และรับผิดชอบรวมกันเกี่ยวกับ

พฤติกรรมทางเพศ  โดยปราศจากความรุนแรงหรือขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 “การปรึกษาและบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การปรึกษาการใหบริการ และการให

ขอมูลขาวสาร แบบผสมผสานในดานการสงเสริม ปองกัน รักษาฟนฟูสุขภาพดานอนามัยการเจริญพันธุ และ

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ซึ่งรวมถึงเรื่องอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว สุขภาพทาง

เพศ เพศศึกษา  การแปลงเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การมีบุตรยาก มะเร็งของระบบสืบพันธุ วัยรุน 

วัยทอง สูงอายุ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ ทั้งนี้ เพื่อใหผูรับบริการตัดสินใจไดอยางมีขอมูล  

 “เพศภาวะ” หมายความวา ภาวะความเปนหญิง ความเปนชาย ที่ถูกกำหนดโดยปจจัยแวดลอม  สังคม

และวัฒนธรรมในชวงเวลาหนึ่ง ๆ   

 “วิถีชีวิตทางเพศ” หมายความวา ความประพฤต ิการปฏิบตั ิหรอืการมีปฏสิมัพนัธเกีย่วกบัเรื่องเพศในชวง

ชีวิตของบุคคล 

 “เพศศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูในแตละชวงวัยเกี่ยวกับเจตคติ ความรูและพฤติกรรมทาง

เพศ เพศภาวะและวิถีชีวิตทางเพศ เพื่อกอใหเกิดความรับผิดชอบและความสัมพันธอันดีระหวางเพศ 

  “วัยทอง” หมายความวา วัยที่ระดับฮอรโมนเริ่มลดลง ยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย อารมณ

และจิตใจ 

      “สถานบริการสาธารณสุข” หมายความวา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน สภากาชาดไทย

หนวยบริการการประกอบโรคศลิปะสาขาตาง ๆ และสถานบรกิารสาธารณสุขอืน่ ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติม 

 “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  หรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ 

 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และรัฐมนตรี

แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอำนาจแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  กฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศนั้น   เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

 มาตรา ๕ บุคคลยอมมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ สิทธิทางเพศ มีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสาร 

รับการปรึกษาและบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ จากสถานบริการสาธารณสุขอยางเหมาะสม มีคุณภาพ และ

ไดมาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 

 มาตรา ๖ ใหสถานบริการสาธารณสุขจัดใหมีการปรึกษาหรือบริการดานอนามัยการเจริญพันธุอยาง

เหมาะสม มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ำหนดในกฎกระทรวง โดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการ 
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 มาตรา ๗ ใหสถานศกึษาจัดใหมีการสอนเพศศึกษาอยางถูกตองและเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของ

ผูเรียน  

 

 มาตรา ๘ การใหการปรึกษาและบริการดานอนามัยการเจริญพันธุ ผูใหการปรึกษาและบริการตองพึง

ปฏิบัติดังตอไปน้ี  

 (๑) ใหขอมูลขาวสารดานอนามัยการเจริญพันธุอยางถูกตอง ครบถวนและเพียงพอแกผูรับบริการ เพื่อให

ผูรับบริการมีทางเลือกและตัดสินใจอยางอิสระ 

 (๒) ไมเปดเผยขอมูลขาวสารหรือประวัติการบำบัดรักษาดานสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุของผูรับ

บริการ    

 (๓) ใหการปรึกษาและบริการที่เหมาะสมตามเพศภาวะ วิถีชีวิตทางเพศ วัย และความเปนสวนตัวของผูรับ

บริการ โดยไมกอใหเกิดความอับอายหรือเสื่อมเสียแกผูรับบริการ 

 

 มาตรา ๙ ผูบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐหรือนายจางภาคเอกชนที่มีหญิงมีครรภปฏิบัติงาน ตองไม

กระทำการใดอันเปนการขัดขวางการลาคลอดตามระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งตองสงเสริมใหหญิงซ่ึง

เปนมารดาไดเลีย้งดูบตุรดวยนำ้นมมารดาอยางตอเนือ่ง ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำหนด 

 

 มาตรา ๑๐ ผูบังคับบัญชาหนวยงานของรัฐ หรือนายจางภาคเอกชน มีหนาที่ตองปองกันไมใหมีการ

กระทำใด ๆ อันเปนการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนทางเพศตอผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง 

 

 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่สถานทีท่ำงานมหีญงิตัง้ครรภไมพรอมทีต่ดัสนิใจตัง้ครรภตอ และไมสามารถชวยเหลือ

ตนเองหรือเลี้ยงบุตรดวยตนเองได ใหสถานที่ทำงานดังกลาวตองจัดระบบชวยเหลือและดูแลสุขภาพของมารดา

และบุตรอยางเหมาะสม   

 

 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่สถานศึกษามีหญิงมีครรภอยูระหวางศึกษา ผูบริหารสถานศึกษานั้นตองอนุญาตให

หญิงมีครรภศึกษาตอในระหวางตั้งครรภ หรือลาพักและกลับไปศึกษาตอภายหลังคลอดบุตรแลวได   

 

 มาตรา ๑๓ ใหสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถสอน และใหการปรึกษาดาน

อนามัยการเจริญพันธุและเพศศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รักและเห็นคุณคาในตนเอง 

 

 มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการคุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ” 

เรียกโดยยอวา “กอช.” ประกอบดวย 

 (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 

 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

 (๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 

 (๔) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ปลัด กระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัด
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหง

ประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และนายกสภาการ

พยาบาล เปนกรรมการ 

 (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณดานอนามัย

การเจริญพันธุ สองคน ดานพัฒนาสตรีและครอบครัวสองคน ดานกฎหมาย ดานสังคมศาสตร ดานสังคมสงเคราะห 

และดานการศึกษา ดานละหน่ึงคน ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่มีประสบการณ ซึ่งมีผลงานเปนท่ีประจักษในดาน

อนามัยการเจริญพันธุ สองคน ผูแทนผูสูงอายุหนึ่งคน ผูแทนนายจางหนึ่งคน ผูแทนเยาวชนหนึ่งคน ผูแทนแรงงาน

สตรีหนึ่งคน และผูแทนผูพิการหนึ่งคน 

 ใหอธิบดีกรมอนามยัเปนกรรมการและเลขานกุาร และใหอธิบดกีรมอนามยัแตงตัง้ขาราชการในกรมอนามัย

ไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๑๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละส่ีป   

          ในกรณีที่กรรมการผูทรงคณุวฒุิพนจากตำแหนงกอนวาระ ใหผูไดรบัแตงตัง้แทนตำแหนงทีว่างอยูในตำแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตำแหนงที่วางลงตาม

วรรคสอง หากวาระที่เหลืออยูนั้นไมถึงเกาสิบวัน รัฐมนตรีจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นแทนก็ได  

 เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรง

คุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระนั้นอยูในตำแหนงเพื่อดำเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับ

แตงตั้งใหมเขารับหนาที่   

          กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 

 มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตำแหนงเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 

 (๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (๕) พนจากการเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ ผูประกอบวิชาชีพ 

 (๖) ถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนเจาพนักงานของรัฐ 

 (๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 

 (๘) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคกุ เวนแตเปนโทษสำหรบัความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

  

 มาตรา ๑๗ คณะกรรมการมีอำนาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) เสนอความเหน็ตอคณะรฐัมนตรใีนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรเกีย่วกบัการสงเสริม การคุมครอง

สิทธิ และการพัฒนาดานอนามัยการเจริญพันธุ 

 (๒) จัดทำแผนงานหลักและมาตรการการสงเสรมิ การคุมครองสทิธ ิและการพฒันาดานอนามัยการเจริญพันธุ    
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        (๓) ใหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม พัฒนา ประสานงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานดานอนามัย

การเจริญพันธุของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 (๔) กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนการใหความ

รวมมือและประสานงานกับตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเกี่ยวกับการสงเสริม การคุมครองสิทธิ และ

การพัฒนาดานอนามัยการเจริญพันธุ และการพัฒนาประชากรของประเทศ 

 (๕) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ หรือวางระเบียบเกี่ยวกับการใหการปรึกษาและการใหบริการ

ดานอนามัยการเจริญพันธุของสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งการลาคลอดและการสงเสริมการเลี้ยงดูบุตรดวย

น้ำนมมารดาอยางตอเนื่องในหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชน   

 (๖) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  เพื่อใหการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

 (๗) สงเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลใหมีการศึกษาวิจัยและจัดทำขอมูลแบบบูรณาการเพื่อประโยชน

ในการสงเสริม การคุมครองสิทธิ และการพัฒนาดานอนามัยการเจริญพันธุ 

 (๘) ดำเนินการอ่ืนใดที่ เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและการพัฒนาดานอนามัยการเจริญพันธุตามที่

พระราชบัญญัตนิี้หรือกฎหมายอ่ืนบญัญัตใิหเปนอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 มาตรา ๑๘ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน

กรรมการคนที่หนึง่เปนประธานในท่ีประชมุ ถารองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ไมมาประชมุหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได   

ใหรองประธานกรรมการคนท่ีสองเปนประธานในท่ีประชุม ถารองประธานกรรมการทั้งสองคนไมมาประชุมหรือ

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด คณะกรรมการตองมีการ

ประชุมอยางนอยปละสองครั้ง 

 

 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมอีำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏบิตักิารตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   

การประชุมของคณะอนุกรรมการใหนำมาตรา ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๒๐ ใหกรมอนามัยทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอำนาจหนาที่

ดังตอไปน้ี 

 (๑) ปฏิบัติงานธุรการและการบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการ 

 (๒) เปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมอืกบัสวนราชการ หนวยงานของรฐั สถานบรกิารสาธารณสุข 

สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการสงเสริม การคุมครองสิทธิ

และการพัฒนาดานอนามัยการเจริญพันธุ 
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 (๓) จัดใหมีการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานอนามัยการเจริญพันธุ รวมทั้งจัดใหมีการศึกษาวิจัย 

เพื่อประโยชนในการสงเสริม การคุมครองสิทธิ และการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๔) จัดใหมีขอมูลสารสนเทศและการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลการใหการปรึกษา และการใหบริการดาน

อนามัยการเจริญพันธุในหนวยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข และภาคเอกชน 

 (๕) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานหลัก เพื่อรายงานตอคณะกรรมการ 

 (๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

 มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหการสงเสริมและคำแนะนำแกหนวยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และภาค

เอกชนที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมการคุมครองสิทธิและการพัฒนาดานอนามัยการเจริญพันธุ 

 (๒) เขาไปในหนวยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา หรือสถานที่ทำงานในระหวางเวลา

ทำการ เพื่อสอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๓) มีหนังสือขอใหบุคคลที่เกี่ยวของใหถอยคำหรือทำคำช้ีแจงขอเท็จจริง  สงเอกสาร หรือพยานหลักฐาน 

เพื่อประโยชนในการสงเสริมใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการดำเนินการตามวรรคหน่ึง ถาพบวาหนวยงาน

ของรัฐ สถานบรกิารสาธารณสุข สถานศกึษา สถานทีท่ำงาน ผูใหการปรึกษา หรอืผูใหบรกิารดานอนามยัการเจริญพันธุ

ปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่ออกคำแนะนำเปนหนังสือเพื่อใหปฏิบัติใหถูกตองตามมาตรฐาน ระเบียบ หรือประกาศ แลวแตกรณี

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด แตตองไมเกินสามสิบวัน หากไมปฏิบัติตามใหรายงานคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ

ตามมาตรา ๒๔   

         ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่

ตามสมควร 

 

 มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 

 มาตรา ๒๓ ในการปฏิบตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้พนักงานเจาหนาทีต่องแสดงบัตรประจำตัวตอบุคคลที่

เกี่ยวของ บัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 มาตรา ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการไดรับคำรองจากผูไดรับผลกระทบดานสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ 

หรือไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่วาหนวยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานท่ีทำงาน 

ผูใหการปรกึษาหรอืผูใหบรกิารใด ไมปฏบิตัติามมาตรฐาน ระเบยีบหรอืประกาศทีค่ณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการดำเนินการดังนี้ 

 (๑) แจงเปนหนังสือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กำหนด แตตองไมเกินกวาสามสิบวัน 

 (๒) กรณีที่หนวยงานของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานที่ทำงาน  ผูใหการปรึกษาหรือ

ผูใหบริการ ไมปฏิบัติตาม (๑) ใหคณะกรรมการแจงเปนหนงัสือตอรฐัมนตรผีูกำกบัดแูลหรอืผูบงัคับบญัชา หนวยงาน

ของรัฐ สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานท่ีทำงานดังกลาวเพื่อพิจารณาส่ังการตามอำนาจหนาที่ แลวแต

กรณีตอไป 
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 มาตรา ๒๕ ผูใหการปรึกษาและบริการดานอนามัยการเจริญพันธุผูใดเปดเผยขอมูลขาวสารหรือ

ประวัติการรักษาของผูรับบริการตามที่กำหนดไวในมาตรา ๘ (๒) หรือใหการปรึกษาและบริการที่กอใหเกิดความ

อับอายหรอืเสือ่มเสยีแกผูรบับรกิาร  อันเปนการฝาฝนบทบัญญัตมิาตรา ๘ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท  

 

 มาตรา ๒๖ ผูใดท่ีฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๙ หรือ ๑๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหกหมื่นบาท 

 

 มาตรา ๒๗ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) โดยไมมี

เหตุอันสมควร หรือไมใหถอยคำหรือคำชีแ้จงตามทีพ่นกังานเจาหนาทีร่องขอเปนหนงัสือตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง 

(๓)  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา ๒๘ ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติทำหนาที่เปน

คณะกรรมการคุมครองอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองอนามัย

การเจริญพันธุแหงชาติ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

 

          ......................................... 

                   นายกรัฐมนตรี 
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การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม  

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ 

 รับทราบและตระหนัก ถึงเจตนารมณ บทบัญญัติ และมาตรการปองกันผลกระทบจากการคาเสรีระหวาง

ประเทศในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ มติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ ท่ี ๑.๒ (การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย) ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ และมติที่ ๑.๔ (การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบาย

การเจรจาการคาเสรี) และครั้งที่ ๒ มติที่ ๒.๕ (ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ) และแผนยุทธศาสตร

การควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗  

 หวงใยและกังวล ตอผลกระทบดานลบจากการคาเสรใีนสนิคาทีม่ผีลตอสุขภาวะและสังคม๑ เชน เครื่องด่ืม

แอลกอฮอลและยาสูบ และการคุมครองทรัพยสนิทางปญญาในสนิคาคณุธรรม ไดแก ยาและเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

รวมถึงสถานการณที่รายการสินคาดังกลาวถูกรวมเขากับรายการสินคาธรรมดาอื่นในความตกลงการคาเสรี และ

กังวลตอชองวางของระบบในการกำหนดกรอบการเจรจาการคาเสรีทุกระดับ ทั้งที่มีผลบังคับใชแลว หรือกำลังอยู

ระหวางการเจรจา และท่ีจะมีการเจรจาในอนาคต 

 ตระหนัก ถึงขอจำกัดของกลไกและกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการเจรจาการคาระหวางประเทศดานสินคา

ที่มีผลตอสุขภาวะและสังคมและดานบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการดำเนินการอยางบูรณาการ การมีสวนรวม 

การนำมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และการใชความรูทางวิชาการ รวมท้ังขอจำกัดจากกระบวนการดำเนินการตาม

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคาเสรี 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหรัฐบาลและทุกภาคสวนของสังคมไทยใหสัตยาบันวาจะใหความสำคัญกับผลกระทบตอสุขภาวะ

และสังคมไมนอยไปกวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับกลไกการคาระหวางประเทศ 

และแสดงจุดยืนในการปองกันผลกระทบดังกลาวตอคูเจรจาตางประเทศ 

 ๒. ขอใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายและสนับสนุนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศดำเนินการทันทีเพ่ือจัด

ใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) จากการเปดเสรีการคาระหวาง

ประเทศดานสินคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญาและอ่ืน ๆ รวมถึงภาระผูกพันในปจจุบันและอนาคต

จากการเขารวมเปนภาคีหรืออยูในสาระของการเจรจาเปดเสรีการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ

และสังคม อยางเปนระบบและครอบคลุมใหแลวเสร็จ เพื่อเปนแนวทางใน ๑) การกำหนดกรอบการเจรจาการคา

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

 

สมัชชาสขุภาพ ๓. มติ ๙ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ หมายรวมถึง ความมั่นคงทางดานอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม งบประมาณรัฐบาล รายจายครัวเรือน รวมถึงศีลธรรม

และวัฒนธรรม  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๘๘

ระหวางประเทศ และ ๒) การพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภาหรือหนวยงานที่มีอำนาจลงนามความผูกพัน

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยใหการประเมินนี้เปนไปตาม “หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบ

ดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๕) โดย

ใหมีผูแทนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และคณะกรรมการ

สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 

ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการในคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพดวย 

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดำเนินการ 

     ๓.๑  นำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบและส่ังการหนวยงาน

ที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป 

     ๓.๒  ประสานและสนับสนุนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศใหดำเนินงานตามมติขอ ๒ และสงเสริม

การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติอื่นที่เกี่ยวของ  

     ๓.๓  ประสานหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ

ตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ หนวยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมกันกำหนดรายการสินคา การบริการ 

การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา และอ่ืน ๆ ทีม่ผีลกระทบตอสุขภาวะและสังคม ใหเปนรายการยกเวนจากการเจรจา

อยางถาวร (Permanent exclusion list) และรายการพึงเจรจาอยางระมัดระวัง เพื่อใชเปนแนวทางในการ

กำหนดกรอบเจรจาการคาระหวางประเทศ และทบทวนความตกลงการคาที่มีผลบังคับใชแลว โดยอาศัยผลการ

ประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพตามมติขอ ๒ หรือขอมูลทางวิชาการอ่ืนที่เปนที่ยอมรับและผานการปรึกษา

หารือโดยสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

     ๓.๔ ใหเผยแพรผลจากเวทีทบทวนรางรายงานการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ

โดยสาธารณะ และรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพฉบับสมบูรณตามมติขอ ๒ ตามกระบวนการและ

ขั้นตอนที่กำหนดในขอ ๑๕ ของหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ  

     ๓.๕  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงาน องคกร และสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

กระทรวงพาณชิย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนที่ไมมีผลประโยชนทับซอน

ในการดำเนินการตามมตินี้ 

     ๓.๖  รวมกับกระทรวงการคลงั กระทรวงพาณชิย กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ จดัใหมกีารศึกษาแนวทางการปฏริปูกองทุนเยียวยาตาง ๆ ที่มีอยู 

โดยเฉพาะท่ีมาของกองทุนจากผูที่ไดรับประโยชนจากการเจรจาการคาเสรีที่มีผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม 

และการบริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพในการดูแลผูไดรับผลกระทบ 

 ๔. ขอใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

     ๔.๑  จัดทำกรอบการเจรจาการคาเสรรีะหวางประเทศที่ไมขัดแยงกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ รวมถึง

นโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๘๙

     ๔.๒  ประสานกับหนวยงานของรัฐและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาวะและสังคมเพื่อรวบรวม

รายการสินคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา และอ่ืน ๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาวะและ

สังคมทั้งทางตรงและทางออม เพื่อการประเมินตามมติขอ ๒  

     ๔.๓  ใชหลักการระมัดระวังไวกอน (Precautionary principle) ในการเจรจาการคาเสรรีะหวางประเทศ 

เมื่อขอมลูวชิาการโดยเฉพาะผลกระทบในดานลบตอสขุภาวะและสงัคมยงัมจีำกดั และไมสรางขอผกูพนั (Commitment) 

กับประเทศคูเจรจาจนกวาจะมีขอมูลวิชาการจากการศึกษาตามขอ ๒ ยืนยันวาการเจรจาในประเด็นนั้น ๆ ไมกอ

ผลกระทบ 

 ๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

     ๕.๑  จัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทันที เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑและวิธีการของการใช

การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด

ประเภทสินคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญาและอ่ืน ๆ ในกระบวนการเจรจาการคาเสรีระหวาง

ประเทศ 

     ๕.๒  ติดตามผลการดำเนินการตามมตินี้ และรายงานตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ และตอไป

ทุก ๒ ป 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๙๐

การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ 
 

๑. การคาเสรีระหวางประเทศของไทย และผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม 

 นับตั้งแตประเทศไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบันใน

สนธิสัญญาและความตกลงทางการคาเสรีระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคีมาเปน

ระยะ ๆ โดยท่ีการคาเสรีระหวางประเทศน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่ศักยภาพดานการแขงขนัทางการคารวมถึงเศรษฐกิจ 

และการลดอุปสรรคตอการคาสินคา บริการ การลงทุน และอื่น ๆ  

 จากประสบการณที่ผานมา ประเทศไทยไดแบกรับผลกระทบดานลบตอสุขภาวะและสังคมจากความตกลง

การคาเสรีระหวางประเทศ มีการวิพากษวิจารณและอภิปรายกนัอยางกวางขวางในสังคมถึงแนวทางที่ไมชัดเจนใน

การกำหนดกรอบการเจรจา การทบทวน และการเจรจาในอนาคต ในประเด็น ๑) สินคาที่มีผลลบตอสุขภาพ เชน 

ยาสูบและแอลกอฮอลไดกลายเปนสินคาธรรมดาในรายการของการเจรจาเพื่อลดภาษี และ ๒) การคุมครองทรัพย

สินทางปญญาซึ่งสงผลกระทบตอราคาและการเขาถึงยาและเทคโนโลยีดานสุขภาพซ่ึงเปนสินคาคุณธรรม 

 นอกจากน้ีจากความกังวลถึงผลกระทบจากการทำความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศที่อาจมีผลตอสุข

ภาวะและสังคม๑ ของประชาชนในทุกมิติ หลายภาคสวนไดมีการติดตามและผลักดันในประเด็นดังกลาวเพื่อให

กระบวนการการทำสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศใด ๆ ไดมีการพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาวะ

และสังคมอยางรอบคอบและรอบดาน 

 

๒. บทบัญญัติ และมาตรการปองกันผลกระทบจากการคาเสรีระหวางประเทศในปจจุบัน 

 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ 

  กำหนดในวรรค ๒ วา “... หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต

ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง

ออกพระราชบญัญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ 

ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

เรื่องดังกลาว ...”  

 นอกจากนั้นมาตรา ๑๙๐ ยังใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการดำเนินการแกไข

หรือเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏบิตัติามหนงัสือสัญญาระหวางประเทศดวย อยางไรกต็ามหลักการดังกลาว

ตองมีการออกกฎหมายรองรบัเพือ่การบงัคบัใชดวย ซึง่ในปจจบุนัมกีารเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ 

๓ ฉบับ จากกระทรวงการตางประเทศ สมาชิกสภาผูแทน ราษฎรจากพรรคประชาธิปตย และ กลุมศึกษาขอตกลง

เขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH)  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑๐ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑๕ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ หมายรวมถึง ความมั่นคงทางดานอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม งบประมาณรัฐบาล รายจายครัวเรือนรวมถึงศีลธรรม

และวัฒนธรรม 
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 ๒.๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๘ มาตรการขอ ๗๕ 

 กำหนดใหการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวพันมาจากหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น ๑) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาผลกระทบตอผูบริโภค

ดานสุขภาพและสุขภาวะอยางรอบคอบและถี่ถวนตามกระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตองดำเนินการ

ขอความเห็นจากองคกรผูบริโภคและภาคประชาสังคมอยางกวางขวาง ๒) สรางหลักประกันเพื่อปกปองผลเสียหาย

ที่จะเกิดข้ึนจากการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกลไกรองรับผลกระทบที่เอ้ือ

อำนวยและไมเปนอุปสรรคตอกระบวนการพัฒนาดานสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ และ ๓) เปด

โอกาสใหมีการพิจารณาผลกระทบตอผูบริโภคโดยเฉพาะดานสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศภายหลังที่มีการบังคับใช เพื่อหาแนวทางและกลไกในการชดเชยความเสียหายจากขอตกลง ตลอดจน

พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอตกลงในกรณีที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง 

 ๒.๓ สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑)  

 จากมติที่ ๑.๒ เรื่อง “การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย” สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหการรับรองยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ตามมติที่ ๑.๒ เรื่อง การเขาถึง

ยาถวนหนาของประชากรไทย ซึ่งในยุทธศาสตรที่ ๓ ขอ ๓.๒ ระบุไววา ใหใชขอยืดหยุนของขอตกลงทรัพยสินทาง

ปญญาที่เก่ียวกับการคาที่มีอยูในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพื่อแกปญหาการเขาถึงยาอยางมีประสิทธิภาพและสม

เหตุสมผล และยุทธศาสตรที่ ๕ ขอ ๕.๑ ระบุไววา ขอตกลงเขตการคาเสรี ตองไมผูกพันประเทศเกินไปกวาความ

ตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา ค.ศ. ๑๙๙๔ (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights Agreement, TRIPs Agreement) ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอ

เสนอเชิงนโยบายเพือ่การเขาถงึยาถวนหนาของประชากรไทยและมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

เปนกลไกหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทยแบบ

มีสวนรวม ซึ่งในที่สุด เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติไดใหความเห็นชอบตอ

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการเขา

ถึงยาถวนหนาของประชากรไทยแลว  

 และมติที่ ๑.๔ เรื่อง “การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี” 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติได ๑) จัดตั้งกลไกคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ

ที่มีผลกระทบทัง้ดานบวกและลบตอสขุภาพและนโยบายสขุภาพ ซึง่ปจจบุนัคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) 

ไดจัดตั้ง คณะกรรมการชุดดังกลาวและเร่ิมการดำเนินงานแลว ผานความรวมมือกับหนวยงานวิชาการตาง ๆ เชน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ๒) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมี

สวนรวมของภาคประชาชนในการเสนอรางกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยใหมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นและนำขอเสนอของภาคประชาสังคมไปพิจารณา 

๒.๔ สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๙๒

 มติที่ ๒.๕ ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ” โดยยุทธศาสตรขอ ๕.๕.๔ มาตรการปกปองความ

เขมแข็งของนโยบายแอลกอฮอลจากผลกระทบของขอตกลงการคาระหวางประเทศ กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับ

การถอนเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบริการที่เกี่ยวของออกจากการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศในทุกระดับ 

สนับสนุนการปองกนันโยบายแอลกอฮอลจากผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศ พฒันากระบวนการ

เจรจาตอรองขอตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหมี

ความโปรงใสและมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยลดอิทธิพลทางตรงและทางออมจากอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล และพัฒนาการเรียนรูรวมกันของสังคมทุกภาคสวนถึงผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีระหวาง

ประเทศที่มีตอสินคาที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งแผนยุทธศาสตรนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

  ๒.๕ แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ 

 ในยุทธศาสตรที่ ๗ ขอ ๓.๔ ของ แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ซึ่งผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) แลวเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วาดวย การ

แกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี ในประเด็นการลดสิทธปิระโยชนทางภาษผีลิตภณัฑยาสบู โดย 

“กำหนดใหยาสูบเปนสินคานอกรายการของขอตกลงการคาเสรี (FTA)” 

 

๓. สถานการณการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศของประเทศไทยในปจจุบัน 

 ประเทศไทยไดใหสัตยาบันที่มีผลผูกพันกับความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไปแลวหลายฉบับ และ

ปจจุบันประเทศไทยกำลังมีการเจรจากับหลายประเทศอยูอยางตอเนื่องรวมถึงการพิจารณาความเปนไปไดในการ

เจรจาระดับ ทวิภาคีกับสหภาพยุโรป นับตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงพาณิชย โดย กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ ไดเตรียมการกำหนดกรอบการเจรจา และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั่วประเทศ โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอีก ๔ ชุด ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร และ

ภาคประชาสังคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป

ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๓ เปนตนมา  

 ๓.๑ กรณีศึกษา “เครื่องดื่มแอลกอฮอลในการเจรจาการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป” 

 ในระยะเวลาที่ผานมา หลักฐานวิชาการยืนยันใหเห็นวาประชากรไทยมีปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลนำเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณการนำเขาเครื่องดื่มจากกลุมประเทศอาเซียน

เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจนหลังจากขอตกลงเขตการคาอาเซียนมีผลบังคับใช ดวยเหตุเหลานี้ จึงมีขอกังกลจากภาคประชา

สังคมและภาคสุขภาพวา ควรหรือไมที่สินคาที่ทำลายสุขภาวะและสังคมของประชาชน อยางเชน เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจะเปนหน่ึงในสินคาธรรมดาในกลไกการคาเสรีที่จะมีผลทั้งการสงเสริมการแขงขัน การลดอัตราภาษี

และคาธรรมเนียมตาง ๆ การเคลื่อนไหวอยางเสรีของสินคา การลงทุน และบริการที่เกี่ยวของ และผลกระทบทาง

ตรงและทางออมตอความเขมแข็งของนโยบายแอลกอฮอล รวมถึงการกดดันใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ ยกเลิก

กฎระเบียบท่ีอุตสาหกรรมสุราเห็นวาเปนขอจำกัดในการขยายตัวของธุรกิจ ดังนั้น จึงมีแรงผลักดันใหยกเวนสินคา

ไมธรรมดาอยาง เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการบริการที่เกี่ยวของออกจากการคาเสรีระหวางประเทศ  
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 จากเวทีรับฟงความคิดเห็นที่จัดข้ึนโดยคณะอนุกรรมการฯ ภาคประชาสังคมเสนอแนะใหถอนเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลออกจากกรอบเจรจาการคาเสรีระหวางไทยและสหภาพยโุรป ซึง่มคีวามสอดคลองกับมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติครั้งท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มติที่ ๒.๕ ดังกลาวขางตน แตขอเสนอแนะนี้ขัดแยงกับความตองการของบางภาค

สวนทั้งในและตางประเทศ กระทรวงพาณิชยจึงไดจัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นเฉพาะประเด็นสินคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอีกหลายคร้ัง และปจจุบันระบุวายังอยูในระหวางการรวบรวมความคิดเห็นและยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับ

ทาทีตอเรื่องนี้ที่ชัดเจน  

 นอกจากนี้ ประเด็นสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังเปนประเด็นหลักที่ไดรับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอยาง

เขมขนในการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก เชน การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเจรจาความตกลงการ

คาเสรีที่แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีมี

ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ และการประชุมศึกษาการเปดเสรีสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จัดโดย

กระทรวงการคลงั เปนตน อยางไรก็ตาม คสช. เมื่อการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ วาระ “การจัด

ทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีสินคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่” มีมติเห็นชอบ

ตามมติของคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอ

สุขภาพและนโยบายสุขภาพ ซึ่งใหละเวนการบรรจุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลและบุหรี่เขาเปนรายชื่อสินคาภายใตขอตกลง

การคาเสรีกับสหภาพยุโรป และใหเสนอมติดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ และคณะ

อนุกรรมการกำกับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรีเพื่อทราบมติและความหวงกังวลของคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติซึ่งพิจารณาใหละเวนการบรรจุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบเขาเปนรายช่ือสินคาภายใตขอตกลงการคา

เสรีระหวางประเทศ 

 ๓.๒ กรณีศึกษาผลกระทบจากการคาเสรีระหวางประเทศตอสินคายาสูบ 

 การศึกษาผลกระทบของความตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศทีผ่านมา แสดงใหเห็นวา การแขงขันระหวาง

อุตสาหกรรมยาสูบมากขึ้น สงผลใหมีการใชกลยุทธการตลาดที่หลากหลายมากข้ึน เชน การโฆษณาขามประเทศ 

การใหทุนอุปถัมภ โดยผลที่ตามมาทำใหเกิดการบริโภคยาสูบที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศตามมา  

 และจากกรณีศึกษาการคัดคานการนำเขาบุหรี่ปรุงรสเขามาในประเทศไทย เมื่อกลางป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมี

ความกังวลวา เมื่อนำเขาบุหรี่ปรุงรส หรือบุหรี่ที่ปรุงแตงกลิ่น เชน รสช็อกโกแลต วานิลลา ม้ินท จะทำใหกลุมเด็ก

และเยาวชนมีการสบูบหุรีม่ากขึน้ และกระทรวงสาธารณสขุไดเสนอกระทรวงการคลงัใหประกาศมาตรการหามผลิต 

จำหนาย และนำเขาบุหรี่ปรุงรส แตกรมสรรพสามิตยังมีขอจำกัดในการดำเนินการโดยใหเหตุผลวาองคการการคา

โลก ชี้วาการกระทำดังกลาวอาจเขาขายการกีดกันทางการคา เนื่องจากในไทยยังมีการผลิตบุหรี่จำหนายเชนกัน จึง

ปฏิเสธการไมใหนำเขาบุหรี่นอกไมได อยางไรก็ตาม ในที่สุดหลายภาคสวนไดรวมกันผลักดันจนเกิดมาตรการหาม

ผลิต จำหนาย และนำเขาบุหรี่ชูรสเนื่องจากความกังวลถึงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน 

 ๓.๓ กรณีศึกษาผลกระทบในการเขาถงึยาท่ีอาจเกดิขึน้จากการเจรจาคาเสรทีีเ่กนิเลยไปจากความตกลง

วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา (TRIPS) 

 การศึกษาคาดการณผลกระทบตอการเขาถึงยา๒ โดยพิจารณาจาก ราคายา คาใชจายดานยาและสวนแบง

การตลาดของอุตสาหกรรมยา ที่อาจเกิดขึ้นในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ใน ๒๐ ปขางหนา (พ.ศ. 

๒ Nusaraporn Kessomboon et al. (2010). Impact on Access to Medicines from TRIPS-Plus: a case study of Thai-

US FTA. Southeast Asian J Trop Med Public Health. Vol.41 (3) May 2010. 
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๒๕๗๐) พบวา การขยายระยะเวลาสิทธิบัตรใหยาวนานขึ้น การใหยาชื่อสามัญเขาสูตลาดลาชาจากปกติ และการ

ผูกขาดตลาดยาเนื่องจากการผูกขาดขอมูลยา (Data exclusivity หรือ Test data exclusivity) ลวนมีผลสำคัญ

ตอการเขาถึงยาของประชาชนไทยโดยหากประเทศไทยยอมรับขอเรียกรองทั้ง ๓ ประเด็นใน “อัตราสูงสุด” 

(ยินยอมขยายระยะเวลาสิทธิบตัรจาก ๒๐ ปเพิม่ขึน้อกี ๑๐ ป ยนิยอมใหยาชือ่สามญัเขาสูตลาดลาชาจากปกติ ๕ ป 

เนื่องจากการเชื่อมโยงการขึ้นทะเบียนยากับสถานะสิทธิบัตรของยาและยินยอมใหมีการผูกขาดตลาดตลาด

เนื่องจากการผูกขาดขอมูลยา เปนเวลา ๑๐ ป) จะทำใหราคายาเพิ่มสูงถึง รอยละ ๖๗ และคาใชจายดานยา 

เพิ่มข้ึน ๗๙๙,๘๘๗.๕๖ ลานบาทจากสถานการณปกติ และเกิดผลกระทบทางลบทำใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตลดลง 

เขาถึงยาไดนอยลง ในขณะที่มีการผูกขาดตลาดยาของบรรษัทยาขามชาติเพิ่มขึ้น  

 

๔. บทเรียนจากชองวางที่หายไปในกระบวนการปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากความตกลงการคา

เสรีระหวางประเทศ 

 แมวา กระบวนการทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ทัง้จาก กระบวนการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และกระบวนการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อการเตรียมการเจรจาการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรปที่

ผานมา ทำใหเกิดการเคลื่อนไหวในการปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมมากข้ึนดังกลาวแลวในขอ ๒  

 อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหกระบวนการดังกลาว ยังพบวามีชองวางที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการ

บรรลุเปาหมายตามมติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติในหลายประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ การอภิปรายผลกระทบจากการเปดการคาเสรีระหวางประเทศดานสินคา การบริการ การลงทุน 

ทรัพยสินทางปญญาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาวะและสังคมที่ผานมาเปนการอภิปรายแยกสวนรายสินคาหรือ

รายประเด็นตามแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ หรอืทีละความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ ทำใหเกิดความลาชา

และอาจขาดความโปรงใส และขาดการบูรณาการของภาพรวมทั้งหมด  

 ๔.๒ การถกแถลงและอภปิรายความเห็นสวนใหญมไิดตัง้อยูบนฐานความรู แตกลับใชการคาดเดาผลกระทบ 

โดยมิไดพิจารณาองคความรูทางวิชาการในมิติอื่น ๆ อยางรอบดาน เชน มิติทางสังคม และสุขภาพ ทำใหการ

อภิปรายอยูในมิติความหมายที่แคบ วกวน และหาขอสรุปไดยาก  

 ๔.๓ ยังขาดแนวทางการหาขอสรุปในการระดมความคิดเห็น กรณีที่เกิดความขัดแยงอยางรุนแรง เชน 

กรณีที่ผูเสียผลประโยชนอยางภาคธุรกิจ พยายามและยืนหยัดคัดคานเพื่อปกปองผลประโยชนทางการคาซึ่งขัดแยง

กับความคิดเห็นของภาคประชาชน 

 ๔.๔ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑) มติที่ ๑.๔ มีขอจำกัดดังนี้ 

     ๔.๔.๑ เนนการพัฒนากลไกในการสนับสนุนใหทกุภาคสวนมสีวนรวมในการศึกษาและติดตามการเจรจา 

และตรวจสอบผลกระทบจากการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศ แตยังขาดการสงเสริมการใชความรูและขอมูล

ทางวิชาการในกระบวนการมีสวนรวมและการนำไปใชอยางทันทวงที  

    ๔.๔.๒ แมวาจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและ

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ

นโยบายสุขภาพ แตยังไมครอบคลุมหรือบูรณาการในประเด็นการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศของสินคา 

การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญาและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม อีกหลายรายการ ซ่ึง
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อาจลดความเขมแข็งของนโยบายที่ควบคุมและจัดการกับปญหาในระยะยาว 

 ๔.๕ ในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล แมวามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติที่ ๒.๕ 

ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติจะไดรับการรับรองโดยคณะรัฐมนตรีแลว แตยังไมมีรูปธรรมของการนำ

ไปปฏิบัติ ในขณะที่การเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศอยางไมเปนทางการไดเริ่มขึ้นแลว  

 

๕. แนวทางแกไขปญหา 

 แนวทางการปองกันผลกระทบทางสุขภาวะจากการคาเสรีระหวางประเทศ ควรจะเปนไปใน ๖ หลักการ

สำคัญ ไดแก  

 ๑. การมีสวนรวมอยางกวางขวาง มีความโปรงใส และปราศจากปกปองผลประโยชนทางธุรกิจบนผลกระทบ

ตอสาธารณะ  

 ๒. มีการใชประโยชนจากความรูทางวชิาการ อยางกวางขวาง โดยมีกลไกการสนับสนุนการพัฒนา เผยแพร 

และ ใชประโยชนจากองคความรูทางวิชาการ  

 ๓. มีความบูรณาการในภาพรวม เปนกลไกที่มีความยั่งยืน ในระยะยาว มิควรเปนกลไกท่ีมีผลแบบแยก

สวนทีละสินคา หรือ มีผลตอการเจรจาเปนครั้ง ๆ 

 ๔. ใชหลักการระมัดระวังไวกอน (Precautionary principle) ในการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศเม่ือ

ขอมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในดานลบตอสุขภาวะและสังคมยังมีขอจำกัด  

 ๕. ใชประโยชนสูงสุดจากจากกลไก เครื่องมือ และ นวตกรรมที่มี เชน กลไกการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพโดยมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ ๑.๑๑ เรื่องระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคม

ไทยที่สงเสริมใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)  

 ๖. มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนเยียวยาตาง ๆ ที่มีอยูโดยเฉพาะที่มาของกองทุนจากผูที่ไดรับ

ประโยชนจากการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม และการบริหารกองทุนใหมี

ประสิทธิภาพในการดูแลผูไดรับผลกระทบ 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๙  
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มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มติ ๑   ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ 
  สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒   
  สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑   
มติ ๒   การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ...ไมคิดสั้น)  
  สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๖  
  สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๖ / ผนวก ๑  
มติ ๓   การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง  
  สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔   
  สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ / ผนวก ๑  
มติ ๔   การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน 
  โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน  
   สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕  
   สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕ / ผนวก ๑  
มติ ๕    การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 
  ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต  
   สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๑  
มติ ๖   การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน 
  ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
  สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๓  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๓๙๘



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๙๙

ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ๑ 

 ตระหนัก วาน้ำมันทอดซ้ำเส่ือมคุณภาพเปนภัยตอสุขภาพ เปนสาเหตุทำใหเกิดโรคมะเร็ง โรคความดัน

โลหิตสูง ซึ่งเปนปญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย ความนิยมบริโภคอาหารทอดเพ่ิมข้ึนทำใหในแตละปมีการ

ใชน้ำมันทอดอาหารมากถึง ๘ แสนตัน และในการทอดอาหารมีการใชน้ำมันทอดซ้ำทำใหน้ำมันเสื่อมสภาพ

ไมปลอดภัยที่จะนำมาประกอบอาหาร 

 รับทราบ วานโยบาย กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังไมครอบคลุม และผูที่มีบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ

ยังไมมีการบูรณาการรวมกันในการปองกันแกไขปญหาใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 สำนึก วาหากไมมีการบริหารจัดการท่ีดีของน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ จะเพ่ิมความเสี่ยงตอสุขภาวะของ

ผูบริโภคและผูประกอบการอาหารทอด สงผลใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลท้ังดานทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

 กังวล ตอการนำน้ำมันทอดซ้ำที่เส่ือมสภาพมาใชบริโภค ซึ่งรวมถึงการนำไปฟอกสีใหใสแลวนำกลับมา

จำหนาย การนำไปทาเสนกวยเตีย๋ว ซึง่เปนสิง่ทีส่รางความวติกกงัวลตอความปลอดภยัในสขุภาพของผูบรโิภคอยางยิ่ง 

 ชื่นชม การทำงานของเครือขายองคกรผูบริโภคและหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรวมผลักดันการจัดการ

น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพใหเปนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และเสนอแนะทางออกการจัดการน้ำมันทอดซ้ำ

เสื่อมสภาพสูการผลติไบโอดีเซลพลังงานทดแทนตามแนวทางพระราชดำรเิศรษฐกจิพอเพยีง สรางความสมานฉันท

ระหวางผูบริโภค ผูประกอบการ และภาคีทีเ่กีย่วของ สมประโยชนทกุฝาย ใหเกิดขึ้นในสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 เห็นวา ประเทศไทยโดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับน้ำมันทอดซ้ำมีหนาที่สำคัญในการผลักดันดำเนินการ

จัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ตองดำเนินงานสอดประสานอยางมีเปาหมายรวมกันที่จะจัดการปญหาอยางยั่งยืน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาต ิเรือ่ง ความปลอดภยัทางอาหาร : การจดัการนำ้มนัทอดซำ้เส่ือมสภาพ และมอบหมายใหหนวยงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการ 

 ๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

และกรมอนามัย เปนหนวยงานหลัก รวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๑ 

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๐๐

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม สำนกังานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค กองบงัคับการปราบปราม

การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค สำนักงานตำรวจแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ และทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ดำเนินการโดยการมีสวนรวมเพื่อ 

     ๒.๑ รวมกันกำหนดนโยบาย กฎหมาย และใหการสนับสนุนการดำเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม ทั้งความรูวิชาการ เทคโนโลยี และเครื่องมือในการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

     ๒.๒  สงเสริมใหผูประกอบการท่ีผลิตและใชน้ำมันเกี่ยวกับการทอดอาหารรวมมือกันประกาศมาตรการ 

และกำหนดแนวทางการประกันความปลอดภัยใหแกผูบริโภคมิใหไดรับการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำที่เส่ือมสภาพ

รวมถึงการสรางแรงจูงใจไมใหใชน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ  

     ๒.๓  สนับสนุนใหภาคประชาสงัคมตระหนกัรู ตรวจสอบปญหาและผลกระทบทีเ่กดิข้ึน ผานการรณรงค

ใหการศึกษาและสื่อสารประชาสัมพันธจากองคกรที่เกี่ยวของ โดยใชเครื่องมือและรูปแบบท่ีทันสมัยในการส่ือสาร

ประชาสัมพันธทุกชองทางที่เขาถึงทุกกลุมเปาหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน   

     ๒.๔  จัดทำยุทธศาสตรการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพภายในระยะเวลา ๑ ป เพื่อนำเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนโดยใชรางยุทธศาสตรความ

ปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ตามภาคผนวก๒ ทายเอกสารหลักเปนพื้นฐาน  

     ๒.๕  กำหนดมาตรการในการเฝาระวังและการจัดการน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพมิใหกลับสูวงจร

อาหาร รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดใหการซื้อขาย นำเขา สงออกน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ เปน

กิจการที่ตองการการควบคุม 

 ๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแกนหลักในพื้นที่ดำเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

สงเสริมผูประกอบการท่ีเกี่ยวของทั้งการผลิตและใชน้ำมันเก่ียวกับการทอดอาหาร รวมมือกันประกาศมาตรการ

และดำเนินการจัดการอยางครบวงจรเพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยใหแกผูบริโภค  

 ๔. ขอใหกระทรวงพลังงานกำหนดทิศทางการจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพเปนพลังงานทดแทน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และรวมกับกระทรวงพาณิชยสนับสนุนสงเสริมการนำน้ำมันทอดซ้ำเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตไบโอดีเซลอยางจริงจัง และตอยอดการจำหนายเพื่อการพาณิชยใหถูกตองตามกฎหมาย 

๒ สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๐๑

ความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ  

 ๑. อาหารเปนปจจัยที่สำคัญตอการดำรงชีวิต การไดรับอาหารท่ีดีสงผลโดยตรงตอสุขภาวะของแตละคน 

จากการศึกษาพบวาโรคที่เปนปญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยเรา เชน โรคหัวใจ มะเร็ง  ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน หลอดเลือดสมอง  ไขมันในเลือด ฯลฯ มีสาเหตุมาจากลักษณะการดำรงชีวิตซึ่งอาหารก็เปนสาเหตุ

สำคัญอยางหน่ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคมะเร็ง พบวาอาหารเปนสาเหตุที่มีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ ๓๕ 

เมื่อเทียบกับปจจัยอื่น ๆ๑  

 ๒. ในปจจุบันมีความนิยมรับประทานอาหารประเภททอด เชน ไกทอด ลูกชิ้นทอด ปาทองโก กลวย

ทอด ฯลฯ เปนประจำและมีแนวโนมมากขึ้นโดยในแตละปคนไทยบริโภคน้ำมันพืชกวา ๘๐๐,๐๐๐ ตัน๒ ยัง

ไมนับรวมน้ำมันจากสัตวเชน น้ำมันหมูหรือน้ำมันไก และพบวาเปนการซื้ออาหารทอดจากรานคาที่ประกอบ

อาหารในหลายลักษณะตั้งแตรานคาตามขางทาง รานของทอดในตลาดจนถึงตามศูนยการคาตาง ๆ ซึ่งขอเท็จจริง

การใชน้ำมันทอดอาหารของผูประกอบการทุกระดับเปนน้ำมันที่นำกลับมาทอดซ้ำไปเรื่อย ๆ จะเปลี่ยนหรือเติม

น้ำมันใหมเพ่ือรักษาคุณลักษณะอาหารเทานั้นซึ่งก็จะอาศัยหลักการสังเกตอยางงาย ๆ เชน น้ำมันที่ใชทอดอาหาร

มีสีดำคล้ำ  ควันดำ หนืด  เหม็นไหม  และเปนฟอง  เปนเกณฑประกอบในการเปลี่ยนน้ำมัน  

 ๓. จากการศึกษาพบวาในการทอดอาหารนั้น นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดขึ้นกับ

น้ำมันแลวยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นดวย ปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี 

ประกอบดวย ชนิดของน้ำมัน ประเภทอาหาร ภาชนะทอดอาหาร ระดับความรอน ระยะเวลาที่ทอดอาหาร 

และ จะมีสารพิษเกิดขึ้นในน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ๓  ไดแก สารโพลาร (Polar compounds) เปนสาเหตุ

ทำใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง และสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic aromatic 

hydrocarbons; PAHs) ซึ่งเปนสารกอใหเกิดโรคมะเร็ง ผลการศึกษาโดยคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย

ขอนแกน๔ แสดงใหเห็นวาปริมาณสารโพลารที่เกิดข้ึนในน้ำมันขณะทอดอาหารมีความสัมพันธกับการเกิดสาร 

PAHs ดวย กลาวคือเมื่อทดลองหาปริมาณสารท้ังสองกลุมในน้ำมัน พบวาในขณะที่มีสารโพลารต่ำ ๆ จะ

ไมพบสาร PAHs แตเมื่อสารโพลารเพิ่มสูงขึ้นก็จะเริ่มพบสาร PAHs ปริมาณสูงดวย สรุปไดวาสารพิษเหลานี้

เกิดขึ้นในน้ำมันขณะทอดอาหารและเมื่อทดสอบความเปนพิษตอเซล (Hep G2 cell line) จะพบวาน้ำมัน

เสื่อมสภาพท่ีมีคาสารโพลารสูงและพบสาร PAHs มีผลทำใหอัตราการรอดชีวิตของเซลลดลงและแสดงผลตอ

ความผิดปกติของเซล อยางมีนัยสำคัญ  ดังนั้นอาหารท่ีทอดจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพท่ีมีสารสารพิษเหลานี้ 

ผูบริโภคอาหารมีความเสี่ยงที่จะเปนโรครายสูงข้ึนดวย ความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพบวา การเติมน้ำมัน

ใหมลงในน้ำมันทอดอาหารท่ีใกลเส่ือมสภาพ จะเรงใหน้ำมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค

จึงตองเปลี่ยนน้ำมันใหมทุกครั้งที่พบวาน้ำมันทอดซ้ำใกลเส่ือมสภาพ โดยหามมิใหเติมน้ำมันใหมลงไปอีก 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒ 

 ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
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 ๔. จากอัตราปวยของผูปวยตามกลุมสาเหตุที่สำคัญทั้งประเทศ๕ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง ๒๕๕๒ 

โรคมะเร็ง มีอัตราปวยเปน ๑๐๗.๐๕, ๑๑๔.๓, ๑๒๔.๓๘, ๑๓๐.๗๗, ๑๓๔.๒๑, และ ๑๓๓.๑ คนตอแสน

ประชากร ตามลำดับ แมวาโรคมะเร็งจะมีอุบัติการณนอย แตก็เปนสาเหตุการตายของคนไทยลำดับหนึ่ง 

(ป ๒๕๕๑ มีอัตราตายเปน ๗๒.๙ คนตอพันประชากร) และพบวามะเร็งลำไสใหญและทวารหนักพบไดบอย

เปนลำดับที่สี่ ของอุบัติการณเกิดมะเร็งในทั้งเพศชายและเพศหญิง (๑๑.๓๐ และ ๗.๙ ตามลำดับ) นอกจากนี้

สาร PAHs  ซึ่งเปนสารกอมะเร็งนั้นพบทั้งในน้ำมันที่เส่ือมสภาพและในไอที่ระเหยขณะทอดอาหาร โดยจะ

เปนอันตรายตอผูบริโภคและผูประกอบการอาหาร  สอดคลองกับรายงานทางระบาดวิทยาที่ศึกษาพบวา แม

บานหญิงชาวจีนและไตหวันที่ไมสูบบุรี่ ประกอบอาหารท่ีใชน้ำมันและเกิดควันคลุงกระจายเปนประจำและตอง

สูดดมเปนเวลานาน  มีอุบัติการณเปนโรคมะเร็งปอดสูงอยางมีนัยสำคัญ๖ 

 ๕. สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗ เรื่อง กำหนดปริมาณสารโพลารในน้ำมันที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจำหนาย ใหมีปริมาณสาร

โพลารไดไมเกินรอยละ ๒๕ ของน้ำหนัก และที่ผานมาแมวาจะมีการนำเสนอทางวิชาการในเรื่องอันตรายจาก

น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ แตภาครัฐยังไมมีนโยบายและมาตรการในระดับประเทศที่ครอบคลุมการแกปญหา

บูรณาการผูรับผิดชอบทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรม กระทรวงสาธารณสุข  โดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหนาที่โดยตรงที่จะรวมกันตรวจหาสารโพลารในน้ำมัน มีวิธีมาตรฐาน

ในการตรวจวิเคราะหที่ใชเทคนิคแกสโครมาโตกราฟ แตในทางปฏิบัติก็เปนไปไดยากและไมคุมคาหากทุกตัวอยาง

น้ำมันทอดอาหารในประเทศไทยตองตรวจโดยวิธีมาตรฐาน จึงมีการนำเคร่ืองมือที่ใชคัดกรองคุณภาพของ

น้ำมันทอดจากตางประเทศ คือเทคนิค TLC และเครื่องวัดประจุ Electrode แตมีราคาแพงและมีขอจำกัด

การใชงานคือ ความไมสะดวกในการใชงาน และภาระคาใชจายการสอบเทียบเคร่ืองมือ กรมวิทยาศาสตรการ

แพทยในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะหโดยตรงไดพัฒนาชุดทดสอบสารโพลารในน้ำมันทอด

ซ้ำอยางงายข้ึนเพื่อใหประชาชนและผูประกอบการรานอาหารไดตรวจสอบวา ควรจะตองเปลี่ยนน้ำมันใหม

เมื่อไร โดยชุดทดสอบนี้มีความแมนยำถึงรอยละ ๙๙.๒ และรูผลภายในเวลา ๓ นาที นักเรียนหรืออาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ก็สามารถทำได ที่สำคัญคือราคาประหยัด เพียง ๒๐ บาท ตอการทดสอบ ๑ ครั้ง  

องคกรที่เริ่มมีการดำเนินการอยางเปนรูปธรรม คือ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ(คคส.) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส)   

 ๖. แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยที่ ๗ (อุบลราชธานี) ไดจัดใหมีโครงการปฏิวัติน้ำมันทอดซ้ำ เพ่ือสรางความตื่นตัวในทุกภาคสวน

และขับเคลื่อนใหเกิดการเปล่ียนแปลงคุมครองสุขภาพประชาชนในสังคมไทย โดยวางกรอบการดำเนินงาน

เอาไว ๕ ดานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังนี้ (๑) ภาคีวิชาการ (๒) ภาคีปฏิบัติการ (๓) ภาคีกำหนดนโยบาย (๔) 

ภาคีสนับสนุนการปฏิบัติการ และ (๕) ภาคีการสื่อสารสังคม  ไดดำเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นหลายแหงซึ่งเปนภาคีหลักที่สำคัญของสังคมไทยมีบทบาทโดยตรงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ใหตระหนักถึงสถานการณและความสำคัญของปญหากำหนดงานปฏิบัติการปองกัน แกไข จัดการอยางครบ

วงจรในพื้นที่ มีการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพความปลอดภัยของน้ำมันทอดอาหารของผูประกอบการ  การ

จัดการใหน้ำมันเส่ือมสภาพไปสูการผลิตไบโอดีเซลเพื่อตัดวงจรน้ำมันเสื่อมสภาพไมใหเขามาในวงจรอาหาร

โดยการไปกรองและฟอกสีกลับมาขายและยังเปนพลังงานทดแทน หากน้ำมันเสื่อมสภาพท้ังหมดของประเทศ

ถูกจัดการดวยแนวทางน้ีจะมีแหลงพลังงานทดแทน ใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตการเกษตรที่มีรอบต่ำไดดี 
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ไมนอยกวา ๑๐๐ ลานลติรตอป จากการศึกษาของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี เปรยีบเทียบ

ประสิทธิภาพและการสึกหรอของเครื่องยนตดีเซลรอบต่ำสูบเดียว ระหวางการใชน้ำมันดีเซลและการใชไบโอ

ดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันที่ผานการทอดอาหารแลว พบวา เคร่ืองที่ใชไบโอดีเซลฯใหแรงบิดลดลงเล็กนอย แตยัง

อยูในเกณฑมาตรฐาน การสึกหรอที่ไมแตกตางกับเครื่องยนตที่ใชน้ำมันดีเซล และกอมลพิษนอยกวาทั้งแกส

คารบอนมอนไดออกไซดและแกสคารบอนมอนออกไซด  การสนับสนุนการผลิตและใชไบโอดีเซลในระดับชุมชน

จะสามารถลดการใชเช้ือเพลิงการเกษตรของประเทศไดระดับหนึ่งและยังใชเครื่องยนตที่มีรอบความเร็วสูง 

เชน รถขนขยะไดดวย การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนก็มีองคความรูและผูเชี่ยวชาญของประเทศท่ีจะสามารถ

ใหคำแนะนำสนับสนุนผูที่มีความสนใจ เริ่มตั้งแตเคร่ืองทำไบโอดีเซลสำหรับการผลิตครั้งละ ๕-๑๐ ลิตรไป

จนถึงขนาด ๑๐๐ ลิตร หรือการผลิตไบโอดีเซลในระดับอุตสาหกรรม (ไบโอดีเซลชนิดเมธิลเอสเธอรของกรด

ไขมัน) ท่ีสามารถใชเปนเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็วสำหรับรถยนตดีเซลก็ได  

 ๗. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนของแผนงานคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดศึกษาสถานการณและพฤติกรรมการใชน้ำมันทอดซ้ำใน

ประเทศไทย๗ โดยมีกลุมเปาหมายสองกลุมคือ กลุมผูบริโภค และผูประกอบการ ดำเนินการ ทั้งสี่ภาคทั่ว

ประเทศ จำนวน ๘ จังหวัด (ลำปาง พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา อุดรธานี สงขลา 

ภูเก็ต) และ ๕๐ เขต ในกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการเก็บขอมูลกระจาย

ในพื้นที่ ๓ ระดับ  คือเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล รวมทั้งสิ้น ๕,๒๙๙ ตัวอยางทั่วประเทศ  

ไดขอสรุปสำคัญ ดังนี้  

    ๗.๑  ผูประกอบการอาหาร และผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับอันตรายของน้ำมันเสื่อม

สภาพนอยมาก   

    ๗.๒ ในสถานการณน้ำมันทอดอาหารราคาปกติและไมขาดแคลนพบวา น้ำมันทอดอาหารเสื่อมสภาพ 

รอยละ ๓๔  และชวงเวลาที่น้ำมันแพงและหาซื้อไดยาก ในเดือน  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  ผลการศึกษาอยาง

เรงดวนพบ น้ำมันที่เสื่อมสภาพมากกวา รอยละ ๖๐  

    ๗.๓  จากการสำรวจพฤติกรรมของประชาชนที่ประกอบอาหารทอด มีการทิ้งน้ำมันที่ไมใชแลวลง

ในทอระบายน้ำซึ่งเปนสาเหตุทำใหทออุดตันสงผลกระทบใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอม สวนผูประกอบการมีการนำ

น้ำมันเสื่อมสภาพไปขายใหกับผูรับซื้อน้ำมันเกาโดยไมทราบแนชัดวานำไปจัดการตออยางไร 

 ๘. จากการสำรวจของ กรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายคุมครองผูบริโภคที่ปฏิบัติการในพื้นที่ 

พบวาน้ำมันที่เสื่อมสภาพแลวมีการนำไปใชในทางที่ไมถูกตองดังนี้   

      -  นำไปฟอกสีใหใสและใสถุงพลาสติกไมมีฉลาก ซึ่งรูจักกันในช่ือ “น้ำมันลูกหมู” แลวนำกลับ

มาจำหนายใหกับผูบริโภคตามตลาดนัด และตลาดสด  

      -  น้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพ ที่มีสีดำ และความหนืดมากมีการนำไปทาเสนกวยเตี๋ยว 

 ๙. ปจจุบันมีการโฆษณาเครื่องกรองน้ำมันทอดอาหารและสารกรอง แมกนีเซียมซิลิเกต เพื่อปรับปรุง

น้ำมันเสื่อมสภาพใหมีความใสและนำมาใชทอดอาหารตอไป  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๗ อุบลราชธานี 

และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดศึกษาประสิทธิภาพของแมกนีเซียมซิลิเกตตอคุณภาพของ

น้ำมันทอดซ้ำพบวาสารดังกลาวสามารถลดสารโพลารไดเล็กนอยแตไมสามารถกำจัดสาร PAHs ได ซึ่งขณะนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังมิไดอนุญาตใหใชสารดังกลาว 
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  ๑๐. ดังนั้น การดำเนินการเพื่อใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากพิษภัยของน้ำมันทอดซ้ำที่ดีที่สุด

คือ ผูประกอบการตองเปลี่ยนน้ำมันทอดอาหารกอนเส่ือมสภาพ ซึ่งจะทราบไดโดยรูรอบระยะเวลาเปล่ียน

น้ำมันใหมที่ใชทอดและการจัดการกับน้ำมันทอดเส่ือมสภาพแลวอยางเหมาะสมมิใหกลับเขาสูวงจรอาหารอีก  

 ๑๑. การจะดำเนินการดังกลาวใหเกิดประสิทธิผลตองอาศัยการตระหนักรู มีนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือ

ตอจัดการอยางเปนระบบ โดยประชาชนรูตอความเส่ียงอยางเทาทนั ผูประกอบการทุกระดบัมีสวนรวมรับผิดชอบ

ไมใชน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ  การมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาของภาคีองคกรผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ 

ในสังคม เปนเรื่องจำเปนและเรงดวนของประเทศอยางยิ่ง   

 

นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของ 

 ๑๒. กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง 

กำหนดปริมาณสารโพลารในน้ำมันที่ใชทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจำหนาย ใหมีปริมาณสารโพลารไดไมเกิน

รอยละ ๒๕ ของน้ำหนัก ผูประกอบอาหารที่ใชน้ำมันทอดอาหารที่มีคาปริมาณสารโพลารเกินมาตรฐานท่ี

กำหนดและจำหนายแกผูบรโิภค ถอืเปนการจำหนายอาหารผิดมาตรฐาน ฝาฝนมาตรา ๒๕ (๓) ของพระราชบญัญตัิ

อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ระวางโทษปรบัไมเกนิ ๕๐,๐๐๐  บาท 

 

ขอจำกัดการดำเนินงานและการแกไขปญหา 

 ๑๓. จากขอมูลสถานการณผลกระทบทั้งตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และสังคม ตลอดจนการดำเนินงาน

ในเรื่องนี้พบวา มีการดำเนินการในพื้นที่ตาง ๆ หลายรูปแบบ หนวยงานภาครัฐก็มีปญหาในเรื่องมาตรการ

การดำเนินการที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

     ๑๓.๑ ขอจำกัดดานกฎหมาย 

  จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่๒๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ หากจะดำเนนิคดกีบัผูประกอบการ

อาหารที่ใชน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ จะตองตรวจวิเคราะหน้ำมันทอดอาหาร โดยวิธีมาตรฐานเปนการสิ้นเปลือง

คาใชจายและไมสามารถแกปญหาความปลอดภัยแกผูบริโภคไดอยางยั่งยืน ผูประกอบการมีทั้งรายเล็กจำนวนมาก 

จนถึงผูประกอบการระดับอุตสาหกรรม  ขณะน้ียังไมมีขอกฎหมายที่กำหนดใหน้ำมันทอดซ้ำเส่ือมสภาพเปน

วัตถุตองควบคุม ทำใหยากตอการจัดการไมใหกลับสูวงจรอาหาร 

 

  ๑๓.๒  ขอจำกัดในดานการบริหารจัดการ  

  ๑) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ควรไดรับการสื่อสารความรูขอเท็จจริงอยางตอเน่ือง 

  ๒) องคกร/หนวยงาน ที่มีบทบาทหนาที่ที่ตองดูแลยังขาดการบริหารจัดการ ประสานงานที่ด ี

  ๓) ระบบการเฝาระวังความเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพอยางไมมีประสิทธิภาพ 

  ๔) การดำเนินงานรวมกันของภาคีในสังคม ยังขาดเจาภาพผูประสานงาน 

 การกำหนดใหองคปกครองทองถิ่นซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนองคกรที่คลองตัวใน

การบริหารจัดการในพื้นที่มากที่สุด สามารถออกขอบัญญัติเพื่อดำเนินการในชุมชนไดดวยตัวเอง มีทรัพยากร 

จึงเปนกำลังสำคัญของสังคมในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่รับผิดชอบ โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการในเรื่อง

ความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
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  ๑๓.๓ ขอจำกัดทางเศรษฐกิจ 

  การประกอบการทางธุรกิจที่เกี่ยวของเริ่มตั้งแต ผูผลิตน้ำมันทอดอาหาร ผูประกอบอาหาร

รายใหญ  ผูดูแลศูนยอาหารขนาดใหญ   ตลาด  ภัตตาคาร  ผูประกอบการหารทอดในที่ตาง ๆ ลวนมีน้ำมัน

เปนตนทุน ซ่ึงปจจุบันน้ำมันที่ใชทอดอาหารมีราคาแพงขึ้น จึงมีการใชน้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๒ 
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ยุทธศาสตรความปลอดภัยทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ 
 

ยุทธศาสตรหลัก 

           ความสำเร็จในการขับเคลื่อนใหมีการดำเนินงานปองกันอันตรายจากการบริโภคอาหารทอด ลดความเสี่ยง

ของประชาชน  ตองการองคความรูในประเด็นตาง ๆ ใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น จำเปนตองมีการศึกษาวิจัยทางดาน

วิชาการในการนำมาพิจารณากำหนดเปนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อที่จะใชเปนเคร่ืองมือและแนวทาง

ชวยใหการขับเคล่ือนสูการบรรลุเปาหมาย   

 ตองสรางความตระหนักรู ความเขาใจในปญหานำ้มนัทอดซำ้เสือ่มสภาพกบัสุขภาพ ตอภาคีสรางเสริมสุขภาพ

และประสานใหเกิดความรวมมอืของภาคีเครือขายดานวชิาการเพือ่การศึกษาวจิยั ภาคภีาคประชาชน ภาคีที่ปฏิบัติงาน

พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข ผูประกอบการอาหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานและสวนราชการตาง ๆ 

ที่มีภารกิจดานการคุมครองผูบริโภค ผูประกอบการท่ีผลิตน้ำมันพืช ผูผลิตน้ำมันไบโอดีเซล สื่อสารมวลชน และ

องคการเภสัชกรรม เปนตน 

 ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชน้ำมันทอดอาหารอยางถูกตองเหมาะสม และเสริมสรางความรูและ

ตระหนักโดยใชการส่ือสารสาธารณะอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพ ตามองคความรูจริงดานวิชาการ  

 

ยุทธศาสตร 

 การทำใหผูบรโิภคปลอดภยัทางอาหาร : การจดัการนำ้มนัทอดซำ้เส่ือมสภาพ ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรทองถิ่นปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ 

 ๒. ยุทธศาสตรผูประกอบการรับผิดชอบตอสังคม 

 ๓. ยุทธศาสตรพัฒนามาตรการกำกับดูแลและดำเนินการทางกฎหมาย 

 ๔. ยุทธศาสตรพัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการ 

 ๕. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักรูตอสังคม 

  

 ๑. ยุทธศาสตรทองถิ่นปลอดภัยจากน้ำมันทอดซ้ำ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการดังนี้ 

     ๑.๑) กำหนดเปนแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาทองถิ่น ๓ ป  แผนพัฒนาทองถิ่น ๑ ป กำหนดใหเปน

ตัวชี้วัดขององคกร เพื่อผลักดันใหมีการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำขอบัญญัติขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพ่ือเปนเครื่องมือในการดำเนินงานของพื้นที่  สนับสนุนและเชิดชูผูที่มีผลงานดีเดนเพ่ือสรางแรงจูงใจ 

ควบคูกับการใชมาตรการบังคับใชกฎหมาย  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ 

 ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 
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     ๑.๒) เปนแกนหลักดำเนินการใหผูประกอบการอาหารในเขตรับผิดชอบเปล่ียนน้ำมันทอดอาหารใหม

กอนที่น้ำมันทอดอาหารจะเส่ือมสภาพจนเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ชัดเจน 

เน่ืองจากน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพไมเหมาะสมที่จะนำมาสูวงจรอาหารอีกจึงจำเปนตองจัดการไมวาจะ

โดยแยกเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนเช้ือเพลิงหรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม พรอมทั้งดำเนินการเปน cluster และ

รวมกับภาคประชาสังคม  ใหสอดคลองกับนโยบายอาหารปลอดภัย 

     ๑.๓) บริหารจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพแลวใหถูกแปรรูปเปนน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใชประโยชน

เปนพลังงานทดแทน ทั้งโดยการผลิตเองหรือสนับสนุนใหหนวยอื่นนำไปผลิตตามความเหมาะสม และใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานสวนราชการอื่น ๆ นำน้ำมันไบโอดีเซลมาใชในกิจการของหนวยงาน เพ่ือลด

คาใชจาย เชน ใชกับรถเก็บขยะ รถตัดหญา พรอมทั้งแปรรูปน้ำมันทอดซ้ำเส่ือมสภาพเปนผลิตภัณฑอื่นที่เปน

ประโยชน เชน การทำสบู เทียน เปนตน 

     ๑.๔) ริเริ่มใหมีการรวบรวมน้ำมันทอดซ้ำเส่ือมสภาพจากสถานทีต่าง ๆ ในเขตรบัผดิชอบ มใิหมกีารท้ิงไป

โดยสูญเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่งทิ้งลงสูทางระบายน้ำสาธารณะซ่ึงจะกอใหเกิดการอุดตันของทอระบายน้ำและ

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

     ๑.๕) ควรสงเสริมการสรางวงจรความชวยเหลอืของผูประกอบการ เชน ผูประกอบการรายใหญชวยเหลือ

ผูประกอบการรายยอย ในเรื่องการใหองคความรู การเปนตนแบบ การสนับสนุนการทำงาน เปนตน 

 

 ๒. ยทุธศาสตรผูประกอบการรบัผดิชอบตอสงัคม ผูประกอบการท่ีเกีย่วของท้ังการผลิตและใชนำ้มนัเก่ียวกับ

การทอดอาหารรวมมือกันประกาศมาตรการประกันความปลอดภัยใหแกผูบริโภคมิใหไดรับการบริโภคน้ำมันที่

เสื่อมสภาพ และมมีาตรการทำใหนำ้มนัทีเ่สือ่มสภาพแลวไมใหกลบัมาในวงจรอาหาร และรวมรณรงคใหเกดิประโยชน

ตอเครือขาย ดังนี้  

     ๒.๑) รวมรณรงคและเผยแพรความรูแกผูประกอบการและผูบริโภค โดยสนับสนุนทุนดำเนินการ 

เผยแพรความรูแกผูผลิต/ผูจำหนาย พอคาแมคา และผูบรโิภค ผานชองทางตาง ๆ จดัพืน้ทีส่ำหรับเผยแพรความรู

ในจุดจำหนายอาหารทอดและจดัสถานทีต่รวจสอบนำ้มนั เผยแพรความรูแกผูบริโภคผานฉลากและส่ือโฆษณา และ

จำหนายน้ำมันใหมในราคาสวัสดิการแกหนวยงาน/องคกรที่รวมรณรงค 

     ๒.๒) รวมเปนเครือขายตรวจสอบ กำกับ และดูแลคุณภาพน้ำมันทอดอาหารในสถานประกอบการ โดย

ใชเทคโนโลยีในการผลิตน้ำมันทอดอาหารที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำมัน

ทอดอาหาร ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ผลิตและที่ใชระหวางการทอดอาหาร จัดทำมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ 

และเครื่องมือการใชน้ำมันทอดอาหาร จดัหาอุปกรณและวิธีการปองกันอันตรายไอระเหยจากน้ำมันขณะทอด และ

จัดทำรายงานผลการสุมตรวจน้ำมันทอดอาหาร 

     ๒.๓) กำจัดน้ำมันเสื่อมสภาพโดย (๑) ผูขายและผูรับซื้อน้ำมันมีขอตกลงไมใหกลับมาสูวงจรอาหาร 

และตรวจสอบติดตาม  (๒) ขายใหแกผูรับซื้อที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสีย  (๓) นำไปผลิตไบโอดีเซลหรือแปรรูป

ใชประโยชนอื่น และ (๔) มอบหรือขายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตน้ำมัน

ไบโอดีเซล  

 กำจัดน้ำมันเสื่อมสภาพไมใหกลับมาสูวงจรบริโภค โดยการทำสัญญาระหวางผูขายและผูรับซื้อน้ำมันเสื่อม

สภาพไมใหกลับมาสูวงจรอาหารของมนุษย ขายน้ำมันทอดอาหารเสื่อมสภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมใหแกผูรบัซื้อ

ที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ตรวจสอบติดตามมิใหผูรับซ้ือนำ
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น้ำมันเสื่อมสภาพกลับสูวงจรอาหารของมนุษย นำน้ำมันเสื่อมสภาพไปผลิตไบโอดีเซลหรือแปรรูปใชประโยชนอื่น 

หรือมอบ/ขายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล 

     ๒.๔) กิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เชน พัฒนาเครือขายสื่อสารขอสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชน้ำมันทอด

อาหารอยางปลอดภัย  ประกาศบุคคล/นิติบุคคลและสถานท่ีตัวอยาง กำหนดใหการไมใชน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ

เปนมาตรฐานของตลาดนาซื้อ และเผยแพรในส่ือมวลชนตาง ๆ 

 

 ๓. ยุทธศาสตรพฒันามาตรการกำกับดแูลและดำเนนิการทางกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

พาณิชย กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สำนกังานคณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ รวมกันดำเนินการดังนี้ 

     ๓.๑) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติอาหาร รวมถึงออกขอบัญญัติ

ทองถ่ินที่เหมาะสมและทันตอสถานการณ และสามารถบังคับใชไดจริง เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

     ๓.๒) ตรวจสอบมิใหมีการจำหนายน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพอยางเขมงวด เมื่อพบวามีการดำเนินธุรกิจ

ซื้อน้ำมนัทอดซำ้เสือ่มสภาพมาฟอกสีหรอืกระทำการอ่ืนทีท่ำใหอาหารไมปลอดภัย หรือนำกลบัมาจำหนายใหประชาชน

บริโภค ใหเรงดำเนนิการสืบสวนสอบสวนหาตัวกลุมบุคคลที่กระทำผิดและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับ

ผูเจตนากระทำผิดไมใหเปนเยี่ยงอยางตอไป  

 เรงรัดการปฏิบัติงานอยางเขมงวด ตรวจสอบมิใหมีการจำหนายน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ เม่ือพบวา

มีการกระทำผิดใหดำเนินการสืบสวนสอบสวน หาตัวกลุมบุคคลท่ีดำเนินธุรกิจซื้อนำ้มันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพมา

ฟอกสีหรือกระทำการอ่ืนท่ีทำใหอาหารไมปลอดภัยเพ่ือนำกลับมาจำหนายใหประชาชนบริโภค และรวบรวม

พยานหลักฐานดำเนินคดีกับผูกระทำผิดตอไป 

 

 ๔. ยุทธศาสตรพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 

     ๔.๑) กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทางดานวิชาการ 

ไดแก การฝกอบรมวิธีการตรวจสอบน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมสภาพโดยชุดทดสอบ ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพ

ของน้ำมันทอดอาหารที่เสื่อมสภาพ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน 

     ๔.๒) องคการเภสัชกรรมทำหนาที่ผลิตชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำในราคาประหยัดและกระจายใหแก

หนวยงานตาง ๆ เพือ่ใชในการตรวจสอบความปลอดภัยของน้ำมันทอดอาหาร ทัง้นีใ้หกระทรวงสาธารณสขุถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำใหแกองคการเภสัชกรรมโดยเรงดวน และจัดใหมีหนวยงานกำกับดูแล

คุณภาพและมาตรฐานของชุดทดสอบ 

     ๔.๓) กระทรวงพลังงานเปนเจาภาพหลักรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการดำเนินงานของ

องคกรปกครองทองถิ่นหรือชุมชนที่มีความพรอมทั้งดานวิชาการและทรัพยากร เพื่อดำเนินการนำน้ำมันทอดซ้ำ

เสื่อมสภาพมาแปรรูปเปนพลังงานทดแทนไบโอดเีซลอยางครบวงจร ตัง้แตการตรวจสอบวตัถุดบิ อปุกรณเครือ่งมือ  

กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลจากชุมชน ความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม

ในขบวนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การฝกอบรมฝายชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนชุมชน ในการ

ประกอบเครื่องผลิตไบโอดีเซล และทักษะการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอยางมีคุณภาพในชุมชน  
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 กระทรวงพลงังานเปนผูประสานความรวมมอืกบัภาครฐั (อาทิเชน สถานศกึษา) ภาคเอกชน เพือ่ดำเนินการ

อยางครบวงจรในการผลติไบโอดเีซล (การตรวจสอบวตัถุดบิ อปุกรณเครือ่งมือ กระบวนการผลติ ตรวจสอบคุณภาพ

น้ำมันไบโอดีเซลจากชุมชน ความปลอดภัยและการรักษาส่ิงแวดลอมในขบวนการผลิต) สนับสนุนการดำเนินงาน

ขององคกรปกครองทองถิ่นหรือชุมชนที่มีความพรอมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งดานวิชาการและทรัพยากร 

เชน การฝกอบรมฝายชางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการประกอบเครื่องทำไบโอดีเซล และการผลิตน้ำมัน

ไบโอดีเซลในชุมชน 

  

 ๕. ยุทธศาสตรการสรางความตระหนักรูตอสังคม 

     ๕.๑) กำหนดใหทุกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรของรัฐ เปนแบบอยางที่ดีในการกำกับดูแลราน

คาที่จำหนายอาหารทอด รวมทั้งโรงครัวในสถานที่ราชการและหนวยงานของรัฐ มิใหมีการใชน้ำมันทอดอาหารที่

เสื่อมสภาพ และรณรงคใหความรูกับประชาชนทั่วไปและผูประกอบการ โดยประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน 

วิทยุชุมชน โทรทัศน หนงัสอืพมิพทองถิน่ เอกสารประชาสมัพนัธของหนวยงาน ดวยขอความทีส่ัน้ กระชับ เขาใจงาย 

     ๕.๒) สวนราชการที่เกี่ยวของโดยตรง เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กำหนดใหหนวยงาน

ทุกระดับมีแผนปองกันและจัดการความเส่ียงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพเพื่อการ

คุมครองผูบริโภค ประชาชน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดเปนตัวช้ีวดัการปฏิบตัริาชการเพ่ือผลักดัน

ใหมีการขับเคล่ือน และสรางแรงจูงใจโดยใหรางวัลสำหรับผูที่มีผลงานเดน  

     ๕.๓) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ 

  ๑) รณรงคใหความรูทีเ่กีย่วกบันำ้มันทอดซ้ำแกเด็กและเยาวชนโดยบรรจใุนหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ และใหเด็กและเยาวชนนำความรูไปเผยแพรในครอบครัวเพื่อใหเกิดความตระหนัก 

  ๒) ใหสถานศึกษากำกบัดูแลรานคาทีจ่ำหนายอาหารทอดในสถานศกึษา มิใหมกีารใชน้ำมันทอดซ้ำ

เสื่อมสภาพ และสนับสนุนใหมีธนาคารน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพในโรงเรียนที่มีความพรอม เพื่อรวบรวมน้ำมันไป

จัดการอยางปลอดภัยรวมกับองคกรปกครองทองถิ่น  

     ๕.๔) หนวยงานภาครัฐและแหลงทุน เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สนับสนุน

การดำเนินงานภาคประชาชนท่ีดำเนินงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพใหมีความเขมแข็ง โดยสนับสนุนทั้งดาน

วิชาการ ทรัพยากร การอำนวยความสะดวก 
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การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ...ไมคิดสั้น) 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ...ไมคิดสั้น)๑  

 กังวล ตอสถานการณการเสียชีวิตจากการฆาตัวตายซึ่งเกิดขึ้นเฉลี่ย ๑๐ คนตอวัน กอใหเกิดผลกระทบ

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และชุมชนอยางรุนแรง   

 หวงใย วาการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเปนอยู ความไมแนนอนของชีวิต ตลอดจนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติที่เพ่ิมมากขึ้น จะสงผลกระทบตอประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะผูมีปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตาย  

 ตระหนัก วาการฆาตัวตายเปนผลปลายทางท่ีไมพึงประสงคของปจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย แตเปนเรื่องที่

ปองกันได อีกทัง้ประเทศไทยมีตัวอยางความสำเร็จที่แสดงใหเห็นถึงความสำคัญของการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง 

ความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคม โดยเฉพาะกลไกภายในชุมชนและระบบบริการ ซึ่งจะเปนแนวทางในการ

ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาในพ้ืนที่อื่น ๆ   

 เห็นวา การจัดการปญหาการฆาตัวตายควรมุงเนนทั้งดานการปองกัน คือ การสรางความสุขและ

ความเขมแข็งทางใจใหกับประชากรท่ัวไปและกลุมเสี่ยง การจัดการปจจัยเสี่ยง เพิ่มการเขาถึงบริการของผูปวยทาง

จิตเวชและการชวยเหลือผูที่พยายามฆาตัวตายและผูที่ไดรับผลกระทบ  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคประชาสังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และ

กลไกในดานตาง ๆ ดังนี้  

     ๑.๑  การดำเนินการเพื่อการคุมครองสทิธิของผูปวยทางจิตเวช เพ่ือการเขาถงึบรกิารสขุภาพอยางทั่วถึง

และเทาเทียม  

     ๑.๒  การลดอุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอุปสรรคทางสังคมที่เกิดจากอคติตอการ

เจ็บปวยทางจิตเวช โดยการสนับสนุนการสรางความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องความเจ็บปวยทางจิตเวช  

     ๑.๓  การพัฒนาระบบบริการปรึกษาและระบบสงตอในชุมชนสำหรับผูมีปญหาชีวิตและสขุภาพ ใหมี

ประสิทธิภาพ มีการติดตามและเฝาระวัง เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย โดยการบูรณาการความรวมมือ

ของครอบครัว สถานศึกษา สถาบันและองคกรทางศาสนา  ชุมชน หนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๒  

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๖ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๑๑

     ๑.๔  การผลักดันใหอัตราการฆาตัวตายเปนตัวชี้วัดดานการพัฒนาสังคมระดับชาติ 

     ๑.๕  การใหความชวยเหลือและฟนฟูสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคม ที่มีสมาชิก

ฆาตัวตาย เพื่อปองกันปญหาที่ตามมา  

     ๑.๖  พัฒนาและสนับสนุนระบบและกลไกการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาการฆา

ตัวตายอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒. ขอใหกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิประสานขอความรวมมอืใหองคกรสือ่สารมวลชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     ๒.๑  พัฒนามาตรการควบคุมลักษณะการนำเสนอขาวการฆาตัวตายระหวางสื่อมวลชนกันเอง 

โดยอาศัยมาตรการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุนการนำเสนอขาวสารดานการสรางความสุขใจ และ

สนับสนุนการเผยแพรความรูทางสุขภาพจติ การสือ่สารอยางสรางสรรค การสรางความรกัความผกูพนัในครอบครัว 

รวมทั้งชี้ชองทางการเขาถึงแหลงใหบริการปรึกษาภายหลังที่มีการนำเสนอขาว 

     ๒.๒  งดเวนการนำเสนอภาพหรือเนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรงและวิธีในการฆาตัวตายในสื่อโทรทัศน

โดยเฉพาะละคร สื่อภาพยนตร  สื่อออนไลน  และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ  

     ๒.๓  สงเสริมกระบวนการช่ืนชมและเชิดชูเกียรติการทำงานของส่ือมวลชนที่ดีในการสงเสริมการสราง

ความสุขใจ แกไขปญหาสุขภาพจิต และการปองกันแกไขปญหาการฆาตัวตาย  

 ๓. ขอใหกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สถาบันการศึกษา รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบัน

ทางศาสนา และเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด รับผิดชอบการพัฒนาระบบชวยเหลือเกื้อกูลภายในครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อปองกันการฆาตัวตาย และสงเสริมสุขภาพของประชาชน โดยกระบวนการมีสวนรวมประกอบดวย  

     ๓.๑ สรางกลไกการสรางความสุขใจและการเก้ือกูลกันภายในครอบครัวและชุมชน  สรางระบบบริการ

ทางสังคมที่มีคุณภาพ เตรียมความพรอมทางจิตใจตอภัยพิบัติและวิกฤตชีวิต  โดยครอบคลุมถึงการเผยแพรหลัก

คำสอนทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เผยแพรขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชนตอการดแูลจติใจและสรางความสขุ ตลอดจนกำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อลดปจจัยเสี่ยง

และเพิ่มปจจัยปกปองตอการฆาตัวตาย 

     ๓.๒  จัดใหมรีะบบฐานขอมลูประชากรกลุมเสีย่ง รวมทั้งพัฒนาระบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกบัปจจยัปกปอง

และปจจัยเสี่ยงในกลุมผูปวยสุขภาพจิต เพื่อการคนหา วางแผน เฝาระวังและชวยเหลือผูประสบปญหา โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผูพิการ และผูสูงอายุ ทั้งในสถานการณปกติและสถานการณภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติที่จำเปนตองเขาถึงและใหความชวยเหลืออยางทันการณ 

     ๓.๓  สนับสนุนใหเกิดองคกรสาธารณประโยชน/เครือขายของผูรอดชีวิตหรือผูมีประสบการณ

เกี่ยวของกับการฆาตัวตาย เพื่อดำเนินการชวยเหลือผูที่มีความเส่ียงตอการฆาตัวตายและผูไดรับผลกระทบ เชน 

กลุมใหการปรึกษาแบบเพื่อนชวยเพื่อน เปนตน  

 ๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๖  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๑๒

การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ...ไมคิดสั้น) 
 

สถานการณ 

 ๑. การฆาตัวตายและพยายามฆาตัวตายเปนปญหาสำคัญทางการสาธารณสุขและสังคมของทุกประเทศ

ทั่วโลก องคการอนามัยโลกประมาณการวา ในแตละปจะมีผูฆาตัวตายสำเร็จมากกวา ๑ ลานคนคิดเฉลี่ยมีผูฆาตัว

ตายสำเร็จ ๑ คนในทุก ๔๐ วินาที หรือเปนอัตราเฉลี่ย ๑๖ คนตอประชากรแสนคนตอป สงผลกระทบตอจิตใจของ

ครอบครัวและผูคนรอบขางของผูตายอีกประมาณ ๕-๑๐ ลานคน สงผลเสียหายทางเศรษฐกิจมูลคามหาศาล 

นอกจากน้ี ยังประเมินวามีผูพยายามฆาตัวตาย แตไมเสียชีวิต อีกเปนจำนวน ๒๐ เทาของตัวเลขการฆาตัวตาย

สำเร็จ๑   

 ๒. สำหรับประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนปที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด มีจำนวน ๕,๒๙๐ คน คิดเปน

อัตรา ๘.๕๙ ตอประชากรแสนคน หรือเฉลี่ยวันละ ๑๔.๕ คน สงผลใหปพ.ศ. ๒๕๔๓ เปนปแรกที่กรมสุขภาพจิตได

รับงบประมาณโครงการปองกันการฆาตัวตายและไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหอัตราการฆา

ตัวตายลดลงในระดับหน่ึง โดยอัตราการฆาตัวตายในชวงป ๒๕๔๒ - ๒๕๕๓ ไดปรับลดจาก ๘.๕๙ ตอประชากร

แสนคน ในป ๒๕๔๒ มาอยูที่ ๘.๔๐, ๗.๗๔, ๗.๘๔, ๗.๑๓, ๖.๘๗, ๖.๓๔, ๕.๗๗, ๕.๙๗, ๕.๙๘, ๕.๙๗ และ ๕.๙๐ 

ตามลำดับ๒ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ มกีารฆาตวัตายสำเร็จเกดิข้ึน ๓,๗๖๑ คน คดิเปนการฆาตวัตายวนัละประมาณ ๑๐ คน 

อยางไรก็ตาม อัตราการฆาตัวตายในบางพ้ืนที่ยังคงอยูในอัตราที่สูงเกินกวาคาเฉล่ียของโลก อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง

ในดานตาง ๆ ของประเทศ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม มีแนวโนมจะสงผลกระทบตอสุขภาพ

จิตของประชาชนรนุแรงมากยิง่ขึน้กวาเดมิ นอกจากนี ้ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่แีนวโนมเพิ่มมากขึ้น จะสงผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตความเปนอยูอยางหลีกเลี่ยงไมได ส่ิงเหลานี้ทำใหความเส่ียงตอการเกิดวิกฤตในชีวิตของคนไทยเพิ่มมาก

ขึ้น    

 ๓. อัตราการฆาตัวตายในแตละพ้ืนที่มีความแตกตางกันมาก ในป พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัดลำพูนมีอัตราการฆา

ตัวตายสูงสุดที่ ๒๐.๐๒ ตอประชากรแสนคน ขณะที่จังหวัดปตตานี มีอัตราการฆาตัวตายต่ำสุดที่ ๐.๗๗ ตอ

ประชากรแสนคน๓ พบวาพื้นที่ที่มีการฆาตวัตายสงู มกีารกระจุกตวัอยูในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนและชายฝงทะเล

ตะวันออก ท้ังนี้ มีขอมูลแสดง ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุด ป ๒๕๔๒ – ๒๕๕๓ ใน

ภาคผนวกทายเอกสารหลัก (สมัชชาสุขภาพ ๔/ หลัก ๖/ ผนวก ๑) 

 ๔. ผูฆาตัวตายสำเรจ็ เปนชายมากกวาหญงิ โดยในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ เพศชายมอีตัราการฆาตัวตาย

สำเร็จอยูระหวาง ๙.๒๔ - ๙.๔๘ ตอประชากรแสนคน ขณะที่เพศหญิงมีอัตรา ๒.๓๘ -๒.๗๒ ในชวงเวลาเดยีวกัน 

หรือประมาณสัดสวนชายตอหญิง ๓.๕ ตอ ๑ กลุมอายุที่มีการฆาตัวตายสูงสุด คือ ๓๑ - ๔๐ ป รองลงมา คือ ๒๑ - 

๓๐ ป สวนใหญอยูในวัยทำงาน๔ และเปนรูปแบบที่แตกตางจากขอมูลตางประเทศ ซึ่งพบการฆาตัวตายเกิดขึ้นมาก

ในกลุมผูสูงอายุ และมีแนวโนมที่วัยรุนมีการฆาตัวตายเพิ่มมากขึ้น  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๖ 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๖ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๑๓

สาเหตุของการฆาตัวตาย 

 ๕. การฆาตัวตายเปนผลปลายทางของปจจัยที่หลากหลาย ท้ังดานชีวภาพ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ครอบครัวและชุมชน องคการอนามัยโลกประเมินวา ความเจ็บปวยทางจิตเวช โดยเฉพาะ

โรคซึมเศราและปญหาจากการดื่มสุรา เปนปจจัยเสี่ยงสำคัญของการฆาตัวตายในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ 

สำหรับประเทศแถบเอเซีย เชื่อวาการกระทำอยางหุนหันพลันแลนและปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยรวมที่สำคัญ 

 ๖. การศึกษาระบาดวิทยาพฤติกรรมการทำรายตนเองทั้งที่เสียชีวิตและไมเสยีชีวิตในประเทศไทย  ต้ังแตป 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๓๕ มีขอสรุปถึงปจจัยเสี่ยงสำคัญ ไดแก การมีอาการซึมเศรา มีโรคเรื้อรัง ปญหาโรคจิต 

ดื่มสุรา มีปญหาความสัมพันธกับคนใกลชิด ทะเลาะเบาะแวงกัน ถูกคนใกลชิดซุบซิบนินทาวารายใหเสียหาย ถูก

ทำรายรางกาย พักอาศัยรวมกับบุคคลที่ติดสุราและติดยาเสพติด ไดรับขาวการทำรายตนเองหรือฆาตัวตายของคน

อื่นในชุมชน แสดงทาทีวาจะทำรายตนเอง นอกจากนี้ ยังพบวา การวางงานเปนสาเหตุสำคัญของความเครียดในวัย

ทำงาน 

 

ผลกระทบของการฆาตวัตาย 

 ๗. ดานเศรษฐกิจ ในป พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนยวิจัยกสิกรไทย๖ ประเมินความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจจากปญหาการ

ฆาตัวตายวา มีมูลคาอยูที่ประมาณ ๑๖,๐๐๐ ลานบาท ขณะที่ บุญชัย นวมงคลวัฒนาและคณะ (๒๕๔๖)๗ ศึกษา

คาใชจายของผูปวยที่พยายามฆาตัวตายที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชจำนวน ๑๒ แหง พบมูลคาความสูญเสีย

ในเชิงเศรษฐกิจของผูพยายามฆาตัวตายมีมูลคา ๓๗,๗๙๓ บาทตอผูปวย ๑ ราย  

 ๘. ดานครอบครวั การฆาตวัตายสงผลกระทบตอสภาพจติใจของครอบครวั จากการศึกษาสมาชิกในครอบครัว

ที่มีการฆาตัวตายเกิดขึ้น พบวามีความรูสึกผิด เสียใจ ซึมเศรา  วิตกกังวล อับอาย หลายรายหันกลับไปดื่มสุราหรือ

สูบบุหรี่ ทั้งท่ีหยุดไปแลวหลายป ไมสามารถทำงานหรือดำเนินชีวิตไดตามปกติ สงผลเสียตอความสามารถในการ

ดำเนินชีวิต โดยเฉพาะหากกอนการฆาตัวตายมีปญหาความสัมพันธกันอยูเดิม กรณีที่พอหรือแมฆาตัวตาย เด็กจะ

รูสึกถึงความไมปลอดภัย อาจสงผลกระทบตอพัฒนาการใหเด็กชาลง หรือรุนแรงถึงขั้นหยุดชะงักลง หากลูกอยูใน

ชวงวัยรุน อาจพบปญหาของการแสดงออกทางอารมณ มีแนวโนมของการเกิดความคิดดานลบมากข้ึน มีการให

ความหมายของเหตกุารณใหมทีเ่ขามาในแงลบมากกวาวยัรุนทัว่ ๆ ไป บาดแผลทางใจทีเ่กดิข้ึนสรางความทุกขทรมาน

แกผูที่มีชีวิตอยูอยางมาก  

 ๙. ดานสังคมและชมุชน การฆาตวัตายในชมุชนนอกจากจะสรางความสะเทือนใจแกสมาชกิแลว ยังเปนการ

สรางแบบอยางการแกปญหาดวยการฆาตัวตาย สงผลตอพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออยูเปลี่ยนแปลง

ไปในทางลบ นำไปสูปญหาของชุมชนและสังคม โดยเฉพาะในกลุมผูมีปญหาคลายคลึงกัน เมื่อเกิดการฆาตัวตาย

ซ้ำๆในชุมชน จึงสรางความกังวลใจวาจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้น  

ปจจัยปกปองตอการฆาตัวตาย  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๑๔

การฆาตัวตายกับความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน ๙ 

 ๑๑. ผลการสำรวจความสขุคนไทย ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ พบปจจยัเสีย่งทีส่มัพนัธกบัการมคีวามสุขนอย 

ไดแก การศึกษาต่ำ มีรายไดนอย งานไมมั่นคง ครอบครัวไมมีเวลาใหแกกันและไมมีกิจกรรมรวมกัน สถานภาพ

สมรสหยารางหรือแยกกันอยู มีหน้ีสินนอกระบบ เกษตรกรไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเอง ไมเขารวมกิจกรรมของ

ชุมชน ไมปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา ประเมินตนเองวามีสุขภาพไมดี พักอาศัยอยูในจังหวัดที่มีรายไดสูง 

 ๑๒. ปจจัยเสี่ยงของการมีความสุขนอยและปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตายมลีักษณะรวมที่แสดงถึงสภาพชีวิต

ที่ประสบปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ไมวาจะเปน ปญหาความสัมพันธภายในครอบครัว ปญหาความม่ันคงในการ

ดำรงชีวิตและการอยูรวมกนัในชมุชน การขาดแหลงชวยเหลอื และปญหาสขุภาพ การฆาตวัตายจงึบงบอกถึงคุณภาพ

ชวีติของประชาชนท่ีประสบปญหาชีวิตดานตาง ๆ ซึ่งหากพิจารณาในระดับสังคมและชุมชน การฆาตัวตายนับเปน

สิ่งสะทอนถงึการขาดกลไกการชวยเหลอืเกือ้กลูกนัภายในชมุชน และเมือ่พจิารณาในดานระบบบรกิารของรัฐ ปญหา

การฆาตัวตายจึงแสดงถึงความจำเปนที่รัฐ ชุมชนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของตองรวมมือกันจัดและใหบริการทาง

สุขภาพจิตใหดียิ่งขึ้น   

 

กฎหมายสุขภาพจิตและการเขาถึงบริการ  

 ๑๓. ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดบริการและดูแลผูปวยทางจิต ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๑ คอื พระราชบัญญตัสิขุภาพจติ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึง่มเีจตนารมณในการคุมครอง ปรบัปรงุคุณภาพชีวิต 

และสุขภาพจิตของประชาชน คุมครองสิทธิมนษุยชนของผูทีม่คีวามผดิปกตทิางจติ และเพือ่เปนการปองกันอันตราย

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผูปวยจิตเวช โดยกำหนดวา ผูปวยมีสิทธิไดรับการบำบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย 

โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและประกันสังคม และระบบ

อื่นๆ ของรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน   

 ๑๔. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ (๒) รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ (๓) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปน

กรรมการ (๔) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองดูแลบุคคลท่ีมีความ

 ๑๐. มาโนช หลอตระกูล๘ สรุปการศึกษาดานปจจัยปกปองจากรายงานตางประเทศ ประกอบดวย  

มีลูกหลานในบาน 

มีความรูสึกตองรับผิดชอบครอบครัว 

มีศรัทธาในศาสนา 

ตั้งครรภ 

พึงพอใจในชีวิต 

การรับรูความจริง ยังไมบิดเบือนไป 

เชื่อมั่นในการจัดการชีวิตตนเอง (self efficacy) 

มีความเขมแข็งทางใจ (resiliency) 

ทักษะการปรับตัวดี 

ทักษะในการแกไขปญหาดี 

มีการสนับสนุนจากสังคม 

สัมพันธภาพในการรักษาด ี



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๑๕

ผิดปกติทางจิต ซึ่งเลือกกันเองจำนวนส่ีคน เปนกรรมการ (๕) ผูทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก

ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณและมีผลงานเปนท่ีประจักษในสาขาการแพทยจิตเวช จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห

ทางการแพทยการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กิจกรรมบำบัด และกฎหมายสาขาละหน่ึงคน เปนกรรมการ 

อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปนกรรมการและเลขานุการ๑๐ 

 ๑๕. คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ มีอำนาจและหนาที่ ดังตอไปนี้  

      (๑) กำหนดนโยบาย และมาตรการในการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตและการ

เขาถึงบริการดานสุขภาพจิตรวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม  

      (๒) วางหลักเกณฑและวิธีการในการใหคำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหนวยงานของรัฐและ

เอกชนเก่ียวกับการคุมครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การใหบริการดานสุขภาพจิตและการอยูรวมกัน

ในสังคม  

      (๓)  ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา  

      (๔)  กำหนดแบบหนังสือใหความยินยอมรับการบำบัดรักษาตามมาตรา ๒๑  

      (๕)  กำหนดหนวยงานดานสงเคราะหและสวัสดิการตามมาตรา ๔๐ (๒)  

      (๖)  วางระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

      (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 ๑๖. คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ นับเปนกลไกระดับชาติที่สำคัญซึ่งที่ผานมาไดชวยสนับสนุนให

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตจำนวน ๒๐๐ ลานบาท ในป ๒๕๕๒ และ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขยายขอบเขตความคุมครองผูประกันตน จากเดิมจายคารักษาพยาบาลเฉพาะกรณี

ผูปวยโรคจิตฉุกเฉิน ที่ตองรับการรักษาตัวในแผนกผูปวยใน ระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน เปนการใหรักษาในทุกกรณี 

ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน 

 ๑๗. กรมสุขภาพจิตรวมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (Health Intervention 

and Technology Assessment Program, HITAP) ประเมินวามีผูมีปญหาทางสุขภาพจิตที่สำคัญ* ซึ่งจำเปนตอง

ไดรับการชวยเหลือประมาณ ๑๐ ลานคนทั่วประเทศ แตมีผูเขาถึงบริการสุขภาพจิตประมาณ ๘ แสนคนหรือคิด

เปนรอยละ ๘ ของจำนวนผูปวยทั้งหมด๑๑  

 ๑๘. เมื่อพิจารณาจากขอมูลการเขาถึงบริการของผูมีปญหาทางสุขภาพจิต นับวาระบบประกันสุขภาพใน

ปจจุบัน ยังมีประเด็นที่จำเปนตองไดรับการพัฒนาอีกเปนจำนวนมาก เพ่ือใหการเจ็บปวยทางจิตไดรับการดูแล

อยางเทาเทียม เชน ปจจุบัน สำนักงานประกันสังคม ยังไมใหความคุมครองการดูแลรักษาแกผูปวยที่ทำรายตนเอง 

ทั้งที่ในทางวิชาการ การทำรายตัวเองถือเปนสัญญาณรองขอความชวยเหลือรูปแบบหน่ึง ของผูมีปญหาสุขภาพจิต

ที่มองไมเหน็ทางออกของชีวิต  และในดานปจจัยทางสังคม พบวา สังคมโดยรวม ยังมีอคติตอการเจ็บปวยทางจิต 

กอใหเกิดอุปสรรคในการไปใชบริการและการอยูรวมกันในสังคม  

  

* นิยามผูที่มีปญหาทางจิตในงานวิจัย ไดแก ๘ โรค/ภาวะ ตามที่องคการอนามัยโลกไดกำหนดเปนขอบเขตของการศึกษาปญหา

ทางสุขภาพจิตท่ีสำคัญ ไดแก โรคจิต โรคซึมเศรา โรคสมองเสื่อม โรคลมชัก ความผิดปกติทางจิตเวชจากแอลกอฮอล ความผิดปกติ

ทางจิตเวชจากสารเสพติด ความผิดปกติทางพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก และการทำรายตนเองหรือฆาตัวตาย 
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มาตรการปองกันการฆาตัวตายและประสบการณดำเนินงานที่ผานมาในประเทศไทย 

 ๑๙. องคการอนามัยโลก ไดเสนอมาตรการปองกันการฆาตัวตายที่สำคัญ สำหรับประเทศสมาชิก 

ประกอบดวย การพัฒนาการเขาถึงบริการทางสุขภาพและสังคม การปองกันและรักษาโรคซึมเศราและปญหาจาก

การดื่มสุราและใชสารเสพติด การควบคุมการเขาถึงวิธีการที่ใชในการฆาตัวตาย เชน อาวุธปน สารพิษ

ทางการเกษตร การใหการดูแลผูพยายามฆาตัวตายอยางมีคุณภาพ การรายงานขาวการฆาตัวตายที่เหมาะสมและ

รับผิดชอบของส่ือมวลชน และการเพ่ิมทักษะความสามารถในการดำเนินชีวิตใหกับเยาวชนในการจัดการอารมณ

และปญหาตาง ๆ โดยเสนอวา มาตรการเหลานี้จะชวยลดอัตราการฆาตัวตายลงได แตจำเปนตองมีการดำเนินการ

อยางมีสวนรวมจากหลายภาคสวน  

 ๒๐. ประสบการณดำเนนิงานปองกนัการฆาตวัตายของประเทศไทย มีตวัอยางความสำเร็จในการดำเนินงาน

ในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด ตามมาตรการตาง ๆ ขางตน ดังนี้  

 ๒๑. การพัฒนาการเขาถึงบริการสุขภาพจิต 

 กรมสุขภาพจิตจัดโครงการคนหาและคัดกรองผูปวยโรคซึมเศราและเส่ียงตอการฆาตัวตาย กำหนดให

สถานบริการสาธารณสุขรวมกับแกนนำชุมชนรวมคัดกรองเพื่อคนหาและรักษาผูปวยโรคซึมเศรา พรอมกำหนด

มาตรฐานคุณภาพบริการการชวยเหลือผูพยายามฆาตัวตาย ดังตัวอยางที่อำเภอบานโฮง ลำพูน ไดดำเนินการ 

บูรณาการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตระดับอำเภอ วิเคราะหขอมูล ประเมิน

สถานการณ นำเสนอขอมูล สรางความตระหนัก และพัฒนาศักยภาพองคกรตาง ๆ ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การคัดกรองและคนหาผูมีอาการซึมเศรา และผูเสี่ยงตอการฆาตัวตาย พบวา ชวยใหอัตราการพยายามฆาตัวตาย

ลดลงจาก ๖๗.๕๔ ตอแสนประชากรในป ๒๕๕๐ เปน ๔๘.๖๙ ในป ๒๕๕๓ และอัตราการฆาตัวตายสำเร็จลดลง

จาก ๒๘.๑๐ ตอแสนประชากรในป ๒๕๕๐ เปน ๑๘.๕๕ ในป ๒๕๕๓   

 ๒๒. การควบคุมการดื่มสุรา  

 อำเภอปาซาง ลำพูน๑๒ พบวาผูฆาตัวตายสำเร็จมีปญหาติดสุรารอยละ ๒๐ หลังจากการเผยแพรความรู

และจัดทำมติรวมกันในชุมชน ไดจัดทำโครงการลดการเขาถึงสุราลดปญหาการฆาตัวตาย โดยการรณรงคงานศพ

ปลอดเหลา รณรงคงดเหลาเขาพรรษา ดูแลผูติดสุราในชุมชน ทำขอตกลงรวมกับรานจำหนายสุราในหมูบาน พื้นที่

ดำเนินการคือหมูบานน้ำดิบและสบทา ไมพบการฆาตัวตายสำเร็จที่สัมพันธกับการดื่มสุรา 

 ๒๓. การควบคุมสารพิษทางการเกษตร   

 อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน๑๓ เปนพื้นที่ที่มีการฆาตัวตายสำเร็จสูงของประเทศในอดีต วิธีการสวนใหญ

เปนการกินหรือดื่มสารพิษ โรงพยาบาลชุมชนรวมมือกับหนวยงานในอำเภอ ไดแก เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน

อำเภอ รานคาและชุมชนในพ้ืนที่ รวมกันควบคุมการจำหนายสารพิษทางการเกษตร โดยคิดคำนวณพื้นที่ทางการ

เกษตรในการจำหนาย จัดจำหนายเฉพาะในฤดูกาลที่ตองใช ไมมีการเก็บสตอก รณรงคการงดใชสารเคมี รณรงค

เรื่องอาหารปลอดภัย และบูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบการฆาตัวตายลดลง  

 ๒๔. การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในระดับโรงเรียน 

 โรงเรียนจากเขตพืน้ที่การศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๕๕๕ โรงเรียน นำส่ือการเรียนรู “เติมเต็มความ

เขมแข็งทางใจ” พัฒนาโดยแผนงานสรางเสริมสุขภาพจิต สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา

นักเรียนเขาใจตนเองและผูอื่นมากขึ้น รูจักคิดจัดการปญหา รับฟงความคิดเห็น ผอนคลายความเครียดไดอยาง

ถูกตอง มีปญหาพฤติกรรม (เชน ทะเลาะวิวาท มาโรงเรียนสาย) นอยลง ครูสามารถประสานสัมพันธระหวาง
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โรงเรียนกับผูปกครองไดมากยิ่งขึ้น มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตในโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา

มากกวา ๕๐ แหงนำไปขยายผลตอในเครือขายโรงเรียนในพื้นที่ของตน    

 ๒๕. บริการแบบองครวมและการเกื้อกูลกันในชุมชน 

 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม๑๔ มีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ๒๖.๖๔ ตอแสนประชากร ในป ๒๕๕๑ จาก

การสัมภาษณชุมชนพบวาปจจัยสำคัญของการฆาตัวตาย คือ การปวยเปนโรคเรื้อรัง การติดสุรา และปญหาทาง

เศรษฐกิจ จึงจัดประชุมรวมระหวางโรงพยาบาลกับชมรมผูสูงอายุ ผูนำองคกรทองถิ่น พระสงฆ เพื่อชวยเผยแพร

ความรู ดูแลกันภายในชุมชน อบรมพนักงานนวด ฝกสวดมนต ปฏิบัติธรรม และฝกทักษะการปรึกษา กิจกรรม

ธรรมะสัญจร เยี่ยมบานผูปวย สัญจรตามโรงเรียน ดูแลสุขภาพกายใจ พบอัตราการฆาตัวตายในปตอมาลดลง จาก

เดิมจำนวน ๒๐ ราย เหลือ ๑๑ ราย และ ๕ ราย ตามลำดับ   

 ๒๖. การสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ประชาคมในหมูบานตำบลบานปวง อ.ทุงหัวชาง ลำพูน๑๕ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใชในการ

ปองกันการฆาตัวตาย โดยจัดตั้งองคผาปาคลายทุกขขึ้นในวันพระ ใครมีความทุกข ความเครียด ที่ไมสามารถแกไข

ไดดวยตนเอง หรือปรึกษาใครไมได ใหเขียนบรรยายความทุกขแลวนำไปเสียบที่ตนผาปา คณะกรรมการจะเปด

อานและประชุมกัน เพื่อหาแนวทางในการปลดทุกขใหกับประชาชนที่ถวายความทุกขตอไป สงผลใหไมพบผูปวย

ภาวะซึมเศราและการพยายามทำรายตัวเองในหมูบานหลังดำเนินกิจกรรมทั้งในป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 

 ๒๗. การบูรณาการระดับจังหวัด 

 เชียงรายเปนจังหวัดที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงสุดของประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๒ กอใหเกิดความตื่นตัวใน

เวทีสมัชชาสุขภาพ ขณะเดียวกัน จากเหตุการณนักเรียนรายหนึ่งฆาตัวตายสำเร็จจากการผิดหวังการสอบเขา

มหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ กอใหเกิดการรวมตัวของกลุมผูรอดชีวิต ซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัวของผูเสียชีวิต 

ภายใตชื่อ “ชมรมแสงเทียนสองใจ” นำประสบการณการฝาวิกฤตชีวิตมาใหการชวยเหลือเพื่อนบานและสื่อสารใน

ชุมชน เกิดกระแสเชิงบวก ลดตราบาปตอปญหาทางจิตเวช ชุมชนเกิดความตระหนักในปญหาและรวมเปนแกนนำ 

เปนจุดสำคัญตอการแกปญหาดวยกระบวนการมีสวนรวมเปนเครือขาย จนนำไปสูกำหนดเปนนโยบายสาธารณะ 

และนำประเด็นการจัดการปญหาการฆาตัวตายเปนระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแหงชาติในป ๒๕๕๔๑๖ 

 

สื่อมวลชนกับการนำเสนอขาวการฆาตัวตาย 

 ๒๘. องคการอนามัยโลกเสนอแนวทางการนำเสนอขาวการฆาตัวตายสำหรับสื่อมวลชน ประกอบดวย  

  • หลีกเลี่ยงการนำเสนอขาวใหเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องนาสนใจ  

  • เลี่ยงการบรรยายวิธีการฆาตัวตายโดยละเอียด ไมลงขอความในบันทึกลาตาย (หากมี)  

  • ใหความรูเกีย่วกบัการฆาตวัตายและคำแนะนำเกีย่วกบัการชวยเหลอืเบ้ืองตนและแหลงชวยเหลอื 

  • คำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแกญาติหรือผูใกลชิด 

  • ตระหนักถึงโอกาสในการเลียนแบบ หากผูฆาตัวตายเปนดารา หรือผูมีชื่อเสียง 

 แนวทางนำเสนอขาวขางตน แตกตางจากหลักการนำเสนอขาวของส่ือมวลชน เพื่อใหขาว “ขาย” ได ซ่ึง

เปนความแตกตางระหวางขาวท่ีเปนประโยชนตอสังคม และขาวที่เปนประโยชนตอธุรกิจ กรมสุขภาพจิตเคยจัด

ประชุมรวมกับบรรณาธิการขาว ในชวงที่มีขาวการฆาตัวตายเกิดขึ้นมาก พบวา ชวยใหการนำเสนอขาวเปนไปตาม

หลักการนำเสนอขาวที่ดีมากข้ึน แตใหผลเพียงระยะสั้น เนื่องจากยังขาดกลไกการควบคุมการนำเสนอขาวจาก

สื่อมวลชนดวยกันเองและจากสังคมที่ยั่งยืน 
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 ๒๙. ในวิกฤติน้ำทวมครั้งใหญของประเทศไทยปลายป ๒๕๕๔ สื่อมวลชนไดแสดงบทบาทสรางสรรคตอ

สังคม ทั้งในดานการนำเสนอขาวในแงมุมที่ชวยเสริมสรางกำลังใจในการตอสูกับปญหา เชน เสนอตัวอยางความ

รวมแรงรวมใจของชุมชนในการแกปญหารวมกัน รับแจงปญหาและชวยเผยแพรขอมูลเพื่อระดมความชวยเหลือ 

ประสานและระดมความชวยเหลอืใหแกชมุชน เปดเวทปีระชาชนสะทอนมุมมองแงตาง ๆ ตอปญหา ซ่ึงเปนบทบาท

ที่เปนประโยชนตอการดูแลจิตใจประชาชนและชวยสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  

 ๓๐. โดยสรุป การฆาตัวตายเปนผลปลายทางที่ไมพึงประสงคของปจจัยที่หลากหลาย เปนความสูญเสียที่

ปองกันได และเปนภาพสะทอนของระบบประกันสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพจิต และกลไกการอยูรวมกันใน

ชุมชนดวยความเกื้อกูล องคการอนามยัโลกไดกำหนดมาตรการปองกันการฆาตวัตายไวเปนแนวทางสำหรบัประเทศ

สมาชิกไวอยางชัดเจน ซึ่งในกรณีของประเทศไทย มีประเด็นสำคัญ คือ การชวยใหผูปวยทางจิตไดรับการคุมครอง

ในการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ การควบคุมการนำเสนอขาวการฆาตัวตายของสื่อมวลชน ตลอดจนการเผยแพร
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และการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อพัฒนากลไกการดูแลชวยเหลือกันภายในชุมชน โดยเฉพาะการดูแลผูมี

ปจจัยเสี่ยงและผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ       
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การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง๑ 

 รับทราบ วาสถานการณภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยข้ึนในประเทศไทย ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบ

ฉับพลันโดยกอความเสียหายรุนแรงกับชนิดที่คาดการณไดแตกอความเสียหายอยางกวางขวาง รวม ๗ ประเภท

ไดแก อุทกภัย-ดินโคลนถลม  พายุหมุนเขตรอน  แผนดินไหว  สึนามิ มหาอุทกภัย ภัยแลง และ ไฟปา-หมอกควัน 

ซึ่งจะสรางความสูญเสียทั้งตอชีวิต ทรัพยสิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม คิดเปนมูลคามหาศาลในแตละป 

 ตระหนัก วาการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเปนงานที่เกินความสามารถท่ีหนวยงานรัฐจะบริหารจัดการเพียง

ลำพังหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ประกอบกับการดำเนินงานดานแผนเตรียมความพรอมแหงชาติยังมีขอจำกัด 

ขาดมาตรการรองรับที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบแจงเตือนภัย การวางแผนปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติอยาง

เปนระบบ การฝกซอมของหนวยงาน การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา การกำหนดการบัญชาการเหตุการณ

ที่มีเอกภาพ และความเขาใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตั้งแตในภาวะปกติจนถึงขั้นสถานการณวิกฤต ทำให

การบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินไมสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 หวงใย วาสังคมและชุมชนทองถิ่นยังขาดความรู ความเขาใจ หรือองคความรูเดิมที่มีอยูอาจไมเพียงพอ

ตอความซับซอนของปญหาและความหลากหลายของภัยพิบัติธรรมชาติ จนไมอาจนำมาสูการกำหนดมาตรการ

ปองกันและรับมือภัยพิบัติอันเปนสาธารณภัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม    

 กังวล วารฐับาลยงัไมมคีวามชัดเจนในแนวทางการจัดการภัยพบิตัิธรรมชาติโดยชมุชนทองถ่ินเปนศูนยกลาง 

และยังขาดแนวนโยบายเฉพาะสำหรับรองรับภัยพิบัติแตละประเภท ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การปองกันสาธารณภัย รวมท้ังการกำกบัการใชประโยชนในทีด่นิ การถมดนิ และการควบคมุอาคาร ทีย่งัไมสามารถ

บังคับใชอยางไดผล และยังใหความสำคัญในเร่ืองการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนนอยเกินไป ขาดการถอดบทเรียน

การทำงานในขณะการเกดิภยัพบิตัแิตละครัง้อยางเพยีงพอท่ีจะนำไปสูการปฏบิตัไิดดขีึน้กบัเหตกุารณทีค่ลายคลึงกัน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) โดยกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในฐานะหนวยงานเลขานุการเปนเจาภาพหลัก รวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ สภาความมั่นคงแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอวกาศและ

สารสนเทศ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงคมนาคม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สมาคมสันนิบาต

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๓  

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ 
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๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ / ผนวก ๑ 

เทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตำบล

แหงประเทศไทย และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้ 

          ๑.๑ จัดใหมีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมี

สวนรวมของทุกภาคสวน ใหความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง และ

ใหคำนึงถึงกลุมเปราะบางดวย ทัง้นี้ใหนำขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ตามภาคผนวก๒ ทายเอกสารหลัก ไปพิจารณารวมดวย 

              ๑.๒  จัดตั้งกลไกและระบบสนับสนุนงบประมาณ และ/หรือ เงินกองทุนในทุกระดับที่มีรูปแบบการ

จัดการที่คลองตัว เพื่อดำเนินงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับโดยมีชุมชนทองถิ่นเปน

ศูนยกลาง 

 ๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทในทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง โดยการสนับสนุนของ

กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนเตรียมความพรอมเครือขายชุมชนทองถิ่นเพ่ือรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ และที่เกิด

จากโครงสรางการพัฒนาในทองถิ่น โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และเครือขายชุมชนทองถิ่น 

ทั้งนี้ใหคำนึงถึงบทบาทหญิง-ชายในการบริหารจดัการภยัพบิตั ิและความเชือ่มโยงระหวางพืน้ที ่ รวมถึงความครอบคลุม

พื้นที่อำเภอเปาหมายทั้งอำเภอ และจัดสรรงบประมาณของทองถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ

พื้นที่ กองทุนอื่น ๆ เพื่ออุดหนุนการทำงานของเครือขาย โดยมีเคาโครงของสาระสำคัญดังนี้  

     ๒.๑  การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอม รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการผังเมือง 

และการซอมแผน  

     ๒.๒  การปองกันและลดผลกระทบ รวมถึงการจัดการลุมน้ำ 

     ๒.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการแพทยสาธารณสุข 

     ๒.๔  การฟนฟู รวมถงึการดูแลปจจัยสี่ ไดแก การจัดสรางที่พักชั่วคราว น้ำดื่มและอาหาร การดูแล

ดานสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอม ใหไดตามมาตรฐานสากล  

     ๒.๕  การสนับสนุนเครือขายจัดการภัยพิบัติของชุมชนทองถิ่นและสังคม โดยการสรางจิตสำนึกแหง

ความปลอดภัย และการบริหารจัดการความขัดแยงในการแกไขปญหาภัยพิบัติ และใหคำนึงถึงกลุมเปาหมายตาง ๆ 

เชน กลุมเปราะบาง       

 ๓. ขอใหรัฐบาลจัดตั้งกองทุนระดับชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากหลายภาคสวน เพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดกลไกการบริหารการจัดการภัยพิบัติ การบริหารระบบโลจิสติกส การเคลื่อนยายผูประสบภัย 

การสงเสริมการจัดทำแผนเตรียมความพรอมระดับชุมชน และสงเสริมการบริหารจัดการภัยพิบัติดานอื่น ๆ 

โดยเฉพาะระดับชุมชนทองถิ่น ดวยการออกเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มอบหมายใหสถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงาน 

 ๔. ขอใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุน และกลไกการประสาน

ความรวมมือจัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ตำบล/ภูมินิเวศ โดยอาจจัดตั้งขึ้นมาใหมหรือเปนสวนหน่ึงของกองทนุทีม่อียูแลว 

ในชุมชนทองถิ่น เพื่อจัดการแกปญหาเฉพาะหนาและฟนฟูภายหลังประสบภัยพิบัติ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

สมทบกองทุนภัยพิบัติที่ชุมชนทองถิ่นริเริ่มดำเนินการ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๒๔

 ๕. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย หนวยงานวิชาการ องคกร

พัฒนาเอกชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชนทองถิ่น หรือทุกภาคสวนรวมกัน ดำเนินการวิจัยและสราง

องคความรูเรื่องภัยพิบัติ รวมทั้งรวบรวมองคความรูและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากบทเรียนและประสบการณของ

ภาคประชาชนท่ีหลากหลาย รวมถึงการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ดานสุขภาพ และสาเหตุแหงภัยพิบัติ 

อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการในทุกระดับ   

 ๖. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) จัดสรรคล่ืนความถี่อยางพอเพียงเพื่อใชสำหรับโทรทัศน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสื่อสาร ในการรับมือ

ภัยพิบัติธรรมชาติเปนการเฉพาะ โดยมีหนวยงานรัฐหรือองคกรสาธารณะท่ีเกี่ยวของและมีศักยภาพเหมาะสมเปน

ผูดำเนินการ อีกท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือสื่อสารใหกับองคกรชุมชนที่ทำงานจัดการ

ภัยพิบัติ 

 ๗. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) สนบัสนนุการพฒันาเครือขายอาสาสมัคร

ภาคพลเมืองที่หลากหลายเพื่อรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนทองถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งการจัดการองคความรู

ดานภัยพิบัติอยางเปนระบบ และมีการเผยแพรองคความรูที่จำเปนกับประชาชนในภาวะภัยพิบัติทั้งสวนกลางและ

สวนภูมิภาค  

 ๘. ขอใหสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัเปนหนวยงานหลัก รวมกบัสมาชกิสมชัชาสุขภาพ

ในพื้นที่เสี่ยงทกุจงัหวดั สนบัสนนุใหมกีารจัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ที ่ รวมกบัหนวยงานวิชาการและชุมชนทองถิ่น 

เพื่อขับเคล่ือนงานการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพ้ืนที่ใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม เชน จัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการ

ภัยพิบัติประจำจังหวัด  

 ๙. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบจัดทำหลักสูตร

การเรียนรูเรื่องภัยพิบัติอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และจัดใหมีการเรียนการสอนในทุกระดับ    

 ๑๐. ขอใหรฐับาลทบทวนโครงสรางการจัดการภัยพบิตั ิ โดยใหมศีนูยอำนวยการทีม่ลีกัษณะเปนหนวยงานรัฐ

ที่เปนอิสระ ทำงานเปนเอกภาพ ขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตร ี เปนหนวยงานท่ีประสานความรวมมอืระหวางกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  กรมอตุนุยิมวทิยา  ศนูยเตอืนภยัพบิตัแิหงชาต ิ เครอืขายอาสาสมัครดานภยัพบิตัภิาควิชาการ  

กรมสุขภาพจิต สถาบนัการแพทยฉกุเฉนิแหงชาต ิและหนวยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ศูนยอำนวยการระดับภาค  

ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล  

 ๑๑. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕ และครั้งท่ี ๖  
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การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง  
 

ขอบเขตของภัยพิบัติธรรมชาติ  

 ภัยพิบัติธรรมชาติในท่ีนี้ มีขอบเขตครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติแบบฉับพลัน ที่มีผลกระทบตอชีวิตทรัพย

สินรุนแรง ๔ ประเภท  ไดแก  อุทกภัย-ดินโคลนถลม  พายุหมุนเขตรอน แผนดินไหว และคลื่นยักษสึนามิ และ

ภัยพิบัติธรรมชาติทีค่าดการณได ซึง่อบุตับิอยขึน้และมผีลกระทบตอประชาชนเปนวงกวาง ๓ ประเภทไดแก อุทกภัย 

ภัยแลง และวิกฤตไฟปาและหมอกควัน  

 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 ๑. จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกในชวง ๓๐ ปที่ผานมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศา

เซลเซียสในทุกสิบป สงผลใหสภาพภมูอิากาศแปรปรวน เกดิภยัพบิตัธิรรมชาตบิอยคร้ังข้ึนในประเทศไทย ทั้งอุทกภัย 

ดินโคลนถลม วาตภัย แผนดินไหว สึนามิ ภัยแลง ไฟปาและหมอกควัน ซึ่งสงผลกระทบตอสังคมและชุมชนอยาง

หลีกเลี่ยงไมได และบอยคร้ังรนุแรงจนเปนเหตใุหเกดิความเสยีหายตอชวีติ ทรพัยสนิ ระบบเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 

คิดเปนมูลคามหาศาล เกินกำลังความสามารถของหนวยงานรัฐ รัฐบาลหรือชุมชม ที่จะจัดการปญหาเพียงลำพัง 

สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ภัยพิบัติธรรมชาติเปนอุปสรรคสำคัญตอการบรรลุถึงเปาหมายการพัฒนาที่จะทำให

ชีวิตความเปนอยูของสังคมมนุษยดีขึ้น การใหความสำคญักบัการจดัการภัยพบิตัธิรรมชาตใินชมุชนและสงัคมจึงเปน

สิ่งสำคัญ เพราะแตละชุมชนตางประสบปญหาภัยพิบัติธรรมชาติในลักษณะที่แตกตางกัน ชุมชนจึงตองมีบทบาท

สำคัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติดวยตัวเอง ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงและนำไปสูการสรางความปลอดภัยใหกับ

ชุมชน   

 ๒. เหตุการณอุทกภัยและดินโคลนถลมใน ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๔๙ สงผลให อุตรดิตถ สุโขทัย แพร ลำปาง และนาน ไดรับความเสียหาย มีผูเสียชีวิต ๘๗ คน (อุตรดิตถ 

๗๕ คน) สูญหาย ๒๙ คน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๓๕๒,๐๑๖ คน เหตุการณการน้ำทวมใหญเมื่อเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กอใหเกิดความเสียหายอยางหนัก พื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น ๓๙ จังหวัด ๔๒๕ อำเภอ 

๓,๐๙๘ ตำบล ๒๖,๒๒๖ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๒,๐๐๒,๙๖๑ ครัวเรือน มีผูเสียชีวิต ๑๘๐ คน  

เฉพาะภาคใตมี ๑๒ จังหวัด ๑๓๓ อำเภอ ๘๗๔ ตำบล ๖,๑๙๗ หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน ๖๐๙,๕๑๑ 

ครัวเรือน จำนวน ๑,๙๓๒,๔๐๕ คน มีผูเสียชีวิต ๘๐ คน เหตุการณครั้งนี้สงผลให พื้นที่อำเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา เกิดน้ำทวมสูงในบริเวณตัวเมืองชั้นใน มีความเสียหายเปนมูลคามากกวา ๑๐,๐๐๐ ลานบาท มีผูเสียชีวิตถึง 

๒๓๓ คน ไมรวมชาวตางประเทศ และในระหวางวันที่ ๑๓-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังเกิดอุทกภัยซ้ำอีกครั้งใน 

๑๖ อำเภอ ของจังหวัดสงขลา มีผูประสบความเดือดรอนเปนจำนวนมาก ลาสุดเหตุการณมหาอุทกภัยที่กำลัง

ดำเนินอยู เกิดขึ้นมาตั้งแตวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จากอิทธิพลของพายุโซนรอนนกเตน รองมรสุมกำลังปาน

กลางถึงคอนขางแรงพาดผานประเทศไทย และน้ำลนตลิ่ง มีพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบและประกาศเปนพื้นที่ประสบ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 
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ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวมทั้งสิ้น ๖๕ จังหวัด ๖๘๔ อำเภอ ๔,๙๑๗ ตำบล ๔๓,๖๐๐ หมูบาน ราษฎร

ไดรับความเดือดรอน ๔,๐๖๘,๓๖๑ ครัวเรือน ๑๓,๕๗๐,๘๗๓ คน บานเรือนเสียหายทั้งหลัง ๒,๓๒๙ หลัง 

บานเรือนเสียหายบางสวน ๙๖,๘๓๓ หลัง พื้นท่ีการเกษตรคาดวาจะไดรับความเสียหาย ๑๑.๒๐ ลานไร ถนน 

๑๓,๙๖๑ สาย ทอระบายน้ำ ๗๗๗ แหง ฝาย ๙๘๒ แหง ทำนบ ๑๔๒ แหง สะพาน/คอสะพาน ๗๒๔ แหง บอ

ปลา/บอกุง/หอย ๒๓๑,๙๑๙ ไร ปศุสัตว ๑๓.๔๑ ลานตัว มีผูเสียชีวิต ๖๘๐ ราย  สูญหาย ๓ คน รวมท้ังความ

เสียหายของนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน รานคา สนามบินดอนเมือง และภาคธุรกิจตาง ๆ คิดเปนมูลคาทาง

เศรษฐกิจมหาศาล จากการประเมินของศูนยวิจัยกสิกรไทย ท่ีคาดวาอุทกภัยครั้งใหญซึ่งนับเปนภัยพิบัติที่สราง

ความเสียหายในเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจแกประเทศไทยสูงสุดเทาที่เคยประสบมานั้น ไดกอใหเกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ เปนมูลคาสุทธิประมาณ ๒๔๒,๒๐๐ ลานบาท  

 ๓. การเกิดวาตภัยครั้งสำคัญ ๆ ในประเทศไทย ไดแก วาตภัยจากพายุไตฝุนเกย ที่พัดเขาสูจังหวัดชุมพร 

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ความเร็วของลมวัดได ๑๘๙ กม./ชั่วโมง ประชาชนเสียชีวิต ๖๐๒ คน บาดเจ็บ 

๕,๔๙๕ คน สูญหาย ๑๓๔ คน บานเรือนเสียหาย ๖๑,๒๕๘ หลัง ทรัพยสินสูญเสียราว ๑๑,๗๓๙ ลานบาท เปน

พายุในประวัติศาสตรลูกเดียวที่เปนระดับไตฝุน วาตภัยพายุไตฝุนกิสนาข้ึนฝงที่เวียดนามและเคลื่อนสูประเทศไทย

ในเวลาตอมาโดยลดระดับเปนพายุโซนรอน ดวยความเร็วลม ๑๖๕ กม.ตอชั่วโมง สงผลใหจังหวัดอำนาจเจริญ 

อุบลราชธานี ไดรับความเสียหายเกือบทั้งพื้นที่ วาตภัยจากพายุไตฝุนลินดา ตั้งแตวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

ทำใหเกิดความเสียหายทั้งจากวาตภัย อุทกภัย และคล่ืนซัดฝงในพื้นที่ ๑๑ จังหวัดของภาคใตและภาคตะวันออก 

อันตรายที่เกิดจากวาตภัย มักสงผลใหเกิดความเสียหายเปนวงกวาง มีผูคนจำนวนมากที่บาดเจ็บตองรีบชวยเหลือ

และนำสงโรงพยาบาลหรือสถานบริการที่ใกลที่สุด  มีปญหาโรคตาง ๆ โดยเฉพาะโรคติดตอ ถาระบบการควบคุมไม

ดีพอสงผลใหเกิดโรคระบาด โรคซึมเศรา มีปญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค  

 ๔. เหตุการณคลื่นยักษสึนามิในพื้นที่ภาคใตที่เริ่มจากเชาวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกิดแผนดินไหวใน

ทะเลเหนือเกาะสุมาตรา มีความรุนแรงมากถึง ๘.๙ ริกเตอร ตามมาดวยคลื่นยักษสึนามิกระหน่ำ เกิดความเสีย

หายแบบฉัพลนัตอชวีติและทรพัยสนิจำนวนมหาศาล ในเขต ๖ จงัหวดัชายฝงทะเลอนัดามนั คือ จังหวัดพังงา กระบ่ี 

ระนอง ภูเก็ต ตรัง และสตูล มีผูเสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวม ๕,๔๐๑ คน สูญหาย ๒,๙๒๑ คน 

และทำใหมีเด็กกำพรามากกวา ๑,๒๑๕ คน มูลคาความเสียหายเบื้องตนประมาณ ๑๔,๔๙๑ ลานบาท กอใหเกิด

ความสูญเสียตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากกวา ๓๐,๐๐๐ ลานบาท   

 ๕. เหตุการณแผนดินไหว ในระยะเวลา ๕ ปที่ผานมามักเกิดในเขตรอยตอประเทศเพื่อนบาน เชน 

ชายแดนประเทศพมา ลาว และเกาะสุมาตรา สงผลตอประเทศไทยดังนี้ ป พ.ศ.๒๕๕๐ เกิดขึ้นที่ประเทศพมา

และลาว โดยรูสึกสั่นสะเทือนไดที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย และอาคารสูงในกรุงเทพฯ กับแผนดินไหวบริเวณเกาะ

สุมาตราเกิดการสั่นสะเทือนและรูสึกไดบนอาคารสูงในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และพังงา ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดขึ้น

อีก ๖ คร้ัง รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงในกรุงเทพฯ ๓ ครั้ง และรูสึกสั่นสะเทือนที่ จ.เชียงใหม ๒ ครั้ง จ.ภูเก็ต ๑ ครั้ง 

และ จ.สรุาษฎรธานี ๑ ครัง้ ในป พ.ศ.๒๕๕๒ เกดิข้ึนจำนวน ๑ ครัง้บรเิวณตอนกลางเกาะสมุาตรา ขนาด ๗.๙ ริกเต

อร รูสึกไดบริเวณตึกสูงในกรุงเทพฯ ในป พ.ศ.๒๕๕๓ เกิดขึ้น ๔ ครั้ง รูสึกสั่นสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย ๓ ครั้ง และ

รูสึกสั่นไหวบนอาคารสูงบางแหงใน จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.สุราษฎรธานี จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ๑ คร้ัง และลาสุด

ในป พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดขึ้น ๑ ครั้งที่ประเทศลาว รูสึกสั่นไหวไดหลายจังหวัด เชน เลย นาน แพร อุดรธานี หนองคาย

และหนองบัวลำภู ๓ 
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 ๖. เหตุการณไฟปาและหมอกควัน  ขอมูลตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๓ มีการดับไฟปารวมท้ังสิ้น ๖,๗๖๓ ครั้ง มี

พื้นที่ปาที่ถูกไฟไหม ๘๑,๕๐๘.๖ ไร ดังนี้ ภาคเหนือ มีการดับไฟปา ๔,๑๙๘ คร้ัง จำนวนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม 

๓๒,๓๗๔ ไร ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ( ๗๒๖ ครั้ง และ ๕,๔๕๙ ไร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

การดับไฟปา ๑,๕๖๐ ครั้ง จำนวนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม ๒๐,๔๓๒ ไร(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ๒๙๓ ครั้ง และ 

๔๒ ไร) ภาคกลางและภาคตะวันออก มีการดับไฟปา ๕๗๕ ครั้ง จำนวนพื้นที่ที่ถูกไฟไหม ๗,๐๔๑ ไร 

(ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ๑๒๑ ครั้ง และ ๑,๒๒๒ ไร)  ภาคใต มีการดับไฟปา ๔๓๐ ครั้ง จำนวนพื้นที่ที่ถูกไฟ

ไหม ๒๑,๖๖๑ ไร (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  ๒๖๒ ครั้ง และ ๑๖,๖๐๗ ไร) สวนสถานการณหมอกควันใน

ประเทศไทย ป ๒๕๕๓เปนปที่เกิดวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครั้งรุนแรง โดยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 

๒๕๕๓ ตรวจพบปริมาณฝุนขนาดเล็ก (PM10) อยูในระดับเกินเกณฑมาตรฐานในหลายพื้นที่ และเขาสูระดับวิกฤติ

ในชวงวันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยเฉพาะท่ีจังหวัดแมฮองสอน มีคาเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมงเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๕๓ เทากับ ๕๑๘.๕ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกินเกณฑมาตรฐานมากกวา ๔ เทา และเปนคาสูงสุดในรอบ 

๒๐ ป นับแตเริ่มมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย (มาตรฐานคาเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมงของฝุน

ขนาดเล็ก (PM 10) ไมเกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ๔ 

 ๗. สถานการณภัยแลง ขอมูลระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ มีพื้นที่ประสบภัยจำนวน ๗๑ จังหวัด 

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นเปนจำนวนมหาศาล เชน ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ มีประชาชนไดรับความเดือดรอนจำนวน 

๑๑,๑๔๗,๖๒๗ คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๑๓,๗๓๖,๖๖๐ ไร คิดเปนมูลคาความเสียหาย ๗,๕๖๕ ลานบาท ๕  

 ๘. สาเหตุสำคัญประการหน่ึงที่ทำใหเกิดความสูญเสียจำนวนมากตอชีวิตและทรัพยสิน คือชุมชนไมมีแผน

ในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไมมีระบบเตือนภัยที่ดี ขาดระบบการส่ือสารที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

ขาดความรูความเขาใจในการปองกันตนเองใหรอดพนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งปจจุบันมีตัวอยางของชุมชนที่มีการ

จัดการภัยพิบัติที่ดี เปนรูปธรรม ตัวอยางเชน การจัดการปญหาอุทกภัยเรื้อรังของชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ 

อำเภอเมือง จังหวัดนาน ซ่ึงเปนชุมชนที่ตั้งริมฝงแมน้ำนานและประสบปญหาน้ำทวมมาตลอด ชุมชนไดใช

กระบวนการการเรียนรูของชุมชนในการจัดการปญหาภาวะวิกฤติน้ำทวมดวยความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน โดยมีการจัดทำแผน ๓ ระยะ (กอนน้ำทวม-ระยะน้ำ

ทวม-หลังน้ำทวม) เพื่อรองรับสถานการณน้ำทวมและซักซอมกอนฤดูน้ำหลาก มีการระดมทุนจัดตั้งกองทุนรวม

น้ำใจผูประสบภัย และคัดเลือกกรรมการกองทุน เปนนวัตกรรมท่ีเกิดจากการประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับ

บริบทปญหาที่นาสนใจ ทั้งแผนปองกันน้ำทวมของชุมชน การจัดตั้งกองทุน การประยุกตใชแผนที่เดินดินมาเปน

เคร่ืองมือเตรียมความพรอมรับมือน้ำทวม๖  หรือที่หมูบานคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีการ

จัดการเตรียมพรอมของชุมชนในการรับพิบัติอยางเปนระบบ 

 ๙. มีความพยายามในการสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนา

เอกชนอยูหลายแหง อาทิ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดำเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

(Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การสรางเครอืขาย สรางความตระหนกัและเตรยีมความพรอมของประชาชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มุงใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนใหสามารถบริหารจัดการภัยพิบัติหรือสาธารณภัยในเบ้ืองตนไดดวยตนเอง โดย

จัดทำแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน/หมูบาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหมีหนาที่

รับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตละชุมชน โดยมีสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำหนาที่



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๒๘

ในการคัดเลือกพ้ืนที่เปาหมายที่มีความเส่ียงตอการเกิดภัยซึ่งผานความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดและแจงให

สวนกลางทราบ จากน้ันสวนกลางจะทำหนาที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดสรรเงินงบประมาณแกจังหวัด 

ทำเอกสารเผยแพร จัดหลักสูตรการฝกอบรมและใหความรูแกผูนำชุมชนในเรื่องตาง ๆ เชน แนวทางการจัดการภัย

พิบัติโดยมีชุมชนเปนฐาน การทำขอมูลชุมชน การวิเคราะหปญหา แผนปองกัน การจำลองฝกซอมแผน ฯลฯ โดย

ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน ไดดำเนินการจำนวน ๖,๐๖๕ แหง จากจำนวนหมูบานเสี่ยงภัยทั่วประเทศ 

๒๖,๗๐๗ แหง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติไดดำเนินงานสงเสริมใหเกิดชุมชนบริหารจัดการภัย

พิบัติในพื้นที่ภาคใต ๖ จังหวัดที่ประสบภัยสึนามิ เพื่อใหชุมชนเตรียมพรอมรับและเกิดความตระหนัก รวมถึงการ

จัดการภัยพิบัติของชุมชน ซึ่งมีการใหความรู จัดทำแผน มีระบบเตือนภัย พื้นที่อพยพและการซอมแผน นอกจากนี้

ยังมีสภากาชาดไทยดำเนินโครงการซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานเชนกัน 

โดยมีการจัดเวที ใหความรู อบรมแกนนำ จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชน ทำแผนและซอมแผนในการเผชิญเหตุกับ

ภัยพิบัติ และไดดำเนินโครงการนำรองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เชียงใหม  สุราษฎรธานีและเพชรบูรณ 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๑๐. สมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๔ มีมติขอใหประเทศสมาชิก (๑) สรางความเขมแข็งภาวะฉุกเฉินดาน

สุขภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัต ิ โดยใหเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพทั้งในระดับชาติ

และระดับรองลงมา โดยใหมีกฎหมายที่มีผลบังคับใช เพื่อยกระดับผลลัพธดานสุขภาพ (๒) บูรณาการจัดการ

ภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติในแผนสุขภาพระดับชาติและระดับ

รองลงมา รวมทัง้การประสานความรวมมอืกบัภาคสวนทีเ่กีย่วของในการวิเคราะหความเสีย่ง การเตรียมความพรอม

กอนเกิดเหตุ การตอบโตเหตุ และการฟนฟู  

 ๑๑. มีขอตกลงความรวมมือในเวทีนานาชาติที่ประเทศไทยไดเขารวม ในเรื่องภัยพิบัติที่มีความเก่ียวของ

กับชุมชน คือ Hyogo Framework for Action (HFA) เปนความตกลงของท่ีประชุมโลกวาดวยการลดภัยพิบัติ 

ซึ่งเนนถึงความจำเปนในการพัฒนาวิธีการในการประสานงานในภูมิภาค แผนงาน และระบบติดตอสื่อสาร เพื่อ

เตรียมพรอม และเพื่อใหสามารถตอบโตภัยพิบัติไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในสถานการณที่เกิน

ขีดความสามารถของชาติ ที่จะสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนและประเทศตาง ๆ ตอการเกิดภัยพิบัติ ดวยการ

ใชเคร่ืองมือลดความเสี่ยงหรือผลกระทบของภัยพิบัติ มีเปาหมายในการลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน

ของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมลงป พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) หนวยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนคือ 

United Nation International Strategy for Disaster Reduction (UN/ISDR) ประเทศไทยไดรวมลงนามใน

ขอตกลงและไดดำเนินการตามแผนของ HFA ในบางหนวยงาน เชน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สภากาชาดไทย เปนตน 

 ๑๒. ประเทศไทยจัดใหมีนโยบายการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหงชาต ิ โดยเช่ือมโยงกับแผนอื่น ๆ 

ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งภายใตแผนและนโยบายตาง ๆ มี

ความสัมพันธไปถึงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซึ่งเปนแผนที่เกี่ยวของโดยตรง รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนกลไกการ

ทำงานภายใตพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก

รัฐมนตรีเปนประธาน มีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการจะตองจัดทำแผนปองกันฯ 

เสนอตอรัฐบาล  แผนฉบับปจจุบันใชระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติฯ มาตราที่ ๑๕ กำหนด



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๒๙

ใหทุกจังหวัดตองจดัทำแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัใหสอดคลองกับแผนแหงชาตนิี ้ และมาตราท่ี ๑๖ 

ใหแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะตองประกอบดวยแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งแผนในการจัดใหมีเคร่ืองหมายหรือ

สัญญาณในการแจงเตือนแกประชาชนโดยแผนที่เกี่ยวของกับนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเหลาน้ี 

จะตองมีการเช่ือมโยงแผนแบบบรูณาการระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ รวมทัง้ตองมีการทบทวนแผนตามระยะเวลาที่

กำหนด อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา กลไกและกระบวนการดังกลาวยังเปนของภาครัฐ ในสวนใหญกำหนด

ขึ้นเองจากสวนกลาง ยังขาดความชัดเจนและความจริงจังในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

ทองถ่ิน จึงจำเปนตองมีกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนโดยเพิ่มความสำคัญ

กับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ดังเสนอในขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง ตามภาคผนวกทายเอกสารหลัก 

(สมัชชาสุขภาพ ๔/ หลัก๔ /ผนวก๑) 

 ๑๓. ในนโยบายการบูรณาการในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบตามแนวทาง 2P2R 

ของรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่ไดมอบไวเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔ กำหนดใหใชแนวทาง ๗ ประการ โดยคำนึง

ถึงผลสัมฤทธิ์ตอประชาชนเปนหลัก และมุงเนนแกไขปญหาเฉพาะหนาและเตรียมการระยะยาวไปพรอมกัน  

 ๑๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ วาดวย

การบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัยดินโคลนถลมและภัยแลง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุวาเพื่อใหมีการบูรณาการการ

ดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลมและภัยแลง ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

และเกดิผลสมัฤทธ์ิตอประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั สมควรใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัยดินโคลน

ถลมและภัยแลง เปนกลไกในการดำเนินการและใหมสีำนกังานคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหาอุทกภัยดินโคลน

ถลมและภัยแลง ทำหนาที่ธุรการ 

 

ปญหา ขอจำกัด และทางออกของการจัดการปญหา  

 ๑๕. ชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงโดยทั่วไป ยังขาดการเตรียมความพรอมในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติอยาง

เปนระบบ ท้ังการปองกันภัยพิบัติและการดำเนินงานระหวางเกิดและหลังเกิดภัย อีกทั้งประชาชนขาดความรู

ความเขาใจในการปองกันและการปฏิบัติตัวระหวางเกิดภัยพิบัติ จึงควรมีการเสริมสรางความรูใหแกชุมชนและ

ประชาชนอยางเปนระบบ 

 ๑๖. สวนบทบาทของอาสาสมคัรและชุมชนทีเ่ขมแขง็นัน้ พบวายงัมอีาสาสมคัรภาคพลเมอืงและผูนำชุมชน

จำนวนมากที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย โดยขาดความพรอมทั้งในเรื่องความรู ทักษะพื้นฐานที่จำเปนในการชวย

เหลือกูชีพ การกูภัย หรือดานการแพทยฉุกเฉิน ขาดอุปกรณสนับสนุน อีกทั้งไมมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

รองรับ ขาดระบบประสานงาน และการส่ือสารขอมูล ทำใหอาสาสมัครและเครือขายองคกรชุมชนเกิดปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่   

 ๑๗. ปญหาดานบทบาท ภารกิจและขีดความสามารถของหนวยงานที่เกี่ยวของ  พบวาการดำเนินการ

ของหนวยงานรับผิดชอบในปจจุบันยังขาดเอกภาพในการปฏิบัติและการบริหารจัดการ ทั้งในระดับประเทศ ระดับ

จังหวัด และระดับทองถิ่น สวนใหญเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา และไมมีการทำงานในลักษณะองครวมเพื่อ

ประสานการทำงานในทศิทางเดยีวกนั และขาดแผนแกไขปญหาระยะยาว อกีทัง้ขาดความพรอมในเรือ่งงบประมาณ 

บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณที่เหมาะสมและจำเปนในเบื้องตน รวมทั้งเครื่องมือพิเศษท่ีจำเปนตองใชใน
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กรณีตาง ๆ และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จึงจำเปนตองมีการปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ใหมีมิติชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางบรรจุเพิ่มเขาไป และจัดใหมี

แผนแมบทการสงเสริมเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 

ขึ้นเพื่อรองรับเปนการเฉพาะ 

 ๑๘. ปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจัดการภัยพิบัติเปนเรื่องสำคัญ เชน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรับงบประมาณวงเงิน ๒,๕๔๑,๑๖๓,๓๐๐ บาท คิดเปนการ

ลงทุน ๓๗.๕๐ บาทตอหัวประชากร ซึ่งถาเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแตละครั้งจะตางกันมาก เชน 

เหตุการณน้ำทวมที่หาดใหญแหงเดียวในป ๒๕๔๓ ก็มีมูลคาความเสียหายมากกวาหมื่นลานบาทแลว และนอกจาก

นั้นหลังเกิดเหตุ งบประมาณจำนวนมหาศาลของรัฐตองทุมไปกับการชวยเหลือและฟนฟู นอกจากนี้ยังมีประเด็น 

การใชงบประมาณเพือ่การฟนฟพูืน้ทีป่ระสบภยัเปนไปอยางลาชา สงผลกระทบตอการดำเนินชวีติและประกอบอาชีพ

ของประชาชน เนื่องจากระเบียบการใชเงินงบประมาณที่ไมเอื้อตอการดำเนินการ 

 ๑๙. นอกจากนั้นในระยะยาวการเตรียมการดานโครงสรางพื้นฐานทางวิศวกรรม การผังเมือง หนวยงาน

ภาคราชการที่เก่ียวของจำเปนตองทบทวนและติดตามการเปลี่ยนแปลงของขอมูลภัยธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ

โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และมีมาตรการเชิงโครงสรางใหสอดคลองกับสภาพของแตละพื้นที่ ไมใหกีดขวางทางไหล

ของน้ำหรือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตาง ๆ ตองดูแลการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมทั้งการใช

ที่ดิน และการดูแลตนน้ำ 

 ๒๐. สำหรับอุทกภัยที่สรางผลกระทบตอชุมชนเมืองขนาดใหญและมหานคร ซึ่งเกิดจากปญหาการตั้ง

ถิ่นฐานที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานไปขวางทางน้ำตามธรรมชาตินั้น ในระยะยาวควรมี

การทบทวนและแกไขปญหาระบบผังเมืองอยางจริงจัง ใหมีที่ทางสำหรับเปนเสนทางน้ำ พ้ืนที่รับ พื้นที่แกมลิง และ

คูคลองระบายน้ำ สวนปญหาอทุกภยัดนิโคลนถลมทีก่อผลกระทบตอชุมชนชนบททีต่ัง้อยูในทีล่าดชนัและมีการบุกรุก

ทำลายปากันมากจนเสียสมดุลน้ัน ควรตองมีการแกไขปญหาเชิงกายภาพเพื่อการอยูรวมกับธรรมชาติอยางยั่งยืน

ดวยเชนกัน   

            

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔/ รางมติ ๔ 

 

 

เอกสารอางอิง 

๑. โครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา 

๒. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ : ๔  

๓. สถิติแผนดินไหวท่ีมีผลกระทบตอไทย สำนักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 

๔. ยุทธศาสตร/มาตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันป ๒๕๕๔ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕. สถิติสถานการณภัยแลง พ.ศ ๒๕๔๕-๒๕๕๓ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖. โครงการชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ รวมน้ำใจสูภัยน้ำทวม 

๗. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ : ๑๐๕ 
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ขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง  
 

เปาหมาย         

 ๑. ภัยพิบัติธรรมชาติแบบฉบัพลนัทีม่ผีลกระทบตอชีวติทรพัยสนิรนุแรง ๔ ประเภท ไดแก อุทกภัย-ดินโคลน

ถลม  พายุหมุนเขตรอน แผนดินไหว และคล่ืนยักษสึนามิ 

 ๒. ภัยพิบัติธรรมชาติที่คาดการณได ซึ่งอุบัติบอยขึ้นและมีผลกระทบตอประชาชนเปนวงกวาง ๓ ประเภท

ไดแก มหาอุทกภัย ภัยแลง และวิกฤตไฟปาและหมอกควัน 

 

เปาประสงค  

 เครือขายชมุชนทองถิน่และอาสาสมคัรภาคพลเมอืงในทุกอำเภอ จังหวดั ทีม่พีืน้ทีเ่ส่ียงตอภัยพบิัติธรรมชาติ 

มีศักยภาพ ความพรอมรับมือและสามารถจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ไดดวยตนเอง และเชื่อมโยงเปนเครือขายในการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อกำหนดพื้นที่ระดับอำเภอท่ีมีความเส่ียงตอภัยพิบัติธรรมชาติประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลาย

ประเภท และแจงเตือนใหชุมชนทองถิ่นรูลวงหนาโดยทั่วกัน 

 ๒. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติระดับอำเภอ และกลไกการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครภาคพลเมืองระดับจังหวัด ในทุกพื้นที่เปาหมาย 

 ๓. เพื่อพัฒนาระบบการแจงเตือนภัยและการส่ือสารติดตอที่จำเปนในทุกระดับ ทั้งระยะกอน ระหวาง  

และหลังภัยพิบัติธรรมชาติ 

 ๔. เพื่อพัฒนาระบบโลจสิตกิสเพือ่การบรรเทาทุกขและการฟนฟ ู ทัง้ในระดบัชาตแิละในพืน้ทีจ่งัหวดั-อำเภอ

เปาหมาย ใหมีประสิทธิภาพ 

 ๕. เพื่อสงเสริมการผนึกกำลังระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน กองทัพ และภาคประชาสังคม 

ในการรับมือและจัดการพิบัติภัยธรรมชาติ โดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง 

 

กลวิธีการดำเนินงานและกรอบกิจกรรม 

 ๑. กำหนดพื้นที่เสี่ยงระดับอำเภออยางแมนยำและครอบคลุม 

     ๑.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)  

  ๑.๑.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลภัยพิบัติธรรมชาติระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ใหมี

ประสิทธิภาพ เปนปจจุบัน และเปนระบบดิจิตอล 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๔ / ผนวก ๑ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 
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  ๑.๑.๒ ใชขอมูลยอนหลังการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทยทั้ง ๗ ประเภท เพื่อนำมา

กำหนดและระบุพื้นที่เสี่ยงในระดับอำเภอเปนรายภัยพิบัติ 

  ๑.๑.๓ ประกาศแจงเตือนใหจังหวัดและอำเภอเปาหมายรูตัวลวงหนาอยางเปนกิจจะลักษณะ 

  ๑.๑.๔ ประชาสัมพันธและสื่อสารสาธารณะใหประชาชนและชุมชนทองถ่ินในพื้นที่เปาหมาย

รับทราบและเกิดความตื่นตัวอยางทั่วถึง 

     ๑.๒ ดานการเตรียมความพรอม (Preparedness) 

  ๑.๒.๑ จดักระบวนการถกัทอเครอืขายชุมชนทองถิน่ทัง้อำเภอในพืน้ทีเ่ปาหมายเพือ่รับมือภัยพิบัติ

ธรรมชาติแบบเฉพาะเจาะจงตามประเภทของภัยพิบัติ 

  ๑.๒.๒ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาแผนรับมือพิบัติภัยธรรมชาติเฉพาะประเภทแบบเบ็ดเสร็จ 

(Total Warfare Strategy) ของเครือขายชุมชนทองถิ่นในทุกอำเภอเปาหมาย โดยเนนการมีสวนรวมและการสราง

จิตสำนึกทางสังคมอยางเขมขน 

  ๑.๒.๓ จัดเตรียมโครงการและงบประมาณจากภาครัฐ  องคกรปกครองทองถิ่น และภาคประชา

สังคม เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผน 

     ๑.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข (Response and Relief) 

  ๑.๓.๑ พัฒนาติดต้ังระบบ GIS MIS และการตดิตอส่ือสาร เพือ่ใชในการปฏบิตังิาน โดยเชือ่มโยง

กันทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและสวนกลาง 

     ๑.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction) 

  ๑.๔.๑ จัดใหมีกลไกรองรับกระบวนการสังเคราะหบทเรียนรู การแลกเปล่ียนประสบการณ และ

การจัดการความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพ  

 

 ๒. เสริมสรางเครือขายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติระดับอำเภอ และกลไกสนับสนุนในระดับจังหวัด 

     ๒.๑  ดานการปองกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) 

  ๒.๑.๑ เสริมสรางบทบาทและกายภาพของศูนยประสานงานเครือขายของชุมชนทองถิ่นและ

ภาคประชาสังคมในอำเภอและจังหวดัเปาหมายใหเปนกจิจะลกัษณะ ประชาชนเขาถงึไดงาย มีระบบฐานขอมูลและ

ทะเบียนอาสาสมัครและเครือขายองคกรชุมชนทองถิ่นที่เปนปจจุบัน มีคณะทำงานหรือทีมประสานงานเครือขาย

และระบบการติดตอสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ 

  ๒.๑.๒ ตรวจสอบความพรอมของแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

ที่ตอเน่ือง 

  ๒.๑.๓ จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ปลอดภัย ศูนยพักพิง และมีแผนอพยพชุมชน 

  ๒.๑.๔ จัดทำและเผยแพรคูมือสำหรับประชาชนในการรับมือและจัดการตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ธรรมชาติ 

  ๒.๑.๕ จัดใหมีหลักสูตรทองถิ่นหรือการใหความรูดานภัยพิบัติในระบบการศึกษา 

     ๒.๒  ดานการเตรียมความพรอม (Preparedness) 

  ๒.๒.๑ ขับเคล่ือนแผนปฏบิตักิารแจงเตอืนภยัและการอพยพเคลือ่นยายประชาชน และการซอมแผน 

  ๒.๒.๒ กำหนดแนวทางและบทบาทของศูนยเตอืนภยัระดบัพืน้ที ่โดยกระจายอำนาจและใหบทบาท

ผูแจงเตือนภัยระดับชุมชนอยางเหมาะสม 
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  ๒.๒.๓ ตรวจสอบความพรอมของระบบการส่ือสารตดิตอและการกระจายเสียงแพรภาพในทองถิ่น  

  ๒.๒.๔ เตรียมทีมกูชีพกูภัยและผูปฏิบัติงาน อุปกรณ เครื่องมือ แผนที่ พิกัด และสิ่งของจำเปน

ตาง ๆ 

     ๒.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข (Response and Relief) 

  ๒.๓.๑ สนับสนุนเครือขายปฏิบัติการอาสาสมัครกูชีพ-กูภัยระดับอำเภอ-ตำบล และประสาน

เครือขายกูชีพ-กูภัยจากองคกรมืออาชีพในระดับจังหวัด  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  ๒.๓.๒ บริหารจัดการระบบโกดัง (ชั่วคราวหรือกึ่งถาวร) ในพื้นที่ สำหรับสิ่งของบรรเทาทุกข  

และดูแลระบบขนสงลำเลียง 

  ๒.๓.๓ พัฒนาระบบการติดตอประสานงานกับเครือขายอำเภอ-จังหวัดขางเคียงและพ้ืนที่

ภายนอก 

     ๒.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction) 

  ๒.๔.๑ ขยายบทบาทของเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่และเครือขายขามจังหวัด 

อาทิ กองทุนหมูบานและกองทุนออมทรัพยชุมชน 

  ๒.๔.๒ พัฒนาระบบประกันภัยชุมชน 

  ๒.๔.๓ พัฒนาระบบการประสานและขอรับการสนบัสนนุจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนระดับชาติ/

นานาชาติ 

 

 ๓. พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยและการส่ือสารสาธารณะ 

     ๓.๑  ดานการปองกันและลดผลกระทบ 

  ๓.๑.๑ ตรวจสอบหรือทบทวนการแตงตัง้และกำหนดบทบาท/อำนาจหนาทีข่องศูนยแจงเตอืนภัย

และคณะผูเชี่ยวชาญท่ีรับผิดชอบในระดับชาติใหเปนปจจุบัน 

  ๓.๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนบทบาทขององคกรและเครือขายสถาบันทางวิชาการ และศูนย

ขอมูลภัยพิบัติระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหพัฒนาขีดความสามารถและเช่ือมโยงขอมูลกับกลไกแจงเตือนภัย 

ทั้งระดับสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น 

  ๓.๑.๓ จัดใหมีคลื่นความถี่เปนการเฉพาะ สำหรับโทรทัศนระดับชาติ ๑ คลื่น วิทยุ AM และ 

FM ระดับชาติ อยางละ ๑ คลื่น  และคล่ืนความถ่ีสำหรับวิทยุสื่อสาร ๑ คลื่น 

  ๓.๑.๔ แผนพัฒนาระบบและโครงขายการแจงเตือนภัยเชื่อมโยงระดับชาติ-ภูมิภาค-ทองถิ่น

ทั่วประเทศ 

  ๓.๑.๕ พัฒนาขีดความสามารถแหงชาติในการแจงเตือนภัยพิบัติธรรมชาติแบบลวงหนา โดยมี

เปาหมายเชิงระยะเวลาดังนี้  

   (๑) สำหรับพิบัติภัยธรรมชาติแบบฉับพลัน 

   - คลื่นยักษสึนามิ  ภายใน ๒ ชั่วโมง   

   - อุทกภัย-ดินโคลนถลม  ภายใน ๓ วัน   

   - พายุหมุนเขตรอน  ภายใน ๕ วัน   

   - แผนดินไหว  เตือนกอนการเกิด Aftershock ๑๒ ชั่วโมง 
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   (๒) สำหรับพิบัติภัยธรรมชาติที่คาดการณได 

   - มหาอุทกภัย  ภายใน ๒ สัปดาห 

   - ภัยแลง  ภายใน ๒ เดือน 

   - หมอกควัน ภายใน ๑ เดือน   

  ๓.๑.๖ มีแผนปฏิบัติการแจงเตือนภัยระดับชาติ 

  ๓.๑.๗ มอบหมายบทบาทหนาที่และกระจายอำนาจในการแจงเตือนภัยในระดับพื้นที่ใหกับ

ทองถ่ิน/ทองที่ 

     ๓.๒  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข 

  ๓.๒.๑ แปรสภาพเครือขายสื่อสารแจงเตือนภัยในทุกระดับใหเปนการสื่อสารเพื่อบรรเทาทุกข 

     ๓.๓  ดานการฟนฟูบูรณะ 

  ๓.๓.๑ เปนส่ือกลางในการรับบริจาคส่ิงของและการชวยเหลือฟนฟูชุมชนทองถิ่นหลังเหตุการณ 

  ๓.๓.๒ มีระบบจัดการความรูเพื่อการพัฒนาในระยะยาว 

 

 ๔. พัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อการบรรเทาทุกข 

     ๔.๑ ดานการปองกันและลดผลกระทบ 

  ๔.๑.๑ มีแผนงานบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ 

  ๔.๑.๒ มีกองทุนระดับชาติเพื่อสงเสริม-สนับสนุนกิจกรรม/โครงการภัยพิบัติของชุมชนและ

พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลางในทุกมิติ  

  ๔.๑.๓ มีศูนยโลจสิตกิสบรรเทาทกุขระดบัชาตแิบบถาวร และศูนยฯ ในระดบัจงัหวดั-อำเภอ สำหรับ

พื้นที่เปาหมาย ในรูปแบบช่ัวคราวหรือกึ่งถาวร ตามความจำเปน 

  ๔.๑.๔ มีศูนยรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบฐานขอมูล และทะเบียนอาสาสมัคร/องคกร

สาธารณประโยชน ที่เปนปจจุบัน 

     ๔.๒  ดานการเตรียมความพรอม 

  ๔.๒.๑ ประสานเช่ือมโยงศูนยแจงเตือนภัยระดับชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา คณะผูเชี่ยวชาญ  

สถาบนัวชิาการ และสถานวีทิย-ุโทรทัศนชองหลกั ทีส่ามารถใหขอมลูและแจงเตอืนภัยลวงหนาอยางทันสถานการณ   

  ๔.๒.๒ ประสานเช่ือมโยงสถานีวิทยุ-โทรทัศน และดูแลระบบวิทยุสื่อสารเพื่อพรอมปฏิบัติการ

ในภาวะวิกฤต 

  ๔.๒.๓ ประสานศูนยบริการโทรศัพท ภาครัฐและเอกชน เพื่อการโรมมิ่งสัญญาณโทรศัพทขาม

เครือขายบริการภายในประเทศ ในกรณีภาวะฉุกเฉิน 

  ๔.๒.๔ จัดเตรียมอุปกรณ  เครื่องมือ  แผนที่  พิกัด  และสิ่งของจำเปนตาง ๆ 

     ๔.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข 

  ๔.๓.๑ จัดหาและวางระบบเครือขายยานพาหนะ (บก-เรือ-อากาศ) เพื่อการขนสงลำเลียง 

  ๔.๓.๒ สงเสริมการปฏิบัติงานของเครือขายองคกรสาธารณประโยชนและกูชีพ-กูภัยระดับชาติ/

นานาชาติ เชื่อมโยงกับระดับพื้นที่ 

  ๔.๓.๓ พัฒนาระบบติดตอประสาน/สนับสนุน ระหวางจังหวัด-ภูมิภาค-สวนกลาง 
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  ๔.๓.๔ สงเสริมและขยายบทบาทของสภากาชาดไทย มูลนิธิราชประชาสมาสัย และองคกร

บรรเทาทุกขระดับชาติอื่น ๆ อยางเหมาะสมและถวนหนา 

  ๔.๓.๕ พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.)  และระบบกูภัย (ปภ.) 

     ๔.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ 

  ๔.๔.๑ ขยายบทบาทเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับชาติ  สำนักงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ 

  ๔.๔.๒ ประสานการชวยเหลือจากภาครัฐและองคกรระหวางประเทศ 

 

 ๕. สงเสริมการผนึกกำลังทางสังคม 

     ๕.๑  ดานการปองกันและลดผลกระทบ 

  ๕.๑.๑ เชื่อมโยงเครือขาย/ศนูยบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติและระดับพืน้ที ่ ใหทำงานรวมกัน

ในลักษณะ “ทั้งพื้นที่”  โดยวางระบบการประสานสนับสนุนระหวางกัน 

  ๕.๑.๒ มีกลไกสนับสนุนการดำเนินงานในรูปกองทุนระดับชาติที่เปนอิสระ โปรงใส และมี

ประสิทธิภาพ 

     ๕.๒  ดานการเตรียมความพรอม 

  ๕.๒.๑ ประสานแผนและเตรียมความพรอมการปฏิบัติการระหวางภาคีและเครือขาย 

  ๕.๒.๒ เตรียมทรัพยากร  กำลังคน  งบประมาณ  เครื่องจักรกล  อุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ 

     ๕.๓  ดานการตอบสนองและบรรเทาทุกข 

  ๕.๓.๑ มีศูนยปฏิบัติการรวมที่มีประสิทธิภาพ 

  ๕.๓.๒ มีการประสานขอมูลความรูและเครือขายปฏิบัติการภาคสนามระหวางภาคี-เครือขาย 

  ๕.๓.๓ ใหการสนับสนนุทรพัยากร กำลงัคน งบประมาณ เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ 

     ๕.๔  ดานการฟนฟูบูรณะ 

  ๕.๔.๑ มีแผนงานฟนฟูรวมกัน 

  ๕.๔.๒ มีการแบงพืน้ทีแ่ละขอบเขตภารกจิทีร่บัผิดชอบทีช่ดัเจน ท้ังสวนทีแ่ยกกันและสวนที่รวมกัน 

  ๕.๔.๓ มีระบบจัดการความรู 
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การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางย่ังยืน 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 

 ไดพิจารณารายงานเรือ่ง การบรหิารจดัการทรพัยากรลุมนำ้ขนาดเล็กอยางยัง่ยนื โดยกระบวนการมสีวนรวม

ของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน๑ 

 ตระหนัก วาการจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืนเปนเรื่องที่มีความสำคัญและมีประโยชน

ตอการดำเนินชีวิตของประชาชน ท่ีประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำรวมกับหนวยงาน 

องคกร ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นที่ลุมน้ำได 

  รับทราบ วาการจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางย่ังยืนในปจจุบันมีการดำเนินงานโดยหนวยงาน

ภาครัฐ แตเปนการดำเนินงานแบบแยกสวน ถึงแมจะมีการสนับสนุนและเขาไปมีสวนรวมจากองคกรภาคเอกชน 

และภาคประชาชนบางสวน แตยังคงปรากฏปญหาท่ีมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อาทิเชน อุทกภัย ภัยแลง ไฟปา และ

หมอกควัน ท้ังนี้เนื่องจากขาดกลไกสนับสนุนการกำหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืน 

แบบมีสวนรวมจากภาคประชาชนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

 กังวล วาปญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยที่เปนปญหาท่ีปลายเหตุ ตลอดจนการบริหารจัดการนำ้ 

ไมวาจะเปนน้ำไมเพียงพอตอการบริโภค อุปโภค และใชเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว 

การแกไขปญหาไมวาจะเปนเรื่องปริมาณน้ำและคุณภาพของน้ำ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ จำเปนตองมี

การจัดการทั้งวัฏจักรของน้ำ (น้ำฝน พื้นที่กักเก็บน้ำ ปาไมและคุณสมบัติของดิน) และการใหน้ำ (แมน้ำและทิศทาง

การไหล) หากมีการบริหารจัดการที่ยังไมเปนระบบและครอบคลุม โดยเฉพาะขาดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  

 ตระหนัก ถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของที่เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรและ

พื้นที่ลุมน้ำ รวมถึงการใชประโยชนจากระบบขอมูลขาวสารอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยมีภาคประชาชนมีสวนรวม

ในฐานะกลไกหนึ่งในการเขาถึงขอมูลขาวสาร จึงเปนเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาและ/หรืออนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางสมดุลและเปนธรรม 

 ชื่นชม เครือขายภาคประชาชนในหลายพ้ืนทีท่ีส่ามารถบริหารจัดการน้ำในพืน้ทีน่เิวศลุมน้ำขนาดเล็กไดอยาง

มีประสิทธิภาพ แมจะยงัมปีญหาสำคญัจากการขาดการยอมรบั ทัง้ในระดบักลไกจดัการและระดับนโยบาย กฎหมาย 

  ตระหนัก ถึงความจำเปนของการมีนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยาง

ยั่งยืน โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน เพื่อเปนทิศทางหลักของการพัฒนาแบบ

บูรณาการที่สมดุลและเปนธรรม 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๔   

๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๓๗

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เห็นชอบในหลักการวา ทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กเปนสมบัติรวมของสังคมที่มีคา และสงผลตอ

คุณภาพชีวิต กลุมหรือองคกร ชุมชน และเครือขายผูใชน้ำ มีสวนเปนเจาของ มีสิทธิและหนาที่ที่จะมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจ การกำหนดแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก และ

ไดรับการสนองตอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒. ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น เปนหนวยงานหลกั รวมกบัหนวยงานและภาคทีีเ่กีย่วของในการบริหารจดัการทรัพยากรลุมน้ำ 

ดำเนินการ 

     ๒.๑  ใหมีกระบวนการรวมมอืกนัในรปูแบบพหุภาคทีีป่ระกอบดวยภาคประชาชน ผูใช ผูมสีวนไดสวนเสีย 

เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐ และภาคประชาสังคม ควบคูกับการสรางกลไกกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากร

ลุมน้ำขนาดเล็กใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับระบบภูมินิเวศของแตละลุมน้ำ  

     ๒.๒  สราง “ขอตกลงรวม” ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก โดยการมีสวนรวมของ

พหุภาคี ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ลุมน้ำขนาดเล็ก นำไปสูการจัดทำธรรมนูญลุมน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร

ลุมน้ำขนาดเล็กที่ยั่งยืน 

     ๒.๓  ศึกษาทบทวนและพัฒนานโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรน้ำ เชน รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ดวยกระบวนการมีสวนรวมตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงการทบทวนและ

พัฒนาโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็ก ใหสามารถ

ดำเนินการรวมกันในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      ๒.๔  สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนลุมน้ำขนาดเล็กแบบมีสวนรวมทั้งองคกร

ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเขตปกครองพิเศษ และภาคประชาชน เพ่ือใชในการ

บริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำ รวมถึงการฟนฟู อนุรักษ คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ๓. ขอใหเครือขายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เครือขายทางวิชาการ เครือขายการวิจัยในพ้ืนที่ 

(เชน เครือขายที่ไดรับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) และสถาบันการศึกษาในจังหวัด รวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือเขตปกครองพิเศษ องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวของ   

     ๓.๑  สนับสนุนการจัดการความรูโดยเคารพตอภูมิปญญาชาวบานแตละทองถิ่น อาทิ การถอดบทเรียน 

การศึกษาวิจัย (เชน การสำรวจระบบนิเวศลุมน้ำขนาดเล็ก การจัดทำแผนผังทางเดินน้ำ) การพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสาร ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางเปนระบบ และการพัฒนาองคความรู โดยครอบคลุม

ถึงความรูเก่ียวกับการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนหลักสูตรทองถ่ินที่สอดคลองกับระบบภูมินิเวศของแตละ

ลุมน้ำ 

     ๓.๒  เผยแพรประชาสัมพนัธองคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรพัยากรลุมนำ้ขนาดเล็ก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทางส่ือสิง่พมิพและวทิยชุมุชนทองถิน่ ใหผูมสีวนไดสวนเสียทกุภาคสวนไดรบัทราบอยางทัว่ถงึและเปนธรรม  

 ๔. ขอใหเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๓๘

การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางย่ังยืน 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีทุกภาคสวน 
 

 ๑. การบริหารจัดการน้ำของไทยมีแนวทางการกำกับและส่ังการจากบนสูลาง ที่ผานมาการจัดการน้ำเนน

ที่ “การจัดหาน้ำ” ดวยการลงทุนทางดานโครงสรางที่เปนโครงการขนาดใหญโดยใชความรูดานวิศวกรรมเปนดาน

หลัก สวนหนาที่ในการ “จัดสรรน้ำ” ที่เปนธรรมและเทาเทียมดวยกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจของภาคสวน

ตาง ๆ ของสังคมยังไมเกิดสัมฤทธ์ิผล นอกจากนั้นการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่ผานมานั้นประกอบ ดวย

หนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงาน แตเนื่องจากหนวยงานเหลานี้มีภารกิจและอำนาจหนาที่ทับซอนกันสงผลให 

การจัดการน้ำ ขาดเอกภาพ และการบูรณาการรวมกัน ทำใหการการสนับสนุนกลุมผูใชใหมีสำนึกและบทบาทใน

การบริหาร จัดการน้ำจึงยังคงมีอยูนอย ไมเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบังคับใชกฎระเบียบไมสอดคลองกับ

สถานการณและปญหาของการใชน้ำที่เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ลุมน้ำ โครงสรางการบริหารจัดการน้ำภาครัฐ 

ตามภาคผนวกทายเอกสารหลัก (สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕ / ผนวก ๑)  

 

นิยาม 

 ๒. นิยาม “ลุมน้ำ” หมายถึง พื้นที่หนวยหนึ่งซึ่งครอบคลุมลำน้ำธรรมชาติเพื่อทำหนาที่รวบรวมน้ำใหไหล

ลงสูแมน้ำหนึ่ง พื้นที่ลุมน้ำแตละแหงจะมีขนาดไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร และวัตถุประสงคในการ

จัดแบงพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ๑   

 ๓. นิยาม “ลุมน้ำขนาดเล็ก” หมายถึง ลุมน้ำที่มีองคประกอบการจัดการ ดังนี้ 

     (๑) มีขนาด-หนวยพื้นที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพปญหาและศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ที่สามารถ

จัดการตนเองไดดวยกระบวนการทำงานแบบเครอืขาย มขีนาดเปนหนวยพืน้ทีข่นาดเล็กทีล่ำดับอยูภายใตลุมน้ำหลัก 

(๒๕ ลุมน้ำ) ที่ไดรับการจำแนกไว โดยอาจมีขนาดพื้นที่อยูระหวาง ๑๐-๕๐ ตารางกิโลเมตร เชน ลุมน้ำกุดขาคีม 

ที่เปนหนวยยอยของลุมน้ำมูลตอนกลาง ๑๐ ตร.กม. ลุมน้ำคลองรัตภูมิ เปนหนอยยอยของลุมน้ำภูมี ๑๐๖.๘๘ 

ตารางกิโลเมตรลุมน้ำแมกอม-แมปาน เปนหนวยยอยของลุมน้ำแมวัง  

     (๒) มีการจัดการน้ำดวยความรูทองถิ่น-ภูมิปญญาพ้ืนบาน เชน การเลี้ยงผีขุนน้ำ การสืบชะตาแมน้ำ 

การทำฝายชะลอน้ำ (ฝายในหลวงหรือฝายแมว) การพัฒนาดูแลพื้นที่ชุมน้ำ/ซับน้ำ แกมลิง เพื่อกักเก็บรักษาน้ำ

ตนทุน เปนตน 

     (๓) การมีสวนรวมของชุมชน-เครือขาย ในการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงการใชประโยชนจากน้ำ 

เชน ภาคเกษตรกรรม การใชน้ำในครัวเรือน และน้ำเพื่อรักษาสมดุลนิเวศใหเปนแหลงความม่ันคงทางอาหารของ

ชุมชนดวย โดยคำนึงถึงคุณคาของน้ำ การใชนำอยางพอเพียง และใหความเคารพตอธรรมชาติ(ดิน น้ำ ปาไม 

อากาศ)และระบบนิเวศ ใหมีความสมดุล โดยชุมชนเอง 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 
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สถานการณการจัดการน้ำของประเทศไทย 

(๑) ดานอุทกภัย และภัยแลงซ้ำซาก 

 ๔. ประเทศไทยมีความเสี่ยงดานภัยพิบัติของทรัพยากรน้ำในระดับความรุนแรงสูง กลาวคือ ภัยพิบัติดาน

อุทกภัยและสภาวะแลง เนื่องจากการจัดการน้ำที่ไมเหมาะสมและขาดความยืดหยุน ในรอบ ๑๐ ปที่ผานมา 

มีพื้นที่ภัยพิบัติดานอุทกภัยสูงถึง ๘๗๙,๓๑๐ ไร ซึ่งพื้นที่สวนใหญอยูในเขตภาคกลาง และภาคอีสาน๒ นอกจากนี้

ยังมีภาวะน้ำทวมท่ีเกิดจากการผันน้ำเขาในพื้นที่ลุม และพื้นที่ทุงรับน้ำเพื่อบรรเทาปญหาน้ำทวมในเขตเมืองชั้น

ในของกรุงเทพฯ ซ่ึงพื้นที่รับน้ำสวนใหญอยูในเขตพื้นที่การเกษตร เชน จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และปทุมธานี และพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนลาง เขตแมน้ำยม และนาน สงผลให

มีน้ำทวมเออลนชายตล่ิงแมน้ำลนเขาทวมบานเรือนที่ตั้งอยูริมแมน้ำ น้ำมีระดับน้ำสูงทวมขังในพื้นที่ ที่กลาวขางตน  

สวนสภาวะแลงซ้ำซาก อุบัติในพ้ืนที่ ๕๙,๙๒๖,๔๑๑ ไร สวนใหญอยูในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาอยูใน

ภาคเหนือ และภาคกลางตามลำดับ๓ ซึ่งมีสาเหตุจากการวางแผนการจัดการน้ำที่ไมเหมาะสม 

 

 

 
ปี จํานวน

ครั้ง 

พื้นที่ประสบภัย ความเสียหาย 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เสียชีวิต 
(คน) 

เดือดร้อน 
(ครัวเรือน) จํานวนคน พท.การเกษตร 

(ไร่) 
มูลค่าความเสียหาย 

(บาท) 
๒๕๔๙ ๖ ๕๘ ๕๒๐ ๓,๔๓๒ ๒๒,๗๗๑ ๔๔๖ ๖,๐๕๐,๖๗๔ ๑,๖๗๓,๘๒๒ ๖,๕๖๐,๕๔๑ ๙,๖๒๗,๔๑๘,๖๒๐ 
๒๕๕๑ ๖ ๖๕ ๗๑๙ ๔,๘๑๓ ๓๘,๔๔๘ ๑๑๓ ๗,๙๒๑,๑๒๗ ๒,๐๓๑,๙๔๓ ๖,๖๙๐,๖๕๕ ๗,๖๐๑,๗๙๖,๓๐๒ 

๒๕๕๓* ยังไม่ 
ระบุ ๔๑ ๕๘๕ ๓,๙๗๒ ๓๒,๔๒๓ ๒๕๕ ๒,๐๓๕,๔๑๗ ๗,๑๔๒,๒๔๙ ๗,๖๘๔,๓๖๘ ยังไม่มีการประเมิน 

 *ระหว่างวันที่ ๑๐ ต.ค.-๒๙ พ.ย. 
 

(๒) ดานคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค 

 ๕. ปญหาดานคุณภาพน้ำในประเทศไทยเกิดจากการรุกล้ำแมน้ำลำคลอง น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และ

สิ่งปฏิกูลจากอาคารบานเรือนถูกปลอยลงสูแมน้ำลำคลอง การขยายตัวดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอยาง

เขมขนที่ขาดการควบคุม มีการนำปุยและสารเคมีมาใชเปนจำนวนมากและขาดประสิทธิภาพในการกำจัดสารเคมี  

การนำเทคโนโลยีมาใชอยางไมเหมาะสมในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน

มากขาดระบบการกำจัดของเสียที่ไดคุณภาพและมาตรฐานกอนจะปลอยสูแหลงน้ำธรรมชาติ ดังตัวอยางเชน 

แมน้ำทาจีน ที่มีความยาวประมาณ ๓๒๐ กิโลเมตร พบวา มีอุตสาหกรรมหนาแนน และปริมาณของเสียจากแหลง

ตาง ๆ ทั้งชุมชนริมน้ำ รอยละ ๓๐ อุตสาหกรรมรอยละ ๓๓ และภาคเกษตรกรรม (ฟารมสุกร บอเพาะเลี้ยง) 

รอยละ ๔๗ ซึ่งน้ำเสียที่ขาดการบำบัด ดูแลนี้ ไหลลงสูแหลงน้ำลงไปสูปากแมน้ำ บริเวณ อ.เมือง สมุทรสาคร 

ลำคลองสาขาหลายคลองกลายเปนแหลงรองรับน้ำทิ้ง สวน แมน้ำบางปะกง (แมน้ำปราจีนบุรี และแมน้ำ

นครนายก) ยาวประมาณ ๑๒๒ กิโลเมตร มีการใชประโยชนดานการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการ

อุตสาหกรรม แมน้ำบางปะกงมีปญหาดานการรุกล้ำของน้ำเค็ม บางครั้งเกิดขึ้นตลอดลำน้ำ หรือรุกล้ำเขาไปใน

แมน้ำปราจีนบุรี ของเสียในแมน้ำบางปะกงสวนใหญเกิดจากของเสียประเภทอินทรียสารจากชุมชน อุตสาหกรรม 

ฟารมสุกร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ  
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(๓) ดานการจัดสรรน้ำ : แนวคิดและสภาพปญหาในการปฏิบัต ิ

 แนวทางการจัดสรรน้ำของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาต ิ

 ๖. จากขอมูลการรับฟงความคิดเห็นภาคสวนตาง ๆ ในชวงป ๒๕๕๒ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ

เสนอใหทบทวนนโยบายการจัดสรรน้ำ โดยกำหนดสัดสวนภาพรวมการจัดสรรน้ำ ดังนี้ ภาคเกษตรรอยละ ๗๐ 

อุปโภค-บริโภค รอยละ ๘  ภาคอตุสาหกรรม รอยละ ๖  และ นำ้เพือ่รกัษาระบบนเิวศ-การขนสงทางน้ำ รอยละ ๑๖  

โดยให คณะกรรมการลุมน้ำพิจารณาสดัสวนการจดัสรร แลวเสนอตอคณะกรรมาการทรัพยากรน้ำแหงชาติ รวมท้ัง 

กำหนดมาตรการสนับสนุน เพื่อใหเกิดประสิทธิผล เชน การกำหนดโซนนิ่ง, ปองกันการขยายตัวของเกษตร

เชิงเดี่ยว, การเรงรัด Eco City เปนตน  

 ๗. จากแนวทางขางตน ทำใหประเด็นการจัดสรรน้ำในภาคปฏิบัติในปจจุบันยังขาดความชัดเจน กอใหเกิด

ปญหาความขัดแยง ดังตัวอยางเชน ลุมน้ำปาสักตอนลาง โครงการโรงไฟฟาหนองแซงมีความตองการใชน้ำ 

๕๓,๒๐๐ ลูกบาศกเมตร/วัน ในการผลิตไฟฟา หากเปรียบเทียบกับสมดุลการใชน้ำในลุมน้ำปาสัก ที่มีวัตถุประสงค

หลัก เพ่ือจัดสรรน้ำใหกับพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณปละ ๔,๓๓๔.๘๗ ลาน ลูกบาศกเมตร/ป ซึ่งยังคงขาดแคลน

น้ำใชในลุมน้ำถึง ปละ ๗๐๑.๙๗ ลาน ลูกบาศกเมตร/ป กรณีขัดแยงนี้นำไปสูการดำเนินการของตัวแทนทองถิ่นที่

นำเรื่องข้ึนฟองรองตอศาลปกครอง ลุมน้ำปราจีนบุรี-บางประกง โรงงานผลิตน้ำประปาบริษัท น้ำใส ๓๐๔ จำกัด 

ใชน้ำดิบจากแมน้ำปราจีนบุรี  ซึ่งสงหนังสือขออนุญาตจากคณะกรรมการลุมน้ำปราจีนบุรี เพื่อสูบน้ำระหวางเดือน 

มิถุนายน-กันยายน เปนระยะเวลา ๔ เดือน ในชวงดังกลาวมีปริมาณน้ำทาเฉล่ีย ๔,๗๗๐.๒ ลาน ลูกบาศกเมตรไหล

ลงสูแมน้ำปราจีนบุรี ซึ่งบริษัทจะสามารถสูบนำ้ได ๗.๒ ลาน ลูกบาศกเมตร กระบวนการอนุญาตยังไมไดรับการ

พิจารณาจากคณะกรรมการฯ สวน ลุมน้ำแมกลอง ป ๒๕๓๕ การประปานครหลวง (กปน.) มีแผนจัดหาและ

ผลิตน้ำ ๘ ลาน ลูกบาศกเมตร /วัน จนถึงป ๒๕๖๐ เพื่อตอบสนองความตองการของคนกรุงเทพฯ นนทบุรีและ

สมุทรปราการ (ประมาณ ๑๕.๕ ลานคน) โดยใชน้ำจากแหลงน้ำดิบจากแมน้ำเจาพระยา ๕ ลาน ลูกบาศกเมตร

และ แมน้ำแมกลองอีก ๓ ลาน ลูกบาศกเมตร รวมเปน ๘ ลาน ลูกบาศกเมตร /วัน๔ ทั้ง ๓ กรณีแสดงใหเห็นถึง

ปญหา ความขอขดัแยงที่เกิดขึ้นจากความสับสน ไมชัดเจนของแนวทางการจัดสรรน้ำ ซึง่นบัวาเปนปญหาสำคญั

ประการหนึ่งของการบริหาร จัดการน้ำในยุคปจจุบัน 

 

ปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

 (๑) ปญหาดานนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ ยังไมมีความเปนเอกภาพ ยังไมสามารถนำไป

สูการปฏิบัติที่มีผลในเชิงรูปธรรม มีเพียงการกำหนดวิสัยทัศน นโยบายน้ำแหงชาติ การจัดทำยุทธศาสตร แผนการ

บริหารจัดการในระดับประเทศและระดับลุมน้ำ มีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ๕  

 (๒) ปญหาดานโครงสรางองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ องคกรที่ทำหนาที่บริหาร จัดการน้ำมี

ความเหลื่อมซอนและซ้ำซอนกัน การทำงานยงัขาดความรวมมอืทีเ่ปนเอกภาพ ไมมปีระสทิธภิาพ งานสวนราชการ

ตาง ๆ รับผิดชอบแกไขปญหาทรัพยากรน้ำที่มีอยูหลากหลาย การบริหารจัดการของหลายกระทรวง บางกระทรวง

มีหนาที่แบบไมใชภารกิจหลัก บางหนวยงานกำหนดภาระการทำงานไวหลายประเภท หลายวัตถุประสงค๖ 

 (๓) ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำ 

 ๘. ราง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเปนเอกสารที่แสดงถึงนโยบายที่ชัดเจนที่สุดของรัฐ เปนรางกฎหมาย

ที่จัดทำโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) ไดรับความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี 
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และไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในป ๒๕๕๐ แตยังไมไดผานความเห็นชอบของรัฐสภา  

อยางไรก็ดี กรมทรัพยากรน้ำกำลังประมวล และปรับปรุงแกไขรางกฎหมายน้ำเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตอไป  

 ๙. รางกฎหมายทรัพยากรน้ำ เนนในเรื่องของการสรางองคกร ไดแก คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

(กนช.) ซึ่งปจจุบันมีเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รองรับ  

 ๑๐. (ตัวอยาง) หมวดที่สำคัญคือ หมวด ๒ วาดวยสิทธิในน้ำ    

 มาตรา ๘ ในราง พระราชบัญญัติ นี้กำหนดใหน้ำเปนของสวนรวม บุคคลมีสิทธินำน้ำมาใชไดตามที่จำเปน

และสมควร แตไมระบุวาสมควรหมายความวาอยางไร แตในมาตรา ๔๕ ซึ่งวาดวยเรื่องการจัดสรรน้ำ ไดระบุไว

วาการใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะแบงเปน ๓ ประเภทดวยกัน คือ 

       ๑) การใชน้ำประเภทที่หน่ึง ไดแก การใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะเพ่ือการดำรงชีพ การอุปโภค

บริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือนและการใชน้ำในปริมาณ

เล็กนอยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

       ๒)  การใชน้ำประเภทที่สอง ไดแก การใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะเพ่ือการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว

เพื่อการพาณิชย การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปา และกิจการอื่นตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 

                ๓)  การใชน้ำประเภทที่สาม ไดแก การใชน้ำในแหลงน้ำสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญที่ใชน้ำ

ปริมาณมากหรืออาจกอใหเกดิผลกระทบขามลุมนำ้หรอืครอบคลมุพืน้ทีอ่ยางกวางขวางตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(ขอมูล: คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น) 

 (๔) หนวยงานรัฐขาดขอมูลในการจัดการระดับนิเวศลุมน้ำขนาดเล็ก (ชนิด/ประเภทของขอมูล)  

      ๑)  ขอมูลที่มีอยูกระจัดกระจายในหลายหนวยงาน และหลายคร้ังมีการขัดแยงของขอมูล 

      ๒)  ขอมูลมีความหลากหลาย ยังไมมีการจดักลุมขอมูลอยางเปนระบบและอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

ทำใหยากตอการนำไปใช 

      ๓)  การขาดความเชื่อมโยง เชื่อมตอ ของขอมูลที่สมบูรณและทันสมัย 

      ๔)  การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

      ๕)  การขาดศูนยระบบขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรน้ำของประเทศ 

      ๖)  ปญหาการบูรณาการ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการของผูมีสวนไดเสีย ทั้งภาคราชการและ

เอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนผูเกี่ยวของ๗   

 

ขอมูลสำคัญที่หนวยงานมี-ใช ขอมูลที่ชุมชน-เครือขายมี-ใช 

๑. ขอมูลดานอุทกวิทยา 

๒. ขอมูลเพื่อการพยากรณสภาพอากาศ 

๓. ฯลฯ 

๑. ขอมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาทองถิ่น 

๒. ขอมูลเกี่ยวกับความตองการการใชน้ำ 

๓. ฯลฯ 
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 (๕) ขาดกติกา กฎระเบียบ ขอตกลงรวมในการทำงาน 

 ๑๑. จากผลการศึกษา รางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ เห็นไดวา มุงสรางกติกาการจัดการน้ำในกรณีที่

วิกฤต แตการกำหนดสิทธิการใชน้ำโดยไมระบุวาใครมีสิทธิกอนหลังทำใหไมสามารถแกไขปญหาได ดังเชนที่เกิดขึ้น

ที่จังหวัดระยองได ราง พระราชบัญญัติ นี้ยังละเลยการใหความสำคัญกับน้ำในระบบนิเวศ กลาวคือ ไมมีหลัก

ประกันใหแกการใชน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ เชน การผลักดันน้ำเค็ม การจัดการน้ำเพื่อชีวิตพืชและสัตว และการ

บำรุงรักษาพื้นที่ชุมน้ำ ตลอดจนชีวิตพืชพันธุสัตวปา๘   

 

แนวปฏิบัติการการจัดการน้ำในพื้นที่นิเวศลุมน้ำขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ (ที่ยังขาดการยอมรับทั้งในระดับ

กลไกจัดการและระดับนโยบาย-กฏหมาย) 

 ๑๒. แนวทางการบริหารจัดการน้ำของกลไก เครือขายภาคประชาชนน้ัน มีรากฐานจากประสบการณของ

การบริหารจัดการน้ำแบบจารีตในอดีต ที่อาศัยโครงสรางความสัมพันธของชุมชน มาเปนหลักในการบริหารจัดการ 

โดยเนนการบริหารจัดการพื้นที่นิเวศลุมน้ำขนาดเล็กแบบบูรณาการนั้นเปนผลของกระบวนการตอรองของกลไก

จัดการของทองถ่ิน ที่มีฐานของกลุมและองคกรอยางไมเปนทางการ ซ่ึงใหความสำคญักบัการจัดสรรและสิทธิในการ

เขาถึงทรัพยากรน้ำของกลุมผูใชผานกระบวนการตอรองท่ีอาศัยความสัมพันธทางสังคมอันนำไปสูการยอมรับสิทธิ

ของกลุมผูใชเหลานั้นในลักษณะรวมหมูมากกวาที่จะเนนในลักษณะของปจเจกบุคคล 

 ตัวอยางการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ  ประเด็นลุมน้ำ มีดังนี้ 

 (๑) ภาคเหนือ –ธรรมนูญลุมน้ำวัง จังหวัดลำปาง (ภูมิปญญา/นวัตกรรม)  

 ๑๓. ลุมน้ำวัง มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๗๙๑ ตารางกิโลเมตร เปนลุมน้ำขนาดเล็กและสั้นที่สุดของแมน้ำ

เจาพระยา มีความยาวตามลำน้ำประมาณ ๔๖๐ กิโลเมตร เกิดจากเทือกเขาผีปนน้ำ บริเวณดอยหลวง บานปาหุง 

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 ๑๔. การจัดทำธรรมนูญลุมน้ำวัง ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนในจังหวัด

ลำปาง ทั้ง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย 

และโรงเรียนตาง ๆ ในพ้ืนที่ลุมน้ำวัง เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง และสมัชชาลุมน้ำลานนา เพื่อเปนเครื่องมือในการวาง

กรอบระเบียบ กติกาของชุมชนรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของ สำหรับใชเปนมาตรการในการอนุรักษ 

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำวัง จังหวัดลำปาง ตนน้ำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลางน้ำ จังหวัดลำปาง และปลายน้ำ จังหวัดตาก ซึ่งมีธรรมนูญ ๗ หมวด หมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญ

ลุมน้ำวัง หมวดที่ ๒ ฐานการอนุรักษ ฟนฟู และสรางความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาตนน้ำ หมวดที่ ๓ การศึกษา

และพัฒนาคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๔ สิทธิชุมชนและการอยูรวมกันของคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๕ ลักษณะทางสังคม

และวิถีชีวิตของคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๖ การบริหารจัดการธรรมนูญบนฐานการมีสวนรวม และ หมวดที่ ๗ สำนัก

ธรรมนูญลุมน้ำวัง 

 (๒) ภาคอีสาน-ลุมน้ำมูล 

 ๑๕. ลุมน้ำมูล มีพื้นที่ลุมน้ำประมาณ ๖๙,๗๐๑ ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะ

บานที่อยูบนโคก มีลูกคลื่น มีที่สูงสลับที่ลุม นาเปนแปลงเล็ก ๆ มีคันนากั้นเปนระยะ สภาพพื้นที่มีปริมาณน้ำที่

เพียงพอแตไมมีองคความรูการจดัการนำ้ทีเ่หมาะสม ชาวบานจงึรวมตัวกนัรวมแกไขปญหาการจัดการนำ้เพื่อการเกษตร 
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วิธีการจัดการน้ำ มีการกักน้ำบนพื้นที่ลุมในนาของทุกแปลง และใชวิธีสูบน้ำเขาแปลงนา แทบจะทุกหลังคาเรือน 

ปญหาคือตนทุนสูงขึ้น แกไข ดวยการวางระบบใหม ขยายพื้นที่เปนที่สูง ตั้งฝายขึ้นมาใหมีพื้นที่รับน้ำมากข้ึนในดาน

บนของท่ีนา และเจาะทอปลอยน้ำเขาแปลงนา อันนี้จะชวยลดตนทุนการสูบน้ำเขาแปลงนา เรียกวา “แกมลิงรั่ว” 

มีการเปรียบเทียบคาใชจายจากเดิมที่ตองสูบน้ำจากขางลางข้ึนมา กับ แบบน้ีที่ไมตองเสียคาใชจาย แลวก็ตนทุนที่

ใชวางทอนี้มีมูลคาที่เปรียบเทียบแลวถูกวาการสูบน้ำ และมีการจัดระบบการปลูกพืชใหม พืชที่ตองการน้ำนอย พืช

ที่ตองการน้ำมาก เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยูและเหมาะสมกับลักษณของพื้นที่การเกษตร  

 (๓) ภาคใต-ธรรมนูญลุมน้ำภูมี จ.สงขลา 

 ๑๖. ลุมน้ำภูมี จ.สงขลา มีพื้นที่ ๔๒๐ ตารางกิโลเมตร ไดมีการจัดทำธรรมนูญลุมน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวนในจังหวัดสงชลา ท้ัง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ 

ภาคการเมือง ภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย และโรงเรียนตาง ๆ ในพื้นที่ลุมน้ำภูมี เพื่อเปนเครื่อง

มือในการวางกรอบระเบียบ กติกาของชุมชนรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของ สำหรับใชเปนมาตรการ

ในการอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุม ซึ่งมีธรรมนูญ ๗ หมวด หมวดที่ ๑ ปรัชญา

แนวคิดของธรรมนูญลุมน้ำภูมี หมวดที่ ๒ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมวดที่ ๓ การศึกษาและ

พัฒนาคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๔ สิทธิชุมชนและการอยูรวมกันของคนในลุมน้ำ หมวดที่ ๕ ลักษณะทางสังคมและวิถี

ชีวิตของคนในลุมน้ำ และหมวดท่ี ๖ การบริหารจัดการธรรมนูญบนฐานการมีสวนรวม  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๕  

 

เอกสารอางอิง 

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการน้ำแหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อปองกันการเปนทะเลทรายและการเตือนภัย กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๔๙ 

๓.  สำนักบริหารและพัฒนาการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๔๙ 

๔.  นิตยสารผูจัดการ, ๒๕๓๕ 

๕.  กรมทรัพยากรน้ำ 

๖.  กรมทรัพยากรน้ำ 

๗.  กรมทรัพยากรน้ำ 

๘.  คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๕ / ผนวก ๑  

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งองคก์ารบริหารจัดการทรพัยากรนํ� าของชาติและหน่วยงานที!มีพนัธกิจเกี!ยวกบันํ� า 

คณะรฐัมนตรี 

คณะกรรมการทรพัยากรนํ� าแห่งชาติ คณะกรรมการตามมติ ครม. 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ!งแวดลอ้ม 

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ์

กรมทรัพยากรนํ�า กรมทรัพยากร 
นํ�าบาดาล

ทบ.ศูนย์ภาค 
๑-๑๒ 

สนง.ทรัพยากรนํ�า 
ภาค ๑-๑๐ 

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ!งแวดล้อม 

กรมอุทยานฯ 
กรมป่าไม้ 

กรมทรัพยากรชายฝั!งฯ 
กรมทรัพยากรธรณี 
กรมควบคุมมลพิษ 

กรมส่งเสริมคุณภาพฯ 

กรมชลประทาน 

สาํนักชลประทาน
ที! ๑-๑๗ 

โครงการชลประทาน 

คณะกรรมการลุ่มนํ� า  

คณะทํางานระดบั
จงัหวดั/ลุ่มนํ� าสาขา 

คณะทํางาน 
ระดบัอําเภอ 

คณะทํางาน 
ระดบัตําบล 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจาํตาํบล 

กรมป้องกนั 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

กรมอุตุ- 
นิยมวิทยา 

กรมพัฒนา
ที!ดิน 

กรมโรงงาน 
อตุสาหกรรม 

กปภ./กปน. 

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตฯ 

กรมการขนส่ง
ทางนํ�าฯ 

สถ./อปท. 

บก.สส. 

ฯลฯ 
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โครงสรางคณะกรรมการลุมน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ร คณะกรรมการทรัพยากรนํ�าแห่งชาติ 
จาํนวน ๓๔ คน โดยมีคณะผู้แทนจากคณะอนุกรรมการลุ่มนํ�า 

คณะอนุกรรมการลุ่มนํ�า 
จาํนวน ๒๙ คน รวม ๙๙๗ คน 

คณะทาํงานด้านวิชาการ ๓ ด้าน 
จาํนวน ๖๗ คณะ รวม ๒,๒๗๕ คน 

คณะทาํงาน 
ด้านแผนบูรณาการลุ่มนํ�า 

คณะทาํงาน 
ด้านข้อมูล 

คณะทาํงานด้านประชาสมัพันธ์
และการมีส่วนร่วม 

คณะทาํงานลุ่มนํ�าระดับจังหวัด 
จาํนวน ๑๐๒ คณะ รวม ๒,๘๒๓ คน 

องคก์รระดบัลุ่ม
�

คณะทาํงานลุ่มนํ�าสาขา 
(กรณมีหีลายจังหวัด) 

คณะทาํงานลุ่มนํ�าระดับลุ่มนํ�าสาขา 
จาํนวน ๑๐๖ คณะ รวม ๓,๕๑๕ คน 

คณะทาํงานลุ่มนํ�าระดับอาํเภอ 
จาํนวน ๘๘๙ คณะ รวม ๑๖,๙๘๓ คน 

คณะทาํงานลุ่มนํ�าระดับตาํบล 
จาํนวน ๖,๙๑๕ คณะ รวม ๑๔๓,๖๓๓ คน 

องคก์รระดบัพื� นที! 
ภายในระดบัจังหวัด 

กลุ่มเครือข่ายใน

กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ 
ทรัพยากรนํ�าระดับหมู่บ้าน 

กลุ่มเครือข่าย
เยาวชน นักเรียน 

กลุ่มเครือข่ายผู้ใช้นํ�า 
ในโครงการต่างๆ 

กลุ่มเครือข่าย 
องค์กรภาคประชาชน 

องคกรระดับลุมน้ำ 

องคกร 

องคกรระดับพื้นที่ 

กลุมเครือขายในทองถิ่น 

ภายในระดับจังหวัด 
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การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต  
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการปญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายทางวทิยุทองถิ่น 

เคเบิลทีวี โทรทัศนดาวเทียม และอินเทอรเน็ต๑  

         สำนึก ตอสถานการณที่เลวรายของการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ในปจจุบันที่อวดอาง

สรรพคุณทางสุขภาพเกินจริง ผานทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนการโฆษณาที่ผิด

กฎหมาย มีอิทธิพลตอผูบริโภค และมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นมากอยางรวดเร็ว  

 หวงใย วาระบบและกลไกทางกฎหมายท่ีมีอยูไมทันสมัย ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชและการกำกับ

ดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย 

 ตระหนัก ถึงโทษภัยตอสุขภาพของผูบริโภค รวมถึงความสูญเปลาดานเศรษฐกิจที่เกิดจากอิทธิพลของ

การโฆษณาดังกลาว รวมทั้งความสำคัญของระบบและกลไกการควบคุมและเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพ   

 ชื่นชม ตอความพยายามของทุกภาคสวนที่ตองการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมและเฝาระวังการ

โฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ใหปราศจากการโออวดสรรพคุณเกินจริง เปนเท็จและหลอกลวงผูบริโภค  

 เห็นวา การแกปญหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดผล หนวยงานที่เกี่ยวของควรให

ความสำคัญในการบังคับใชและปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของผูบริโภคและสังคมใหรูเทาทัน

การโฆษณา  และมุงจัดการปญหาดวยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สำนักงาน

อัยการสูงสุด และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เปนหนวยงานหลัก

ดำเนินการโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน            

     ๑.๑  สนับสนุนการจัดทำฐานขอมูล พัฒนารูปแบบการส่ือสาร และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ทัน

ตอสถานการณ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายและผูบริโภคสามารถเขาถึง รวมทั้งมีสวนรวมในการ

รายงาน อันประกอบดวยขอมูลการอนุญาตการโฆษณา ขอมูลโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ขอมูลผูที่ไดรับผลกระทบจาก

สื่อโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ขอมลูโฆษณาและกลยทุธหรอืรปูแบบการโฆษณาทีต่องเฝาระวงั และขอเท็จจรงิเชิงวิชาการ

ของผลิตภัณฑ และขอมูลอื่น ๆ ที่จำเปน  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๕   

๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๑ 
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     ๑.๒  ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา 

อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มบทลงโทษ สนับสนุนมาตรการลงโทษทางสังคม การกำกับ

ดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอน ตลอดจนการพิจารณาการออกคำส่ังทางปกครองในการพักใชหรือเพิกถอน

ใบอนุญาต 

     ๑.๓  ใหมีการจัดทำกลไกหรือชองทางการรับเรื่องรองเรียนปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา 

อาหาร และผลิตภณัฑสขุภาพทีเ่ปนทางการ และประชาชนสามารถเขาถงึไดสะดวก ทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่  

     ๑.๔  เฝาระวัง จัดการ ดำเนินคดีกับโฆษณาท่ีผิดกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ โดย

กำหนดเปนเปาหมายของหนวยงาน มีแนวทางมาตรฐานท่ีใชปฏิบัติรวมกัน รายงานผลการดำเนินคดีและวิธีการ

จัดการปญหาสูสาธารณะอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูบริโภคและสังคมไทยรูเทาทัน 

      ๑.๕  พัฒนาระบบใหคำปรกึษาการดำเนนิคดแีกพนกังานเจาหนาทีอ่ยางรวดเรว็และทนัตอการแกปญหา  

 ๒. ขอใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ (กสทช.) 

ดำเนินการ  

     ๒.๑ ประกาศและบังคับใชหลักเกณฑการประกอบกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมที่เกี่ยวของกับการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังกำหนดกลไกการกำกับดูแลและ

บทลงโทษแกผูประกอบการอยางชัดเจนและรวดเร็ว ทั้งนี้ใหมีการนำขอมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับการโฆษณายา 

อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ มาประกอบการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตใหดำเนินกิจการการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและโทรคมนาคม 

     ๒.๒  กำหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จัดสรรเวลาอยางชัดเจนและเพียงพอในชวงเวลาที่

เหมาะสมแกหนวยงานหรือองคกรคุมครองผูบริโภค ไดนำเสนอขอมูลใหเทาทันการโฆษณายา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

     ๒.๓ ใหมีการจดัสรรงบประมาณอยางเพยีงพอและตอเนือ่งจากกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อวัตถุประสงคในการสนับสนุน สงเสริมและคุมครองผูบริโภคดาน

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๒ (๔)) 

ใหหมายรวมถึง 

  ๒.๓.๑ การสนับสนุนชุมชนที่มีความพรอมหรือผูประกอบการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน

ประเภทบริการชุมชนที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณของการสื่อสาร 

  ๒.๓.๒  การสนับสนุนใหภาคประชาชนทำหนาที่เฝาระวังการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑ

สุขภาพที่ฝาฝนกฎหมาย รวมทั้งการจัดการปญหาในพื้นที่ 

  ๒.๓.๓  การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน ภาคประชาชน องคกรวิจัย 

และหนวยงานสนับสนุนการวิจัย (เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

สุขภาพ เปนตน) ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบกลไกในการเฝาระวังและจัดการกับปญหาการ

โฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ การประเมินผลกระทบจากการโฆษณา รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อทดลอง

ระบบและกลไกที่ไดพัฒนาขึ้น 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๔๙

     ๒.๔ พัฒนามาตรการและกลไกในการเฝาระวงัและกำกับดแูลดานจรยิธรรมของผูรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการฯ 

 ๓. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ภาคประชาสังคม  

     ๓.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุ

กระจายเสียง ส่ือโทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออื่น ๆ อยางรอบดาน ดวยกระบวนการท่ีมีสวนรวมจากหนวยงาน

ทุกระดับ ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป และนำเสนอเพื่อรับรองในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕  

     ๓.๒  เรงดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายการโฆษณา และ

ตระหนักในเรื่องการใชสิทธิผูบริโภค รวมทั้งพัฒนากระบวนการรูเทาทันเพื่อสรางมาตรการปองกันปญหาอิทธิพล

โฆษณาและการจัดการความรูเพื่อปรับเปลี่ยนคานิยมและรูปแบบพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดี รวมท้ังใหรูเทาทันการ

โฆษณา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและหนวยงานอื่น ๆ  

 ๔. ขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบูรณาการการเฝาระวังโฆษณายา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและเอกภาพ และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอรใหสามารถ

จัดการกับชองทางการสื่อสารที่อยูในบังคับของกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 ๕. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ทุกระดับจัดตั้งกลไกการควบคุมและเฝาระวงัการโฆษณาแบบมีสวนรวม 

สนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานขององคกรภาคีเครือขายในพื้นที่ 

 ๖. ขอใหองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชน โฆษณาและการตลาด เปนหนวยงานหลัก ดำเนินการรวมกับ

ผูประกอบธุรกิจ องคกรทางสังคม และวิชาชีพอื่น ๆ เชน วิชาชีพดานสุขภาพ ครู ทนายความ กำหนดมาตรการ 

และแนวทางการกำกับดูแลจริยธรรม จรรยาบรรณในการสื่อสารเรื่องยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ สูผูบริโภค 

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสำคัญ 

 ๗. ใหมีองคการอิสระเพ่ือคุมครองผูบริโภค และขอใหรัฐสนับสนุนการทำหนาที่เฝาระวังและตรวจสอบ

การดำเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ๘. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนผูรวมในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร และเปนเครือขาย

ควบคุม ศึกษา ตรวจสอบ เฝาระวังวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออื่น ๆ ทุกประเภทในพื้นที่  

 ๙. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๕ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๕๐

การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต  
 

นิยาม 

 ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑทางยาและสุขภาพท่ีกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหนาที่ในการ

ควบคุมและกำกับตามกฎหมาย และรวมถึงผลิตภัณฑอื่นที่อวดอางสรรพคุณเปนยาหรือสงผลตอสุขภาพ 

 วิทยุทองถิ่น* คือ วิทยุขนาดเลก็ เพือ่ประกอบกจิการเชิงพาณชิยหรอืแสวงกำไรผานรายไดจากการโฆษณา 

 เคเบิ้ลทีวี คือ ระบบโทรทัศนที่สงสัญญาณผานสายเคเบิ้ล  

 โทรทัศนดาวเทียม คือ ระบบโทรทัศนที่สัญญาณจะถูกสงไปยังดาวเทียมโคจรแลวขยายสัญญาณสงกลับ

ไปยังโลก 

 อินเทอรเน็ต คือ เครือขายของคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยอาศัยเครือ

ขายโทรคมนาคมเปนตัวเชื่อมโยง หมายรวมถึง เว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน จดหมายอิเลคทรอนิก และการใช

อินเทอรเนตผานโทรศัพทมือถือ 

 

สถานการณปญหา 

 ๑. มูลคาของการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว การโฆษณายาสูผูบริโภคใน

ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ มีมูลคาสูงกวา ๒.๕ พันลานบาทตอป สวนการโฆษณาอาหารมีมูลคาการโฆษณาสูง

ถึง ๑.๗ หมื่นลานบาท และมีมูลคาการโฆษณาสูงกวาปพ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๑๒ เทา๑ โดยเฉพาะมูลคาการโฆษณา

ผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอมูลจากบริษัทผลิตสื่อโฆษณาบริษัทเดียว ในป พ.ศ.๒๕๔๕ พบวาการ

โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีมูลคาสูงถึง ๘๒๑ ลานบาท๒ และขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมาก

ขึ้น ผานสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยุทองถิ่น เคเบิ้ลทีวี โทรทัศนดาวเทียม และ อินเทอรเนต ในป 

พ.ศ.๒๕๕๓ วิทยุทองถิ่นทั่วประเทศไทยมีมากกวา ๗,๗๐๐ แหง และ คาดการณวามีจำนวนครัวเรือนมากกวา ๑๒ 

ลานครัวเรือนหรือประมาณเปน รอยละ ๖๐ ของจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่เขาถึงสื่อเคเบิ้ลทีวี โทรทัศน

ดาวเทียม ทั้งนี้ประมาณการวามีเม็ดเงินโฆษณาผานเคเบิ้ลทีวีและดาวเทียมราว ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ลานบาทตอป๓, ๔  

 ๒. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในวิทยุทองถิ่นมากที่สุด๓ โดยมีกลยุทธ สรางแรง

จูงใจและตอกย้ำบอย ๆ  จากขอมูลของศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค สมาคมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน พบการโฆษณา

ผานวิทยุทองถ่ินและเคเบิ้ลทีวีที่ฉายวนไปวนมาท้ังวันอยางนอย ๔ ครั้ง และสูงสุดถึง ๑๑ ครั้งตอวัน๕ และใน

จังหวัดเชียงใหม พบวามีคลื่นวิทยุทองถิ่นหลายแหงที่มีผูประกอบการรายเดียวเหมาโฆษณาท้ังวัน๖  ซึ่งสอดคลอง

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๑ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 

* วิทยุทองถิ่น ตามนิยามขางตน ไมรวมถึง ส่ือวิทยุกระจายเสียงที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งจะหารายไดจากการโฆษณาไมได  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๕๑

กับผลของการดำเนินคดีผลิตภัณฑอาหารยี่หอเจนิฟูด ซึ่งพบการโฆษณาผานเคเบิ้ลทีวีและสื่อโทรทัศนดาวเทียม 

โดยแนะนำผลิตภัณฑเปนชวง ๆ ตลอดทั้งวันและมีการโฆษณาในลักษณะเดียวกันมากถึง ๑๑ ชอง๗  นอกจากนั้น

ยังมีกลยุทธที่ทำใหผูบริโภคตกเปนเหยื่อ ผานรูปแบบการโฆษณาหลายรูปแบบ เชน การพูดสดและรับประกัน

คุณภาพโดยนกัจัดรายการท่ีมชีือ่เสยีงและเปนทีย่อมรบั การโฆษณาโดยภาษาถิน่ การสนทนาระหวางนักจัดรายการ

กับผูที่อางวามีประสบการณในการใชผลิตภัณฑ การอานจดหมายจากผูฟงทางบานที่เขียนมาเลาสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑ และการแฝงโฆษณาโดยใหบุคคลากรดานสุขภาพเปนวิทยากรใหความรู ซึ่งทั้งหมดนั้นเปนการใหขอมูล

เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือใหผูบริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑนั้นมาใชในที่สุด๖,๘  ผูบริโภคสวนใหญเชื่อวาผลิตภัณฑ

ที่นำมาโฆษณาผานสื่อดังกลาว เปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยและผานการรับรองจากภาครัฐแลว๖ 

 ๓. จากการศึกษาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพผานวิทยุทองถิ่นในจังหวัด ขอนแกน รอยเอ็ด 

ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เชียงใหม และสงขลา ๖,๙-๑๐ พบวามีการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายเขาขายฝาฝนพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ สูงถึงรอยละ ๖๔.๐ และฝาฝนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สูงถึงรอยละ ๙๕.๒ และเมื่อ

พิจารณาเนื้อหาของโฆษณาที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภค พบวา โฆษณายามีสูงถึงรอยละ ๕๕.๙ ใน

ขณะที่โฆษณาอาหารมีสูงถึงรอยละ ๗๔.๕  

 ๔. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในอินเทอรเนตมากที่สุดอีกสื่อหนึ่ง โดยรูปแบบ

ของการโฆษณาสวนใหญรอยละ ๕๒.๕ เปนการกลาวอางรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)๑๓ และจากสถิติการเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางอิน

เทอรเน็ต โดยศูนยเฝาระวังและรับรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ อย. ตั้งแต ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง กันยายน ๒๕๕๔ พบ

วามีการเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีการโฆษณาผิดกฎหมายหรือไมถูกตอง จำนวน ๑,๔๖๑ 

เรื่อง จำแนกเปนผลิตภัณฑอาหาร ๕๕๖ เร่ือง ยา ๓๓๕ เรื่อง เครื่องสำอาง ๓๑๙ เรื่อง เครื่องมือแพทย ๒๐๘ เรื่อง 

และวัตถุอันตราย ๗๓ เรื่อง นอกจากนั้น มีการตรวจจับคดีโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑเสริมทางอินเทอรเน็ตเกิน

จริงจากเดิม ๑๖๐ คดีในป ๒๕๕๑ เพ่ิมเปน ๒๓๗ คดีในป ๒๕๕๔ และ ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ถึง กรกฎาคม 

๒๕๕๓ อย. ปดเว็บไซตที่มีโฆษณาเกินจริง ๖๒ เว็บไซต รวม ๗๑๙ URL และปดเว็บบอรด  ๑๕๕ เว็บไซต รวม 

๓๔๙ URL๔ 

 

ผลกระทบ  

 ๕. แมวายังไมมีการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร จากปญหาการโฆษณาดังกลาว แตในรายงาน

สุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๔ ระบุวาธุรกิจประเภทนี้มีมูลคาไมต่ำกวาหมื่นลานบาท ๔ แสดงวาคนไทยตองเสียเงินเปน

จำนวนมากสำหรับการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางไมเหมาะสมหรือเกินจำเปน 

 ๖. เพิ่มความเสี่ยงหรืออันตรายใหแกผูบริโภค เชน การใชน้ำหมักชีวภาพท่ีโฆษณาทางเคเบิ้ลทีวีหยอดตา

แลวทำใหผูบริโภคตาบอด๑๑ การรับประทาน “เอนไซมบำบัด” จนไดรับอันตรายอยางรุนแรงจนตองเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาล หรือ กรณีการรับประทานไวนสมุนไพรยี่หอหนึ่งแลวทำใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง มีการ

ติดเชื้อจนตองสงเขารับการรักษาในโรงพยาบาล๑๒ รวมถึง การเสียชีวิตกอนวัยอันควรของนักเรียน นักศึกษาที่

สั่งซื้อยาลดความอวนจากเว็บไซตมารับประทาน๔ 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๗. การควบคุมโฆษณาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใน



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๕๒

ปจจุบัน กำหนดใหตองขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากอนจึงโฆษณาได โดยตองไมโออวด

สรรพคุณเกินจริง ไมเปนเท็จ และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่กำหนด โดยเฉพาะในกรณีการโฆษณาอาหารตองไมแสดง

สรรพคุณในการปองกัน รักษาโรค  

 ๘. การกำกับดูแลสือ่ตามพระราชบัญญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กำหนดใหผูประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศนตองมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จากคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศนแหงชาต ิ และปฏบิตัติามหลกัเกณฑเกีย่วกบัสดัสวนเนือ้หารายการ ลกัษณะ

และระยะเวลาในการโฆษณา รวมทั้งหามมิใหออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของ

ประชาชนอยางรายแรง และท่ีสำคัญคณะกรรมการฯ มีอำนาจสั่งระงับการออกอากาศ พักใชหรือเพิกถอน ใบ

อนุญาตฯได 

 ๙. การกำกบัดูแลเวบ็ไซต ตามพระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

มีบทลงโทษ ผูที่นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย

แกผูอื่นหรอืประชาชน และ สามารถระงบัการแพรหลายขอมลูทีก่ระทบกระเทือนตอความมัน่คงแหงราชอาณาจักร

หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีได  

 ๑๐. ผูบริโภคท่ีไดรบัความเสียหายจากการบริโภคผลติภณัฑทีอ่วดอางสรรพคุณเกนิจรงิ หลอกลวง สามารถ

ฟองเรียกรองคาเสียหาย ไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสินคาที่ไมปลอดภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๑๑. การสรางพลังอำนาจผูบริโภค โดยการปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค สราง

จิตสำนึกใหผูบริโภครูจักปกปองและรักษาสิทธิของตนเอง เพื่อใหผูบริโภครูเทาทันสื่อ ชวยเฝาระวังปญหาและ

จัดการปญหาโฆษณาในระดบัพืน้ทีน่ัน้ เปนมาตรการทีห่ลายหนวยงานรวมดำเนนิการ เชน สำนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

องคกรพัฒนาเอกชนดานการคุมครองผูบริโภค เปนตน และ คาดหวังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามารวม

ดำเนินมาตรการนี้ดวย 

 ๑๒. ไดมีการรเิริม่พฒันาขอกำหนดทางจรรยาบรรณของผูประกอบธุรกจิสือ่สารมวลชน ผูจดัรายการ ผูผลิต

สื่อโฆษณา โดยองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน 

 

ปญหาการดำเนินการในปจจุบัน 

 ๑๓. แมวากฎหมายวาดวยยาและอาหาร จะกำหนดใหตองขอนุญาตโฆษณาจาก อย.กอนจึงโฆษณาได แต

กลับพบการลักลอบฝาฝนกฎหมายอยางกวางขวาง เนือ่งจากการดำเนนิคดทีางกฎหมายมหีลายขัน้ตอน ไมคลองตัว 

แนวปฏิบัติที่ไมชัดเจน ไมเทาทันเลหเหลี่ยมของผูขาย ขาดการเขาถึงฐานขอมูลผลิตภัณฑ รวมทั้งมีสื่อจำนวนมาก

และกระจายไดรวดเร็ว ทำใหไมสามารถจัดการปญหาไดทันเหตุการณ ประกอบกับบทลงโทษไมรุนแรงเมื่อเทียบ

กับรายไดจากธุรกิจ นอกจากนี้กฎหมายวาดวยยายังไมเทาทันการโฆษณาผานทางสื่ออินเทอรเน็ต 

 ๑๔. แมวาจะมีบทลงโทษ ผูที่นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่

นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน ตามมาตรา ๑๔ (๑)  พระราชบัญญัตวิาดวยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ แตการตามหาเจาของเว็บไซตยาก (บางคร้ังอยูตางประเทศ) ในขณะที่การเปด

เว็บไซตนั้นงายมาก เนื่องจากไมมีกลไกการใหเจาของเว็บไซต มาขออนุญาตกอนเปด สวนกระบวนการระงับการ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๕๓

แพรหลายขอมลูทีไ่มเหมาะสมและผดิกฎหมายในเวบ็ไซต ตามมาตรา ๒๐ ตองใชเวลามาก ในการรวบรวมหลักฐาน

เพื่อพิสูจนตอศาลวาเว็บไซตดังกลาวกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรหรือที่มีลักษณะขัดตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 

 ๑๕. ระบบเฝาระวังการโฆษณายังไมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไมเทาทันเทคโนโลยี ตลอดจนขาดการมี

สวนรวมจากภาคสวนทีเ่กีย่วของและชมุชนในการเขามาแกไขปญหา และ ขาดเอกภาพในการทำงานของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

 ๑๖. ปจจุบันแมมีหนวยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลสื่อ คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) แตอยูระหวางการดำเนินการในระยะแรก และยังอยูในขั้น

ตอนการจัดทำประกาศระเบยีบหรอืหลกัเกณฑตาง ๆ ในการกำกบัดแูล ตลอดจนออกใบอนุญาตเพื่อกำกับดูแลการ

ประกอบกิจการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม จึงทำใหขาดเคร่ืองมือในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ กิจการ

โทรคมนาคม 

 ๑๗. ขาดกลไกในการสรางความเขมแข็งใหผูบริโภค ใหผูบริโภคเทาทันส่ือ มีคานิยมที่เหมาะสมในการ

บริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถเลือกบริโภคไดอยางมีเหตุผลและมีสติ ตระหนักถึงการใชสิทธิผูบริโภค 

รวมถึงสามารถเขาถึงฐานขอมูลดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีจำเปนตอการตัดสินใจได 

 ๑๘. ขาดกลไกทีม่ปีระสทิธิภาพในการกำกบั ดแูลจรรยาบรรณของกลุมผูประกอบธุรกจิดานส่ือสารมวลชน 

รวมถึงผูประกอบวิชาชพีดานสขุภาพ เจาหนาท่ีสาธารณสขุ คร ูทนายความ ฯลฯ ทีแ่สดงตนเปนผูรบัรองสรรพคุณยา

และผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

 ๑๙. ขาดแผนยุทธศาสตร ที่จะจัดการปญหาไดรอบดาน มีประสิทธิภาพ ตอเน่ือง ยั่งยืนและเทาทัน

ชองทางการสื่อสารใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

แนวทางแกไขปญหา 

 ๒๐. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภณัฑสุขภาพ และการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ใหทันสมัย 

เทาทันสถานการณปญหา และเพิ่มบทกำหนดโทษใหเหมาะสม รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑในการประกอบกิจการ

การะจายเสียง กิจการโทรทัศนและโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ๒๑. พัฒนากลไกการเฝาระวังการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยให

อยูในรูปคณะกรรมการ และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนบัสนนุงบประมาณและการดำเนินงานขององคกรชุมชน 

เครือขายภาคประชาชน องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ สื่อสารมวลชน สถาบันการศกึษา และภาคธุรกิจ  

 ๒๒. พัฒนาระบบการดำเนินคดี เพื่อใหบังคับใชกฎหมายไดอยางรวดเร็วและเขมงวด โดยกำหนดเปน

แนวทางมาตรฐานและใชปฏิบัติรวมกัน รวมทั้งจัดใหมีการเผยแพรฐานขอมูลผลิตภัณฑที่ผิดกฎหมายอยางท่ัวถึง 

เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่และผูบริโภคสามารถเขาถึงไดและทันตอสถานการณ 

 ๒๓. ใหองคกรวิชาชีพตาง ๆ เชน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข ทนายความ ฯลฯ ควบคุมสมาชิกในองคกร

มิใหโฆษณาหรือรับรองสรรพคุณยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย และใหองคกรวิชาชีพดานสื่อ ดูแลจรรยา

บรรณของกลุมผูประกอบธุรกิจดานสื่อสารมวลชน 

 ๒๔. สนับสนุนใหประชาชนรูเทาทันสื่อ มีคานิยมที่เหมาะสมในการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
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สามารถเลือกบริโภคไดอยางมีเหตุผลและมีสติ ตระหนักถึงการใชสิทธิผูบริโภค รวมถึงสามารถเขาถึงฐานขอมูล

ดานผลิตภณัฑสขุภาพท่ีจำเปนตอการตดัสินใจได โดยใหสถาบนัการศึกษา องคกรวชิาการ องคกรวิชาชีพ ใหความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ที่ถูกตอง รอบดาน ครบถวนและทันการณ และประชาชนเขาถึงโดยงาย 

 ๒๕. การจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมายทางวิทยุ

ทองถ่ิน เคเบ้ิลทีวี โทรทัศนดาวเทียม อินเทอรเน็ต และใหครอบคลุมชองทางการสื่อสารใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

 ๒๖. ใหมีการประเมินผลกระทบจากการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีฝาฝนกฎหมายอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๑ 
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การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สี่ 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ๑ 

 ตระหนัก วาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการบริการโดยไมคำนึงถึงผลเสียตอ

สุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน สงผลใหคนทำงานตองบาดเจ็บ เจ็บปวย ทุพพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิต

เปนจำนวนมาก   

 ตระหนัก วาการเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานเปนสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐานและเปนบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และ

กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ  รวมทั้งตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ   

 รับทราบ วารัฐบาลไดกำหนดนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบวาระ

แหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

 ตระหนัก วาการแกปญหาจะตองคำนึงถึงกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (ทั้งภาครัฐ 

องคกรนายจาง ผูประกอบการ องคกรลูกจาง สหภาพแรงงาน คนทำงาน และผูประสบอันตรายจากการทำงาน) 

และการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัยใหเกิดขึ้นในองคกรตาง ๆ   

 รับทราบ วาคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการตองไดรับการคุมครองดานอาชีวอนามัยเพื่อ

สุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน  แตสวนใหญยงัประสบปญหาการเขาถงึการบริการ  เนื่องมาจากสาเหตุ

หลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการดานการประเมินการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทำงาน การประเมิน

ความเสี่ยงตอสุขภาพในการทำงาน และอาชีวเวชศาสตรที่ยังไมไดมาตรฐานและไมเพียงพอ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ขอใหกระทรวงแรงงานเปนหนวยงานหลักในการดำเนินการดังตอไปนี้ 

     ๑.๑ เรงรัดใหมีการดำเนินการตามมาตรา ๓ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติความปลอดภัย           

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค ราชการ

สวนทองถ่ิน และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดใหมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔. มติ ๖   

๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๓ 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในหนวยงานของตนไมต่ำกวามาตรฐาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

     ๑.๒  รวมกับเครือขายแรงงาน องคกรนายจาง องคกรลูกจาง และภาคีเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

สถาบันการศึกษาที่ผลิต/อบรมบุคลากรดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ สมาคมสงเสริมความปลอดภัย

และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมกันพัฒนารูปแบบการทำงาน

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อนำไปสู “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ในการทำงาน  

     ๑.๓ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทำและพัฒนาแนวทาง

และมาตรฐานดานอาชีวอนามัยในเร่ืองตอไปนี้  

  ๑.๓.๑  การควบคุมคุณภาพการบริการอาชีวอนามัย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 

  ๑.๓.๒  การตรวจและการประเมินการสัมผัสสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

  ๑.๓.๓  การตรวจสุขภาพคนทำงานตามปจจัยเสี่ยงจากการทำงาน 

  ๑.๓.๔  ระบบสารสนเทศดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 

     ๑.๔ จัดสรรเงินกองทนุจากดอกผลของกองทุนเงนิทดแทนในการสนบัสนนุการจัดบรกิารดานอาชีวอนามัย 

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ครอบคลุมอยางทั่วถึงเพื่อใหสถานประกอบกิจการขนาดเลก็และขนาดกลางมคีวามสามารถ

เขาถึงบริการอาชีวอนามัยใหกับคนทำงานได ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา ๒๘ วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

     ๑.๕ รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและ

ศึกษาขอมูลเตรียมความพรอม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใหสัตยาบันตออนุสัญญาขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศที่จำเปนตอการจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้  

  - ฉบับที่ ๑๕๕ วาดวยความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๔)  

  - ฉบับที่ ๑๖๑ วาดวยการบริการอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘)  

  - ฉบับที ่๑๘๗ วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภยัในการทำงานและอาชวีอนามยั ค.ศ. ๒๐๐๖   

     (พ.ศ. ๒๕๔๙)  

     ๑.๖ รวมกบักระทรวงสาธารณสขุและหนวยงานท่ีเกีย่วของ ทบทวน ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย กฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสุขภาพในสถานประกอบการใหมีคุณภาพและมีความสอดคลองกัน เชน ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) เรื่องหลักเกณฑการยกเวนสถานพยาบาลซึ่งไมตองอยูในบังคับ 

ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

 ๒. ขอใหสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ในฐานะองคกร

มหาชนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งแกองคกรแรงงานและภาคประชาสังคม เพื่อเปนกลไกสงเสริม

การเขาถึงสิทธิเรื่องการบริการอาชีวอนามัยมากยิ่งขึ้น 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๕๘

 ๓. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย เปนหนวยงานหลักดำเนินการ

ในเรื่องตอไปนี้ 

     ๓.๑  ใหมีการพัฒนารูปแบบการจัดบริการดานอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร ใหมีคุณภาพ 

ครอบคลุมและเขาถึงไดงาย เปนไปตามมาตรฐาน ทั้งบริการเชิงรุกและเชิงรับ  

     ๓.๒  จัดทำและพัฒนาแนวทางในการปองกันและสงเสริมสุขภาพการตรวจวินิจฉัย การรักษา และ

การฟนฟูสภาพผูมีปญหาดานสุขภาพจากการทำงาน 

     ๓.๓  สนับสนุนและรวมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ในการผลิตเพิ่มและพัฒนานักอาชีวอนามัย นักสุขศาสตรอุตสาหกรรม แพทยอาชีวเวชศาสตร และพยาบาล 

อาชีวอนามัย เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ใหมีความรู

ความสามารถในการทำหนาที่บริการดานอาชีวอนามัย  

 

 ๔. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดสรรงบประมาณในการดูแลสุขภาพใหกับ

คนทำงานเพิ่มเติมในสวนท่ีไมสามารถเขาถึงการบริการทางสุขภาพจากกองทุนอื่น ๆ 

 

 ๕. ขอใหกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม บังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูอยาง

จริงจัง พรอมทั้งใหภาคีเครือขายผูหญิงและเครือขายแรงงานที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

คนทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๕๙

การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
 

ขอบเขตของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ในที่นี้ หมายถึงคนทำงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และผูรับงานจากผูจางงานภาคอุตสาหกรรมไปทำท่ีบาน ตามพระ

ราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

สถานการณความปลอดภัยในการทำงาน 

 ๑. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงปจจุบัน ทำใหเกิดการขยายตัวของภาค

อุตสาหกรรมและบริการ และมีขอมูลสถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญกระจายอยู

ทั่วประเทศ ๓๙๕,๙๒๔ แหง๑ มลีกูจางในระบบประกนัสงัคมจำนวน ๘,๙๕๕,๗๔๔ ลานคน๒ ระหวางป ๒๕๔๕ - 

๒๕๕๓  มีลูกจางที่เจ็บปวยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ และเสียชีวิตหรือสูญหายจากการทำงานสะสมจำนวน 

๑,๗๐๖,๗๗๙ ราย คิดเปนอัตราการประสบอันตรายเฉลี่ยปละ ๒๕ ตอพันราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต เฉลี่ยปละ  

๗๙๑ คน  

 ๒. ในป ๒๕๕๐ มีผูรับงานไปทำงานที่บาน จำนวน ๔๔๐,๒๕๑ คน จาก ๒๙๔,๒๙๐ ครัวเรือน๓ สำหรับ

แรงงานในกลุมผูรับงานไปทำงานที่บานรอยละ ๒๘.๕ ประสบปญหา ความไมปลอดภัยที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมในการทำงานทั้งปญหาดานสายตา ฝุนละออง ทาทางในการทำงาน การใชเครื่องจักรเครื่องมือ และ

การสัมผัสสารเคมี๔ 

 ๓. ความสูญเสียที่เกิดขึ้น เปนความสูญเสียทางตรง ไดแก รายได ผลิตภาพในการผลิต และทางออม 

ไดแกผลกระทบทางจติใจและการดำรงชวีติของลกูจาง ซึง่องคการแรงงานระหวางประเทศ ประมาณคาความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปญหาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยวา จะมีคาเสียหายประมาณรอยละ ๔ ของรายได

ประชาชาติ  ในขณะที่ผลของความสูญเสียในเชิงคุณภาพชีวิตไมอาจประเมินหรือทดแทนได  

 

ปญหาการเขาถึงการบริการอาชีวอนามัย 

 ๔. การเขาถึงการบริการอาชีวอนามัยแบงเปน ๓ ดานคือ การปองกัน การสงเสริมความปลอดภัยและ

การเขาถึงบริการทางการแพทยและการวินิจฉัยโรค 

  (๑) การปองกัน  

 ๕. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให

มีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียงของคนทำงานทุกป ตลอดจนกำหนดมาตรการการตรวจวัด การประเมิน

ความเส่ียงในสถานท่ีทำงาน แตในทางปฏิบัตินั้น ยังขาดการบังคับใชกฎหมายและการรณรงคเพื่อใหผูเกี่ยวของ

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งไมมีการยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานในการบริหารจัดการดานความปลอดภัย

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๔ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๔ / หลัก ๓ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๖๐

ตามปจจัยเสี่ยงใหทันตอความกาวหนาในการผลิตทางภาคอุตสาหกรรม สำหรับผูรับงานไปทำที่บานนั้น การดูแล

เปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดหมวด ๔ วาดวยความปลอดภัยใน

การทำงานไวเปนการเฉพาะ  

 (๑.๑)  การตรวจวัดและการประเมินความเส่ียงในการทำงาน 

 ๖. ประเทศไทยยังขาดระบบการจัดเก็บขอมูลและสถิติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและคนงานที่จำแนกตาม

ปจจัยเสีย่งจากการทำงานและสิง่แวดลอม สำนกังานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงานประมาณการวามแีรงงาน

กลุมเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรมกวา ๑๐ ลานคน และ ถาคาดการณวา ลูกจางรอยละ ๕๐  สัมผัสสารเคมี เสียงดัง 

ความรอน แสงสวาง และรงัส ีกเ็ทากบัวา จะมลีกูจางทีอ่ยูในขายทีต่องเฝาระวงัปจจยัเส่ียงในการทำงานถงึ ๕ ลานคน   

 ๗. จากขอมูลของสำนักความปลอดภัยแรงงาน รายงานวา ในป ๒๕๕๓ มีสถานประกอบการเพียง 

๑๗,๘๘๓ แหง (รอยละ ๔.๗๖) จากจำนวนรวมท้ังประเทศ ๓๗๕,๙๑๔ แหง ที่ไดรับการตรวจความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอม เปนการตรวจดวยสายตาไมใชการตรวจดวยเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร และสรุปไดวาโดย

เฉลี่ยในแตละปทางกระทรวงแรงงานสามารถสงเจาพนักงานตรวจแรงงานเขาตรวจดานความปลอดภัยไดประมาณ

รอยละ ๕ ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด ทั้งนี้ยังไมครอบคลุมถึงสถานที่ทำงานของผูรับงานไปทำท่ีบาน 

 ๘. สาเหตุที่การตรวจวัดและการประเมินความเส่ียงในการทำงานยังมีการดำเนินการไมมาก อาจเนื่องจาก

นักอาชีวอนามัยที่จะทำหนาที่ตรวจและประเมินการสัมผัสสารอันตรายและสิ่งแวดลอมในการทำงานนั้นมีจำนวน

นอยมาก สวนบุคลากรของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการบังคับใชกฎหมายเพื่อ

ตรวจวัดและประเมินความเสี่ยง สวนใหญ มีวุฒิการศึกษาทางสายสังคมศาสตร เพียงแตไดรับการฝกอบรมทักษะ

ดานอาชีวอนามัยเพิ่มเติมเทานั้น รวมถึงยังมีเครื่องมือตรวจวัดไมเพียงพอ ในขณะเดียวกัน มีบริษัทที่ปรึกษาที่ให

บริการดานการตรวจวัดฯ เพียงไมกี่แหง และสวนใหญอยูที่กรุงเทพมหานคร 

 (๑.๒)  การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง 

 ๙. ปจจุบันประเทศไทยมีจำนวนแพทยอาชีวเวชศาสตรอยูประมาณ ๕๐๐ คน สวนใหญอยูใน

กรุงเทพมหานคร มีพยาบาลอาชีวอนามัยประมาณ ๒,๐๐๐ คน ไมเพียงพอที่ใหบริการแกผูทำงานที่มีเปน

จำนวนมาก นอกจากนี้ มีบริการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงที่โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ

บางแหงเทานั้นและไมสามารถใหบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรไดเนื่องจากมีเครื่องมืออุปกรณเพียงบางอยาง

เทานั้น 

 ๑๐. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมรายงานวา ชวง ๖ เดือนของป ๒๕๕๔ มีคลินิกโรค

จากการทำงาน ๖๐ แหงทั่วประเทศ จัดใหมีการบริการเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพลูกจาง ณ สถานประกอบการ  

๗,๕๕๗ ราย จากสถานประกอบการ ๗๕๗ แหง มีการตรวจสุขภาพลูกจาง ณ คลินิกโรคจากการทำงาน  ๕๖,๖๙๐ 

ราย จากสถานประกอบการ ๖๘๖ แหง ซึ่งพอประเมินไดวา มีคนทำงานเพียงสวนนอยที่เขาถึงบริการอาชีวอนามัย 

 (๒) การสงเสริมความปลอดภัย 

 ๑๑. กระทรวงแรงงานไดจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยหลายกิจกรรม กิจกรรมที่สำคัญคือการ

จัดสัปดาหความปลอดภัยในการทำงานแหงชาติทุกป การประกวดสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัยใน

การทำงาน และการรณรงคโปรแกรมลดอุบัติเหตุเปนศูนย นอกจากน้ียังมีกฎหมายกำหนดใหสถานประกอบการ

ตองจัดอบรมใหความรูกับหัวหนาหนวยงานเพื่อแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 

อบรมผูบังคับบัญชาคนงานเพือ่แตงตั้งใหเปนเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทำงานระดบัหัวหนางาน อบรมผูที่เปน

กรรมการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั้งกำหนดใหมี



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๖๑

เจาหนาที่ความปลอดภยัในการทำงานระดบัเทคนคิ ระดบัเทคนคิข้ันสงู หรอืระดบัวชิาชีพตามประเภทสถานประกอบการ

และจำนวนลูกจางที่มี ที่สำคัญคือกฎหมายบางฉบับกำหนดใหมีการใหความรูแกลูกจางที่เกี่ยวของในเรื่องอัคคีภัย 

เรื่องการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เปนตน  

 ๑๒. อยางไรก็ตามกจิกรรมสงเสรมิความปลอดภยัตาง ๆ ขางตนนัน้ ไมมกีจิกรรมใดทีใ่หความรูความเขาใจ

กับลูกจางและนายจางเกี่ยวกับหลักการและขอกำหนดของกฎหมาย ในเร่ืองการใหบริการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย จึงสงผลใหเกิดปญหาการเขาถึงสิทธิดังกลาวของลูกจางที่ประสบอันตรายจากการทำงาน 

 ๑๓. รัฐบาลตระหนักถึงปญหาพื้นฐานนี้และไดวางพื้นฐานการดำเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดวยการ

กำหนดใหเรื่องอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเปนวาระแหงชาตใินป ๒๕๕๐ ซึ่งจะมีเรื่องการใหความรูความเขาใจ

แกลูกจางในเรือ่งความปลอดภยัในการทำงาน และกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงานไดจดัทำแผนแมบทความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบดวยมาตรการและ

แนวทางหลากหลายที่จะทำใหงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกำหนดใหมีการจัดตั้ง “สถาบัน

สงเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน” ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อทำ

หนาที่หลักในเรื่องการสงเสริมกิจกรรมความปลอดภัยตาง ๆ  

 ๑๔. สิ่งที่ควรคำนึงคือตองมีความพยายามท่ีจะใหลูกจางมีสวนรวมในกิจกรรมความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

คือการมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมความปลอดภัยของลูกจาง 

 ๑๕. ประสิทธิภาพของการสงเสริมความปลอดภัย ขึ้นอยูกับการเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับ

การบริหารจัดการ จึงตองใหความสำคัญกับการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใชประโยชน และควร

ผลักดันใหมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 (๓) การเขาถึงบริการทางการแพทยและปญหาการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน 

 (๓.๑) คลินิกโรคจากการทำงาน 

 ๑๖. จัดตั้งโดยความรวมมือระหวางสำนักงานประกันสังคม และกระทรวงสาธารณสุข ปจจุบันคลินิกโรค

จากการทำงานมีจำนวน ๖๘ แหงไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดย ๖๐ แหง

อยูในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป อีก ๘ แหงอยูในมหาวิทยาลัย คลินิกแตละแหงมีขอจำกัดเรื่อง

จำนวนแพทยอาชีวเวชศาสตร บุคคลากรที่เกี่ยวของ และเครื่องมือการตรวจสุขภาพ และคุณภาพ มาตรฐานในการ

ใหบริการ คลินิกอาชีวเวชศาสตรเพียงแหงเดียวที่มีความพรอม และสามารถใหบริการในระดับตติยภูมิไดคือ 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพฯ ในภาพรวมขอจำกัดทั้งดานปริมาณและการกระจายตัวของบุคลากรและ

สถานบริการ  สงผลใหคนทำงานเขาถึงสิทธิในการรับบริการทางการแพทยไดยาก 

 ๑๗. การศึกษาของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ พบวามีการตรวจสุขภาพลูกจางในป ๒๕๕๓ 

ณ คลินิกโรคจากการทำงาน  ๕๖,๖๙๐ ราย พบวามีผูปวยที่สงสัยวาเปนโรคจากการทำงาน ๓,๑๘๒ ราย และ

ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคจากการทำงาน ๓,๑๕๓ ราย  ขอมูลขางตนสันนิษฐานไดวาผูที่มารับบริการ เปนกลุมที่

ไดรับผลกระทบจากการทำงานโดยตรง    

 ๑๘. สวนของผูรับงานไปทำท่ีบาน หากจะเขาใชบริการการตรวจสุขภาพ ณ คลินิกโรคจากการทำงาน  

สามารถทำได แตคาใชจายที่เกิดขึ้นจะตองเบิกจายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และหากผลการ

ตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงานถูกวินิจฉัยวาเจ็บปวยหรือประสบอันตรายจากการทำงาน ผูรับงานไปทำท่ีบานก็



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๖๒

ไมสามารถไดรับคาทดแทนกรณีเจ็บปวย ประสบอันตราย เสียชีวิตหรือสูญหายจากการทำงานตามกฎหมายพระ

ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ได เพราะกฎหมายยังไมครอบคลุม  

 (๓.๒) ปญหาการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน  

 ๑๙. ดวยขอจำกัดทั้งดานจำนวนแพทยอาชีวเวชศาสตร และคลินิกโรคฯ ทำใหคนทำงานสวนใหญตองใช

บริการจากสถานพยาบาลท่ัวไป ซึ่งไมมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานอาชีวอนามัย การที่ไมสามารถวินิจฉัย

ภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจากการทำงานอยางถูกตองหรือลาชา อาจสงผลใหคนทำงานไมไดรบัการรักษาอยางถูกตอง 

หลายกรณีพัฒนาไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือเสียชีวิต อีกทั้งทำใหผูปวยดวยโรคจากการทำงานไมสามารถใชสิทธิ

การรักษาจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย นอกจากน้ียังพบวามีปญหาการวินิจฉัยที่ไมตรงกันระหวางแพทย

แผนปจจุบันชั้น ๑ แพทยอาชีวเวชศาสตร และคณะแพทยของกองทุนเงินทดแทน ผลกระทบจึงเกิดขึ้นกับ

คนทำงานในการพิสูจนสิทธิตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน และการเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

 (๓.๓) ปญหาการเขาไมถึงการบริการทางการแพทย  

 ๒๐. แมวาจะมกีลไก และหนวยงานในระดบัตางๆทีต่อบสนองตอการดแูลรกัษาผูทีเ่จบ็ปวยจากการทำงาน

ในภาคอุตสาหกรรม แตปญหาพื้นฐานที่สำคัญของคนทำงานคือ การไมรูวาตนปวยเปนโรคจากการทำงาน  ในบาง

กรณี แมวาจะรูตัววาปวยจากการทำงาน แตนายจางก็ผลักใหคนทำงานใชบริการจากสำนักงานประกันสังคม แทน

กองทุนเงินทดแทน  ในหลายกรณี คนทำงานไมกลาใชสิทธิตาง ๆ เพราะกลัวถูกไลออกจากงาน (กลัวนายจาง

รูวาปวย โดยเฉพาะโรคเรือ้รังชนิดตาง ๆ)  ขณะที่คนทำงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ผูรับงานไปทำที่บาน  

รวมทั้งคนทำงานที่อยูในสถานประกอบการท่ีไมมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง ไมรูแมกระท่ังวา ตนมีสิทธิที่ไดรับความ

คุมครองในเรื่องอะไรบาง  

 

สรุปประเด็นสำคัญอันมีผลตอการแกไขปญหาการเขาถึงบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สำคัญ ไดแก 

 

(๑.) ประเด็นเชิงโครงสราง 

 ๒๑. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสงเสริม

การลงทุนอุตสาหกรรม ที่เนนตนทุนต่ำ และปจจุบันยังเรงขยายการลงทุนอุตสาหกรรมตนน้ำอันตรายบางกลุม

มากข้ึน เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมีและอุตสาหกรรมเหล็กที่กอมลพิษสูง จึงจำเปนที่จะตองมีการปรับปรุงการ

บริหารจัดการดานความปลอดภัยและสุขภาพของคนทำงาน    

 ๒๒. ดานกฎหมายและการบังคับใช แมประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดมาตรฐานของการ

จัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทียบเทากับมาตรฐานสากล ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราช

บัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำงาน พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พระราชบัญญัติ

เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ซ่ึงกฎหมายหลายฉบับไดเอื้ออำนวยใหเกิดความสะดวกในการจัดบริการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำงานมาก เชน มาตรา ๕๒ พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๔  ใหมีสถาบัน

สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยมวีตัถุประสงคเพือ่สงเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ภายในหนึง่ปหลงักฎหมายมผีลบงัคบัใช ”และมาตรา ๒๘ พระราชบัญญัติ

เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ “กำหนดใหกระทรวงแรงงานมีอำนาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละยี่สิบสองของ

ดอกผลของกองทุนตอป เพื่อเปนคาใชจายในการบำบัดรักษาและสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพในการทำงานของ
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ลูกจางตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด และเปนคาใชจายในการสงเสริมหรอืปองกันเก่ียวกบัความปลอดภัยใน

การทำงาน และไมเกินรอยละสามของดอกผลของกองทุนตอปเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของสำนักงาน

กองทุนเงินทดแทนและคาใชจายตามมาตรา ๔๓” แตสิ่งที่พบในปจจุบันอยูมาก คือ ปญหาดานการบังคับใช

กฎหมาย จากขอมูลของสำนักความปลอดภัยแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ รายงานวามีสถานประกอบการเพียง ๑๗,๘๘๓ 

แหง (รอยละ ๔.๗๖) จากจำนวนรวมทั้งประเทศ ๓๗๕,๙๑๔ แหง ที่ไดรับการตรวจความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอม  

 ๒๓. ขณะเดียวกันเนื่องจากรัฐบาลไทย ยังไมไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดแก อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 

๑๕๕ วาดวย ความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย  ค.ศ.๑๙๘๑ (พ.ศ.๒๕๒๔) ฉบับที่ ๑๖๑ วาดวย 

การบริการอาชีวอนามัย ค.ศ.๑๙๘๕ (พ.ศ.๒๕๒๘) และ ฉบับที่ ๑๘๗ วาดวยกรอบงานสงเสริมความปลอดภัยใน

การทำงานและอาชีวอนามัย ค.ศ.๒๐๐๖ (พ.ศ.๒๕๔๙) จึงมีผลใหการตรากฎหมายทั้งกฎหมายหลกัและกฎหมาย

รองที่เกี่ยวของ ยังไมครอบคลุมและสอดคลองกับขอตกลงของนานาประเทศ และสงผลใหขาดแรงจูงใจที่จะทำให

รัฐบาลมีความมุงมั่นที่จะดำเนินงานเรื่องการบริการอาชีวอนามัยอยางเต็มที่ 

 ๒๔. ความเขมแข็งขององคกรแรงงาน ประสบการณในตางประเทศบงชี้วาความเขมแข็งขององคกร

แรงงานชวยทำใหคนทำงาน เขาถึงสิทธิเรื่องบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิทธิตาง ๆ ขณะที่ประเทศ

ไทย มีจำนวนสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน ๑,๓๐๗ แหง มีสมาชิกสหภาพรวม ๓๕๘,๔๑๓ คน ซึ่งนับวานอย

มากเมื่อเทียบกับจำนวนลูกจางทั่วประเทศ สวนของคนรับงานไปทำท่ีบานซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศทำใหยากตอ

การรวมกลุม ขณะที่องคกรพัฒนาเอกชน องคกรของผูปวยโรคจากการทำงาน รวมท้ังนักวิชาการ ยังมีบทบาท

จำกัดในเรื่องนี้ 

 ๒๕. การปลูกฝง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” สังคมไทยยังขาดการสรางและการปลูกฝงความรูและ

วัฒนธรรมเก่ียวกับความปลอดภัยและการคุมครองสิทธิของคนทำงาน รวมท้ังการขาดความตระหนักถึงความรับผิด

ชอบในการอยูรวมกัน   

 

(๒) ประเด็นในสวนของผูมีสวนไดสวนเสียในการทำงาน 

 ๒๖. ดานนายจาง พบวาสถานประกอบการบางแหงไมมนีโยบายในการสงเสริมปองกนัสขุภาพความปลอดภัย

ใหแกคนทำงาน แมกฎหมายจะกำหนดใหนายจางตองจัดใหมีการเฝาระวังสิ่งแวดลอมในการทำงาน ท้ังการตรวจ

สุขภาพประจำปตามปจจัยเสี่ยงและการตรวจวัดประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ดานหนึ่งนายจางก็มีปญหาการ

เขาถึงผูใหบริการตรวจวัดฯที่มีนอยราย อีกดานหนึ่งการดำเนินการดังกลาวมีคาใชจายสูง ซึ่งสถานประกอบการ

ขนาดใหญสามารถรับภาระได แตสถานประกอบการขนาดเล็กไมสามารถแบกรับภาระคาใชจายเหลานี้ได นายจาง

บางรายจึงหลีกเลี่ยงเรื่องการเฝาระวังฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงภาระความรับผิดชอบจากผลการตรวจวัดตาง ๆ ขณะท่ี

นายจางบางรายไมแจงขึน้ทะเบยีนฯ ลูกจางตามกฎหมาย โดยใหคนทำงานท่ีเจบ็ปวยจากการทำงานใชสิทธิในระบบ

ประกันสังคมแทน  เพื่อหลีกเลี่ยงการแจงขอมูลการประสบอันตรายของลูกจางแกเจาหนาที่  และลดภาระการจาย

เงินสมทบเขากองทุน   

 ๒๗. ดานคนทำงาน คนทำงานสวนใหญยังไมเขาใจและยังไมตระหนักถึงปญหาในเรื่องสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทำงาน ไมทราบถึงสิทธิที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เชน สิทธิที่จะไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจำป สิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
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คุมครองคนรับงานไปทำที่บาน สิทธิที่จะไดรับการตรวจและวินิจฉัยโดยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวเวชศาสตร อีกทั้งคน

ทำงานไมมีศักยภาพในการปกปองตนเองจากความไมปลอดภัยตางๆในการทำงาน และไมสามารถใหขอมูลรายละเอียด

เกี่ยวกับการเจ็บปวยหรือการประสบอันตราย แกเจาหนาที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทน หรือแพทยที่เกี่ยวของได

ชัดเจนเพียงพอตอการวินิจฉัย ทำใหเสียโอกาสที่จะเขาถึงสิทธิการรับคาชดเชยและการชวยเหลือทางการแพทย  

 ๒๘. ดานภาครัฐ หนวยงานและบุคลากรท่ีทำหนาที่ใหความรูและคุมครองสิทธิของคนทำงานมีจำนวน

นอยและกระจายไมทั่วถึง รวมทั้งยังไมมีความชำนาญเพียงพอตอการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการทำงาน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๔ / รางมติ ๓  

 

เอกสารอางอิง 

๑ สถิติงานประกันสังคม, ๒๕๕๓ 

๒ สำนักงานสถิติแหงชาติ,๒๕๕๓ 

๓   สำนักงานสถิติแหงชาติ,๒๕๕๐ 

๔  สำนักงานสถิติแหงชาติ (๒๕๕๐) การสำรวจสถานการณของแรงงานในกลุมผูรับงานไปทำงานที่บาน 
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มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มติ ๑   การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑ / ผนวก ๑  
มติ ๒  การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๖  
มติ ๓   การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ 
  ในบริบทสังคมไทย   
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๔ 
มติ ๔   การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๗   
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๗ / ผนวก ๑  
มติ ๕   ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๘  
มติ ๖   การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA)   
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / มติ ๖ / ผนวก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๕  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๕ / ผนวก ๑ 
มติ ๗   พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๓    
มติ ๘   การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ 
  จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙ / ผนวก ๑  
มติ ๙  การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๒  
มติ ๑๐   เรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ  
มติ ๑๑  กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  
  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑๐  
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การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา 

 ไดพจิารณารายงานเร่ือง การจัดระบบและโครงสรางเพือ่สงเสริมการเดนิและการใชจกัรยานในชวีติประจำวัน๑ 

 ตระหนัก วาการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมีสวนทำใหคนมีน้ำหนักเกินและเปนโรคอวน เปนสาเหตุ

สำคัญของการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอเรื้อรัง การเลอืกเดินทางในระยะส้ันดวยยานยนตแทนการเดิน

และใชจักรยานทำใหมีการใชเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นโดยไมจำเปน ซึ่งมีสวนสำคัญที่ทำใหไทยเสียดุลการคาและปลอย

กาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ประชาชนทุกกลุมประสบอุปสรรคในการใชทางเดินเทา 

 กังวล ตอความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ เนื่องจากการเจ็บปวยเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง มลพิษ

และอุบัติเหตุ การขาดดุลการคา การเสียเวลาเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสูญเสียทาง

สังคมจากการลดลงของคุณภาพชีวิต ความเปนชุมชน  

 ชื่นชม ความพยายามสงเสริมการเดินและใชจักรยานสำหรับการเดินทางระยะส้ันแทนการใชยานยนต

ที่ผานมาของหนวยราชการและองคกรภาคประชาชนที่เกี่ยวของจำนวนหนึ่ง แมจะยังมีประสิทธิผลที่จำกัด 

 รับทราบ วานโยบาย กฎหมาย และมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมทันสมัย และขาดประสิทธิภาพในการ

บังคับใช รวมทั้งไมมีบทบัญญัติที่สงเสริมการเดินและการใชจักรยานทั้งโดยตรงและโดยออม 

 เห็นวา การทำใหสังคมไทยเอื้อตอการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวันจำเปนตองใหทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของมารวมกันจัดการแบบบูรณาการ สรางและใหความรู รณรงคสรางความตระหนักตื่นตัว สงเสริมใหมี

ระบบและโครงสรางที่สงเสริมการเดินและการใชจักรยาน รวมทั้งการพัฒนาและการนำกฎหมายไปใชอยางจริงจัง 

เพื่อมุงสูการมีระบบขนสงและจราจรที่ยั่งยืน และการพฒันาใหเมืองนาอยู  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ เรื่องการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน และ

มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาเรงรัดดำเนินการดังนี้ 

     ๑.๑  สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเปนนโยบายหลักใหการเดินและการใชจักรยานเปนวิธีการเดินทาง

ระยะสั้นที่สำคัญ และทำหนาที่ประสานงานหนวยงานภาครัฐในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ  

     ๑.๒  กระทรวงคมนาคมสงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางกับระบบขนสงสาธารณะดวยการเดินเทา

และการใชจักรยาน ใหความรูที่เนนใหความสำคัญตอผูเดินเทาและผูใชจักรยานทุกกลุมคนในการสอบเพื่อขอ

ใบอนุญาตขับข่ียานยนตทุกชนิด 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๑ 

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๖๙

     ๑.๓ กระทรวงมหาดไทยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และขอบัญญัติทองถิ่น ใหผูเปนเจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ

รวมทั้งสถานีขนสงสาธารณะ ตองจัดใหมีที่จอดจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึงกำหนดให

จังหวัดมีหนาที่สนับสนุนการเดินเทาและใชจักรยานใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

     ๑.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กำหนดใหการเดินและการใชจักรยาน

เปนระเบียบวาระขององคกรปกครองทองถิ่น จัดทำโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสมและปลอดภัยตอการเดินเทา 

การใชทางเทา และการสัญจรของคนพิการ และการใชจักรยาน กำหนดพื้นที่จำกัดความเร็วของยานยนต และ

ชองทางการเดิน การใชจักรยาน มีสัญลักษณและปายบอกชัดเจนในเขตชุมชน และประชาสัมพันธเผยแพรความรู

และรณรงคอยางตอเนื่อง สรางความตืน่ตวัและสนบัสนุนกิจกรรมดานการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน

แกสาธารณชน 

     ๑.๕ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหสถานศึกษามีหลักสูตรใหความรูและพัฒนาทกัษะเกีย่วกบัการเดิน 

และการใชจักรยาน อาทเิชน การใหความรูเกี่ยวกับทักษะการใชสัญญาณมือและไฟจักรยานกับผูขับข่ีใหถูกตอง 

ปลอดภัย และสนับสนุนใหใชเครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางตอเนื่องแกนักเรียนนักศึกษา รวมท้ังสงเสริม

และสนับสนุนใหเดินหรือใชจักรยานในการเดินทางมาเรียน ดวยการมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง 

และชุมชน และจดัใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินและการใชจักรยานภายในสถานศึกษา 

     ๑.๖  กระทรวงอุตสาหกรรมสงเสรมิผูประกอบการธุรกจิและอุตสาหกรรมการผลิตสนิคาและใหบริการที่

เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน และการใชอุปกรณเครื่องชวยคนพิการในการเดินทางที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

และราคาที่เปนธรรม 

     ๑.๗  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา รณรงคใหประชาชนทัว่ไปเดินและใชจักรยาน

ในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการเดินและใชจักรยานอยางตอเนื่อง 

     ๑.๘  กระทรวงพลังงานมีนโยบายและมาตรการสงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต ไดแก การเดิน

และการใชจักรยาน และการใชอุปกรณเครื่องชวยคนพิการในการเดินทาง 

     ๑.๙ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สนับสนุนการทองเที่ยวดวย

จักรยานและกระตุนใหผูประกอบการที่พักมีจักรยานใหบริการนักทองเที่ยว 

   ๑.๑๐ กระทรวงการคลังมีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุน สงเสริม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใช

จักรยานในชีวิตประจำวัน  

   ๑.๑๑  สำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพรณรงคและสรางองคความรูเพือ่ผลกัดนันโยบาย 

และเพื่อสรางพฤติกรรมสุขภาพดวยการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  

 ทั้งน้ีใหหนวยงานที่เกี่ยวของในขอ ๑.๑ – ๑.๑๑ ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๘ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๗๐

๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕. หลัก ๑ / ผนวก ๑ 

 ๒. ขอใหสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการมีสวนรวมเพื่อการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดิน

และการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  ดังนี้ 

     ๒.๑ สนับสนุนกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร “การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและ

การใชจักรยานในชีวิตประจำวัน”  ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคประชาสังคม หนวยงาน

ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยพิจารณารางขอเสนอยุทธศาสตรการจัดระบบ

และโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน ตามภาคผนวก๒ ทายเอกสารหลัก เปน

เอกสารตั้งตน 

     ๒.๒ สนับสนุนใหมีการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นตอยุทธศาสตรดังกลาว และเสนอตอสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรับรองรางยุทธศาสตรใหเสร็จสิ้นภายในป ๒๕๕๗  

 

 ๓. ขอใหชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยเปนแกนนำ ประสานกับภาคีที่เกี่ยวของดานการเดิน

และการใชจักรยาน และภาคีสมัชชาสขุภาพ สรางเครอืขายความรวมมือขบัเคลือ่นการดำเนินงานเพื่อสงเสริมการเดิน

และการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน รวมในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรฯ ตามขอ ๒.๑ รวมทั้งการใหคำปรึกษา 

คำแนะนำ การสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาดูงาน เรียนรูจากพื้นที่ที่ดำเนินงาน  

 

 ๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๗ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๔๗๑

การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 
 

 นิยาม ในเอกสารนี้  

 ”การเดินและการขี่จักรยาน” หมายถึงการเดินทางดวยการเดินหรือการขี่จักรยานในชีวิตประจำวัน ไมใช

การกระทำเพียงเพื่อความเพลิดเพลินหรือการออกกำลังกาย  

 “การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน” หมายถึงการจัด

ระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน และการใชลอเลื่อนของผูพิการ บน

ทางเทาและทางจักรยานที่ชวนใช ทุกคนซึ่งรวมถึงคนพิการ ผูสูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ และผูปวย เขาถึงและใช

ประโยชนไดเทาเทียมกัน 

 

ความสำคัญของปญหา สถานการณและแนวโนม 

 ๑. การเดนิและการใชจักรยานเปนวิถีการเดินทางหลักของประชากรสวนใหญของประเทศไทย นับแตมี

การนำจักรยานเขามาเมือ่ ๑๐๐ กวาปกอน สภาวะนีเ้ปลีย่นแปลงไปเมือ่ประมาณสีส่บิปที่ผานมาดวยการแพรหลาย

ของยานยนตในราคาที่ประชากรท่ีมีฐานะเศรษฐกิจปานกลางข้ึนไปสามารถซ้ือหาได ประกอบกับการที่รัฐบาลรับ

เอาแนวคิดการพัฒนาประเทศที่ใหความสำคัญกับรถยนตสวนบุคคล มาเปนหลักในการออกแบบเมืองและพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานในการเดินทางขนสง การลงทุนและการพัฒนาระบบที่รองรับการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต(Non-

Motorized Transport) คือการเดินและการใชจักรยาน และระบบขนสงสาธารณะโดยเฉพาะระบบราง ถูกปลอย

ปละละเลย เปนเหตใุหคนจำนวนมากเลือกการเดินทางแมในระยะสัน้ ๆ ดวยยานยนต จนเปนความเคยชิน พฤติกรรม 

และนิสัย 

 ๒. ในดานสุขภาพ การสงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายพอเพียงตอสุขภาพ ดวยการสงเสริมการ

เดินและการใชจักรยานเปนวิธีที่งาย สะดวก และมีคาใชจายนอยที่สุด ซึ่งเปนประโยชนตอสุขภาพโดยตรงอยาง

นอย ๙ ประการคือ ลดการเกิดโรคหัวใจลงรอยละ ๓๐-๕๐, ลดการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ลงรอยละ ๓๐, ลด

ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน, ลดปจจัยเสี่ยงของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน, ลดปจจัยเสี่ยงของ

โรคมะเร็งลำไส, ลดปจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเตานม, ปรับปรุงระบบกลามเนื้อและกระดูก, ลดปจจัยเสี่ยงจากภาวะ

ซึมเศรา และลดปจจัยเสี่ยงการหกลมของผูสูงอายุ๑ การปนจักรยานเปนหนึ่งในการออกกำลังกายแบบแอโรบิคสาม

ชนิดที่ไมมีแรงกระแทกตอกระดูกและขอ จึงเหมาะที่สุดกับผูสูงอายุ การสงเสริมใหการเดินและการใชจักรยานเปน

กิจกรรมประจำวันของประชาชนจึงเปนการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย เนื่องจากในเวลาไมถึง ๑๐ ปขาง

หนาคือในป พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป) ราว ๑๑ ลานคนเทา ๆ กับเด็ก และ

หลังจากนั้นก็จะมผีูสงูอายมุากกวาเดก็ตลอดไป๒ การมกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้ถึงระดบัที่เหมาะสมจะทำใหประเทศ

ไมตองสูญเสียผลิตผลในการทำงานซึง่ขณะนีต้กเฉล่ีย ๑.๘ วันตอคนตอป๓ และประหยดังบประมาณในการใหบริการ

ทางสุขภาพท้ังทางตรงและทางออม เชน งบประมาณที่รัฐบาลตองใชในการรักษาพยาบาลคนท่ีมีน้ำหนักเกินหรือ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

  สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ระเบียบวาระที่ ๒.๑   
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เปนโรคอวนมากกวาปละ ๑ แสนลานบาท และทีค่าดวาจะตองจายเพ่ิมกบัเดก็ทีเ่ปนโรคอวนในอนาคตอีกประมาณป

ละเกือบ ๒ แสนลานบาท๔  

 ๓. ในดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางระยะสั้น (๑-๕ 

กิโลเมตร) และสงเสริมการเชื่อมโยงกับการใชระบบขนสงสาธารณะ จะชวยลดการใชยานยนตที่ไมจำเปนและลด

การนำเขาน้ำมันและกาซธรรมชาติจากตางประเทศท่ีเพิ่มขึ้นจนในป ๒๕๕๔ คิดเปนรอยละ ๑๖.๗ ของมูลคา

การนำเขารวม๕ หรือกวา ๑ ลานลานบาท  (๑) คาใชจายครัวเรือนในการเดินทางและยานพาหนะ ในป ๒๕๕๔  

มากเปนอันดับ ๓ ของรายจายครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๙   โดยเปนคาใชจายดานพลังงานภาคขนสง (น้ำมันและ

กาซที่ใชกับยานยนต) ถึงรอยละ ๑๐ และไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง๖ การเดินและการใชจักรยานในการเดินทางระยะ

สั้นในชีวิตประจำวันจะชวยลดคาใชจายน้ีได หากเดนิหรอืใชจกัรยานแทนการใชรถยนตสปัดาหละ ๑ วัน ประชาชน

จะประหยัดคาน้ำมันไดเฉลี่ย ๕,๒๐๐ บาท/คัน/ป (คิดจากฐานการจายคาน้ำมัน ๑๐๐ บาท/วัน/คัน) (๒) การเดิน

และการใชจักรยาน ซ่ึงเปนวิธีเดินทางที่ใชความเร็วต่ำ  ยังจะชวยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากมอเตอรไซด รถยนต ซึ่งเปน

ยานยนตที่สามารถใชความเร็วสูง ซึ่งเปนเหตุใหประชาชนเสียชีวิตวันละ ๒๕-๓๐ คน และมีผูพิการรายใหมปละ

กวา ๕,๐๐๐ คน๗ คิดเปนความสูญเสียปละ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท (๓) การเดินและการใชจักรยานเปนวิธีหนึ่งในการ

แกปญหาการจราจรติดขัดและการสูญเสียเวลาในการเดินทางเนื่องจากการมียานยนตบนถนนเกินกวาที่จำเปน  

ปจจุบันมีคาเฉลี่ยเวลาที่ใชในการเดินทางของคนทั้งประเทศและในกรุงเทพฯเปน ๑.๓ และ ๑.๗ ชั่วโมงตอวันตาม

ลำดับ๘ ทำใหสูญเสียเวลาเปนมูลคาปละ ๘๐,๐๐๐ ลานบาท เฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล หากสามารถทำให

การจราจรที่ติดขัดถึงขั้นวิกฤตนี้ดีขึ้นถึงระดับที่ใชได  ก็จะลดมูลคาความเสียหายจากการเสียเวลาลงไดวันละ ๘๘.๓ 

ลานบาท และลดมูลคาความเสยีหายจากการใชยานพาหนะไดวนัละ ๑๑๘.๙ ลานบาทดวย หรอืมลูคาความเสียหาย

รวมลดลงถึง ๖๒,๐๐๐ ลานบาทตอป๙  

 ๔. ทางดานส่ิงแวดลอม การเดินทางระยะส้ันดวยการเดินและการใชจักรยาน จะชวยลดการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากการใชน้ำมันและกาซธรรมชาติในภาคขนสง ซึ่งเปนเหตุสำคัญที่ทำใหการปลอยกาซเรือนกระจก

ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราสูงมากจนเปนอันดับที่ ๒๑ ของโลกในป ๒๕๕๔ จากกาซคารบอนไดออกไซด 

(CO2) ทั้งประเทศ ๒๒๑.๖๕ ลานตัน มาจากภาคขนสงมากถึง ๕๙.๘๐ ลานตัน หรือรอยละ ๒๗ โดยเพิ่มขึ้นจากป 

๒๕๔๓ ถึงรอยละ ๒๐๑๐  และกาซ CO2 ในกรุงเทพฯ ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากรถยนต  เมื่อพิจารณาถึงปริมาณ

การปลอยกาซ CO2 ที่เกิดจากการเดินทาง เปนกิโลกรัม/กิโลเมตร/คน (Carbon Footprint ของการเดินทาง) 

การใชรถยนตสวนบุคคลมีคา ๐.๐๙ ซึ่งสูงที่สุดในการใชยานพาหนะทางบก  ทุก ๑๐ กิโลเมตรที่คนในประเทศไทย

เดินหรือใชจักรยานแทนการใชรถยนตสวนบุคคล จะลดการปลอยกาซ CO2 ไปเกือบหนึ่งกิโลกรัม๑๑  ถารถยนต 

๑ ลานคัน วิ่งนอยลงวันละ ๑.๓ กิโลเมตร จะลดการปลอยกาซ CO2 ได ๑๐๐,๐๐๐ ตัน และลดคาใชจายดาน

สิ่งแวดลอมหรือความเสียหายจากการปลอยมลพิษของรถยนตที่ขณะนี้ประเมินวาสูงถึงปละ ๒๐,๐๐๐ ลานบาท

ลงได โดยลดไดเฉล่ีย ๕ บาทเม่ือเดินหรือใชจักรยานแทนรถยนตหนึ่งคันเปนระยะทางหนึ่งกิโลเมตร (ราคาคงที่ป 

๒๕๔๖)๑๒ 

 ๕. ในดานสังคมวัฒนธรรม การที่ประชาชนกลับมาเดินและใชจักรยานในการเดินทางระยะส้ันจะชวย

คืนความเปนชุมชนกลับมา การศึกษาในหลายประเทศทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและกำลังพัฒนา พบความสัมพันธ

โดยตรงระหวางปริมาณการเดินและใชจักรยานของประชาชน กับความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ-สังคม ความเปน

ประชาธิปไตย และความสงบเรียบรอยของบานเมือง ดวยการจัดผังเมือง ออกแบบ และพัฒนาเมืองใหมีพื้นที่
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สาธารณะที่ประชากรสามารถเดิน ใชจักรยาน และทำกิจกรรมทางสังคมไดอยางสะดวกปลอดภัย ลดการใชยาน

ยนตสวนบุคคลลง การพฒันาทีเ่กดิขึน้จะเปนการพฒันาทีย่ัง่ยนืและเปนการลงทุนทีใ่หผลตอบแทนสงูสุดในองครวม 

จนมีการกลาววา “เมืองจักรยานคือเมืองเจริญ” (A cycle-lized city is a civilized city)๑๓ และ “เมืองนาปน 

เมืองนาเดิน คือเมืองนาอยู”  

 ๖. ทางเดินเทาจำนวนมากมีพื้นผิวขรุขระ มีสิ่งกีดขวาง มีความกวางไมเพียงพอ ไมมีทางลาดเปนทางขึ้น

ลงทีเ่หมาะสม และไมรมรืน่ชวนใช เปนอปุสรรค ทำใหกลุมคนทีใ่ชทางเทา รวมถงึผูพกิาร ผูสงูอายุ เด็ก สตรีมีครรภ 

และผูปวย ไมอาจเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวก ปลอดภัย และเสมอภาคเทาเทียม 

 

นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 ๗. การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน เปนการดำเนินการที่สอดคลอง

และเปนรูปธรรม ในการนำนโยบายและแผนหลายฉบับไปเปนการปฏิบัติที่เปนจริง ทั้งในระดับสากลท่ีประเทศไทย

เขารวมและในระดับประเทศดังตอไปนี้ 

     ๗.๑  การมีนโยบายสาธารณะเร่ืองการเดินและการใชจักรยาน เปนองคประกอบหลักที่สำคัญในการ

สงเสริมการมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมการนั่งอยูกับที่ (รวมทั้งการนั่งในรถยนต) ตามกฎบัตรโตรอนโต

เพื่อกิจกรรมทางกาย (Toronto Charter for Physical Activity) ที่ประเทศไทยใหการรับรองไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เชนเดียวกับในแผนปฏิบัติการลดโรคไมติดตอเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (Non-Communicable Disease Action Plan 

2008) และยุทธศาสตรระดับโลกเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗ (Global Strategy on 

Diet, Physical Activity and Health 2004) ขององคการอนามัยโลก  

     ๗.๒  การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางเทาและทางจักรยาน เพ่ือการสงเสริมการเดินทางโดยไมใช

เคร่ืองยนต ซึ่งเปนการสงเสริมการขนสงที่ไมแพงและยั่งยืน เปนขอเสนอของการประชุมสหประชาชาติวาดวย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The United Nations Conference on Environment and Development) หรือ 

Rio +20 ที่สหพันธสาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งเปนการประชุมสุดยอดผูนำประเทศ

ที่มีจุดมุงหมายในการกำหนดยุทธศาสตรวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในทุกสาขาสำหรับประชาคมโลกเพ่ือ

เปนแนวทางปฏิบัติตอไปในอนาคต 

     ๗.๓ การสนับสนุนการเปล่ียนจากระบบขนสงทีใ่ชเครือ่งยนต มาเปนระบบขนสงทีไ่มใชเครือ่งยนต ไดแก

การเดินเทาและการปนจักรยาน หรือเปลี่ยนมาใชระบบขนสงสาธารณะและการขนสงแบบคารบอนต่ำ รวมท้ังการ

บริหารจัดการความตองการในการเดินทางและการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เปนขอสรุปขอหนึง่ของการประชุม

การขนสงที่ยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ (The 5th Regional Environmentally 

Sustainable Transport Forum) เมื่อป ๒๕๕๓ ที่ประเทศที่เขารวมประชุม รวมทั้งไทย ไดประกาศเปนปฏิญญา

กรุงเทพสำหรับป ๒๐๒๐ – เปาหมายการคมนาคมขนสงที่ยั่งยืน ๒๐๑๐-๒๐๒๐ (Bangkok Declaration 2020 – 

Sustainable Transport Goals for 2010-2020) 

     ๗.๔  การเดินและการใชจักรยานแทนการใชรถยนต เปนกิจกรรมที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก การ

สงเสริมการเดินและการใชจักรยานจะทำใหประเทศไทยปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) 

ซึ่งไทยเปนหนึ่งใน ๑๕๔ ประเทศท่ีรวมลงนามเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ และปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 

ที่ไทยใหสัตยาบันเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ 
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     ๗.๕ ในระดับประเทศ การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวันเปนการปฏิบัติตาม (๑) 

แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่กำหนดใหสงเสริมการประหยัดพลังงานและลดตนทุนการขนสง

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไวในนโยบายท่ี ๓ คือนโยบายเศรษฐกิจ, (๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานำทางและมียุทธศาสตรใหปรับ

กระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมการไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ำที่

เปนมิตรกับสิง่แวดลอม, (๓) แผนหลกัการพฒันาการขนสงและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ทีมุ่งสูการขนสงที่ยั่งยืน 

โดยมีเปาประสงคที่ ๔ เพื่อสงเสริมการขนสงที่ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม, และ (๔) แผนแมบท

ในการพัฒนาระบบการขนสงที่ยั่งยืนและลดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๙๓ ซึ่งอยูใน

ชวงการจัดทำขั้นสุดทาย 

 ๘. ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขต

เทศบาลและเขตสุขาภิบาล พ.ศ.๒๕๐๓, พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑, 

พระราชบัญญตัริถยนต พ.ศ.๒๕๒๒, พระราชบญัญตักิารขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราช บญัญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕, พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕  

และพระราชบัญญัติการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยรวมกฎหมายเหลานี้ยังไมไดเอื้อตอหรือสง

เสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  

 

บทบาทขององคกร และผูมีสวนเกี่ยวของ  

 ๙. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และองคกรปกครองทองถิ่นจำนวนหนึ่ง มีแนวคิดสงเสริมการใชจักรยานเพื่อ

แกปญหาการจราจรแออัดมาแลวหลายป และไดริเริ่มดำเนินงานไปบาง เชน มีการสรางทางจักรยานในกรุงเทพฯ 

และเมืองตางๆ เชน เชียงใหม ตาก เพชรบุรี ยะลา สงขลา แกลง ฯลฯ  กทม.มีการออกขอบังคับเจาพนักงาน

จราจรในเขตกทม.วาดวยการกำหนดชองทางเดินรถสำหรับรถจักรยาน พ.ศ.๒๕๕๓ มีโครงการเรารักกรุงเทพฯ เรา

รักจักรยาน (เริ่มมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔) มาดำเนินการดานกายภาพ รณรงคการสงเสริมการใชจักรยาน และรวมมือ

กับภาคเอกชน และกำลังจะมีจักรยานสาธารณะใหบริการ นอกจากนั้นยังมีการสอนการใชจักรยานใหนักเรียนชั้น

ประถมปที่ ๕ ในทุกโรงเรียนที่สังกัด กทม. 

 ๑๐. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางกายในรูป

ของการเดินและการใชจกัรยาน ควบคูไปกบัการออกกำลังกายและการเลนกฬีาเพือ่สุขภาพ ผานโครงการยอยตาง ๆ 

รวมกับภาคีเครือขายมาโดยตลอดตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๕  และในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดสนับสนุนโครงการเชิงรุกภายใต

แผนงานการสงเสริมกิจกรรมทางกายภาพ ในสำนักรณรงคสื่อสารสังคม โดยใหทุนวิจัย “โครงการผลักดันการเดิน

และการใชจักรยานไปสูนโยบายสาธารณะของประเทศไทย” ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อหาขอมูลและองคความรูดานการเดิน และ/หรือ การใชจักรยานในชีวิตประจำวันของชุมชน ทั้งใน

เขตเมืองและชนบท เพ่ือใชในการผลกัดนันโยบายสาธารณะ  มุงสงเสริมการเดนิและการใชจกัรยานในชีวติประจำวัน

รวมกับภาคีตางๆทั่วประเทศ 

 ๑๑. การเดินและวิ่งเพื่อออกกำลังกายเปนกิจกรรมที่แพรหลายในประเทศไทยมาไมนอยกวาสามสิบป 

จนเกิดชมรมนักเดินและว่ิงขึ้นทั่วประเทศ และมีการรวมตัวเปนสหพันธเดินและวิ่งแหงประเทศไทย แตการสงเสริม

การเดินในลักษณะของกิจกรรมทางกายท่ีเปนสวนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันเปนเรื่องใหมที่ยังดำเนินงานโดย

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก 
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 ๑๒. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย กอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ และไดดำเนินงานสงเสริมการใช

จักรยานในชีวิตประจำวัน ชักชวนใหประชาชนหันมาขี่จักรยานดวยกิจกรรมตาง ๆ มาโดยตลอด และมีสวนสำคัญ

ทำใหเกิดชมรมของคนที่ขี่จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ทองเที่ยวสันทนาการ และการแขงขัน ขึ้นทุกจังหวัดทั่ว

ประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยไดเริ่มกระบวนการปรึกษาหารือกับชมรม

และกลุมผูใชจักรยานตาง ๆ องคกรปกครองทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุน

การใชจักรยานเพื่อกอตั้งสมาพันธผูใชจักรยานแหงประเทศไทย 

 ๑๓. ชมรมจักรยานวันอาทิตยเชียงใหมไดริเริ่มการทำขอเสนอเชิงนโยบายใหรัฐบาลสงเสริมการใชจักรยาน

มาประมาณสิบป และในป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดรวมกับชมรมจักรยาน ๑๗ จังหวัดในภาคเหนือ จัดเสวนาปรับปรุงราง

นโยบายน้ีจนครอบคลุมเกือบทุกดานเปนครั้งแรก และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่อยมาจากเวทีเสวนาอื่น ๆ หลังจาก

นั้น แตยังไมไดมีการผลักดันรางนโยบายนี้อยางตอเนื่องจริงจังเปนระบบ 

 ๑๔. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยเริ่มทำงานผลักดันเชิงนโยบายอยางเปนระบบในป พ.ศ. 

๒๕๕๔ โดยไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ใหดำเนิน “โครงการผลักดันการเดินและการใชจักรยานไปสูนโยบาย

สาธารณะของประเทศไทย” ทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลและองคความรูดานการเดิน และ/หรือ การใชจักรยาน

ในชีวิตประจำวันของชุมชน ท้ังในเขตเมืองและชนบท เพื่อใชในการผลักดันนโยบายสาธารณะ มุงสงเสริมการเดิน

และการใชจักรยานในชีวิตประจำวันรวมกับภาคีตาง ๆ ทั่วประเทศ และเริ่มทำงานกับองคกรปกครองทองถิ่น

อยางนอย ๕ พื้นที่ใหมีนโยบาย มาตรการ และงบประมาณสงเสริมการใชจักรยาน 

 ๑๕. ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มูลนิธิโลกสีเขียวไดเริ่มดำเนินโครงการจักรยานกลางเมือง ดวยการสนับสนุนของ 

สสส. โดยมีจุดมุงหมายระยะยาวในการปรับเปลี่ยนกรุงเทพฯ จากเมืองรถยนตเปนเมืองจักรยานหรือเมืองนาอยู 

โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีการสำรวจและจัดทำแผนที่เสนทางจักรยานกลางเมืองเปนเครื่องมือสนับสนุนผูสนใจ

ใชจักรยาน และการรณรงคการใชถนนรวมกันระหวางรถยนตกับจักรยาน 

  

ขอจำกัดในการดำเนินงานและการแกไขปญหา 

 ๑๖. ไมมีนโยบายสาธารณะในการสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน รวมทั้งกฎหมาย หนวยงาน และ

งบประมาณในการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานเปนการเฉพาะ     

 ๑๗.  การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวันยังขาดความตอเนื่อง ขาดการบูรณาการ

และไมครอบคลุมระบบและโครงสรางเพือ่สงเสรมิการเดนิและการใชจกัรยานในชีวติประจำวนั ในดานตาง ๆ  ไดแก 

        ๑๗.๑ การพัฒนาระบบและโครงสรางพื้นฐานเพ่ือเช่ือมตอการเดินและใชจักรยานกับระบบขนสง

สาธารณะใหสอดคลองกับความตองการ ยังมีขอจำกัดการพัฒนาในโครงสรางที่สำคัญ เชน พื้นที่จอดและจร(Park 

and Ride) สำหรับจักรยาน ทางเทาและทางจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เปนตน 

         ๑๗.๒ ขาดการศึกษาอยางเปนระบบในเรื่องทางจักรยานที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่  

       ๑๗.๓ ระบบถนนทีม่อียูไมมทีางจกัรยานท่ีปลอดภยั  รวมถงึการขาดท่ีจอดจกัรยานที่ปลอดภัยและมี

จำนวนเพียงพอในสถานท่ีตาง ๆ เปนอุปสรรคสำคัญของการสงเสริมการใชจักรยาน 

        ๑๗.๔ การจำกัดความเร็วของยานยนตในเขตเมือง/เขตชุมชนใหปลอดภัยกับคนเดินเทาและผู

ใชจักรยาน 

        ๑๗.๕ ขาดการประชาสัมพันธแบบองครวมและส่ือกลางแบบสองทางเพื่อใหขอมูลและรับทราบ

ความตองการของผูใชบริการ   ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผูใชและขาดการรณรงคประชาสัมพันธใหคนมาใช  
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         ๑๗.๖ ขาดมาตรการจูงใจ  เปาหมาย ตัวชี้วัด และการติดตามวัดผลอยางตอเนื่อง 

       ๑๗.๗ ขาดการสงเสริมใหความรูที่เนนการใหความสำคัญตอผูเดินเทาและผูใชจักรยานในการสอบ

เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต 

      ๑๗.๘ ขาดการสงเสริมหลักสูตรและกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน และ

พัฒนาทักษะการใชจักรยานใหถูกตองและปลอดภัย รวมทั้งจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินและการใช

จักรยานในสถานศึกษา 

      ๑๗.๙ ขาดการรณรงคและจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนใหขาราชการและประชาชนท่ัวไปเดิน

และใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  

      ๑๗.๑๐ ขาดการสงเสริมผูประกอบการและอุตสาหกรรมผลิตสินคาและใหบริการที่เกี่ยวกับการ

เดินและการใชจักรยานเปนการเฉพาะ 

 ๑๘. กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินและการใชจักรยานยังไมไดเอื้อตอหรือสงเสริมการเดินและ

การใชจักรยานในชีวิตประจำวันเทาที่ควร เชน พระราชบัญญัติควบคุมอาคารยังไมไดกำหนดใหผูเปนเจาของ

อาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะตองจัดใหมีที่จอดจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย   

 ๑๙. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิต

ประจำวัน โดยเฉพาะการสรางชุมชนจักรยาน สวนมากยังขาดความรูความเขาใจถึงประโยชน รวมทั้งชองทางใน

การดำเนินการดังกลาว ขาดผูกระตุนและผูสนับสนุนอยางจริงจัง  ถูกจำกัดดวยระเบียบขอบังคับและโครงสราง

อำนาจหนาที่ตามระบบราชการ ขาดการกำหนดใหการเดนิและการใชจกัรยานเปนระเบียบวาระขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการจัดทำโครงสรางพื้นฐานและประชาสัมพันธเผยแพรความรูและรณรงคสรางความตื่นตัวดานการ

เดินและการใชจักรยานแกประชาชน 

 ๒๐. การสงเสริมการเดินและการใชจักรยานที่ไดผลจริงจัง โดยลดการใชรถยนตสวนบุคคลโดยเฉพาะใน

การเดินทางระยะส้ัน และคืนพื้นที่ที่จัดใหรถยนตมาเปนพื้นที่สาธารณะใหประชาชนทั่วไปเดิน ใชจักรยาน และทำ

กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ  เปนการปรับพฤติกรรมความเคยชินเดิมของคนสวนหนึ่งและทำไดไมงายนัก  
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 อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนำรอง (สอจร) ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ “ถนนแหง 

 รอยยิ้ม” โครงการปรับปรุงถนนใหปลอดภัยใน ๕ ภูมิภาคของประเทศไทย. ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ใน  

 http://www.tunespeed.com/โครงการถนนแหงรอยยิ้ม.html  

๘  สำนักงานสถิติแหงชาติ. ๒๕๕๔. การใชเวลาของประชากร พ.ศ.๒๕๕๒ 

๙  สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร. ๒๕๕๕. รายงานความกาวหนาฉบับ ๑ โครงการศึกษา 

 เพื่อจัดทำแผนแมบทในการพัฒนาระบบการขนสงที่ยั่งยืนและลดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑๐  Energy Policy and Planning Office. 2011. CO2 Emission from Energy Consumption by Sector. 

๑๑  สำนักสิ่งแวดลอม กรงุเทพมหานคร และองคการความรวมมอืระหวางประเทศญี่ปุน. คูมือคลายรอนใหโลก  

 (ที่) รัก 

๑๒  อางแลว (๑๕) 

๑๓  สรณรัชฎ กาญจนะวณิชย, ดร. ๒๕๕๕. สังคมจักรยาน สังคมประชาธิปไตย. ในเว็บไซตมูลนิธิโลกสีเขียว.  

 http://www.greenworld.or.th/columnist/ecological/1737  อางถึง Wilkinson & Pickett,  

 The Spirit Level, 2009 
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รางขอเสนอยุทธศาสตร 

การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 
 

เปาหมาย 

 รัฐตองแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมวาไดดำเนินการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเลือกการเดินและการใช

จักรยานเปนวิธีหลักในการเดินทางระยะส้ัน (๑ - ๕ กิโลเมตร) ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชนตอประชาชนในดาน

สุขภาพและการลดคาใชจายในครัวเรือน และตอรัฐในดานการลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพประชาชน การจัด

สาธารณูปโภค การดูแลสิ่งแวดลอม การนำเขาเชื้อเพลิงและการใชพลังงาน ไปสูการมีเมืองนาอยู และการพัฒนาที่

ยั่งยืน พรอมทั้งมทีางเทาและทางจกัรยานทีท่กุคนเขาถงึและใชประโยชนไดเทาเทยีมกนัดวยการออกแบบท่ีเปนธรรม 

(Universal Design) 

 

ยุทธศาสตร 

  การจัดระบบและโครงสรางเพ่ือสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวันประกอบดวย

ยุทธศาสตร ๔ ดาน รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรดานการบริหารและจัดการเพื่อใหเกิดการสงเสริมการเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  

 ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนาระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน 

 ๓. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานดวยมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

และการเงิน 

 ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางองคความรู เผยแพรประชาสัมพันธ สรางความตระหนักต่ืนตัวและทักษะ 

รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการจัดการความรู เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน 

 

๑. ยุทธศาสตรดานการบริหารและจัดการเพ่ือใหเกิดการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 

 ๑.๑ ใหรัฐบาลกำหนดใหการเดินและการใชจักรยานเปนนโยบายสาธารณะและระเบียบวาระแหงชาติ 

 ๑.๒ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานประสานงานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน กำหนด

และจัดทำแผนแมบทในภาพรวมของการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิต

ประจำวัน 

 ๑.๓ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนบัสนนุการเดนิและการใชจกัรยาน โดยใหนำเงินจาก

กองทุนอนุรักษพลังงานมาใช 

 ๑.๔ ใหกระทรวงคมนาคมจัดตั้งหนวยงานข้ึนมาดูแลดานการเดินและการใชจักรยานโดยเฉพาะ และให

สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนสงเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน  

 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕  

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ 

 ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
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๒. ยุทธศาสตรดานการสรางและพัฒนาระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานท่ีทุกคน

เขาถึงและใชประโยชนได 

 ใหสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา รวมกับภาคประชาสงัคมและหนวยงานทีเ่กีย่วของ สรางและพฒันาระบบและโครงสรางเพ่ือกระตุน สงเสริม 

และสรางแรงจูงใจใหเกิดการเดินและการใชจักรยาน รวมทัง้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางจากรถยนต

สวนบุคคลมาเปนการเดนิและการใชจกัรยาน เพือ่ใหเกดิการเพ่ิมขึน้ของผูใชจกัรยานในชีวติประจำวนั โดยดำเนินงาน

ดังนี้ 

 ๒.๑ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามมีตใิหสวนราชการของทุกจงัหวัดมทีีจ่อดรถสำหรบัคนพกิารและรถจักรยานที่

ใกลอาคารและสะดวกกวาผูใชรถยนต รวมท้ังปลอดภัยจากการโจรกรรม แกขาราชการและประชาชนท่ีใชจักรยาน

มาติดตอราชการ 

 ๒.๒ ใหสำนักนายกรฐัมนตรกีำหนดนโยบายหลกัใหใชการออกแบบท่ีเปนธรรมหรอืเปนสากลในการกอสราง

และปรับซอมทางเดินเทาทัง้ในและนอกเขตเมอืงเพือ่ใหทกุคนรวมถงึคนพิการ ผูสงูอายุ เดก็ สตรีมคีรรภ และผูปวย

สามารถเขาถึงและใชประโยชนโดยการเดินและการใชจักรยานไดเทาเทียมกัน โดยสะดวกและปลอดภัย   

 ๒.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยกำหนดให 

  ๒.๓.๑ ผูวาราชการทุกจังหวัดเปนประธานในระดับจังหวัด กำกับดูแล ติดตาม และรายงานผล

การขับเคล่ือนการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  

  ๒.๓.๒  องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

   (๑) วางแผนและจัดทำทางเทาและทางจักรยานในท่ีสาธารณะ โดยมีระบบจราจรดูแล

ใหมีความปลอดภยั และมทีีจ่อดจักรยานใหเพยีงพอ โดยใหชุมชนและองคกรผูใชจักรยานมีสวนรวมพจิารณาในการ

จัดทำและใชประโยชนของทางจักรยานทุกขั้นตอน รวมทั้งปรับปรุงและดูแลรักษาปายสัญญาณและทางเทา

ทางจักรยานที่มีอยูแลว รวมทั้งที่จะมีขึ้น ใหใชการไดตามวัตถุประสงคตลอดเวลา 

   (๒) สงเสริมใหเกิดองคกรและเครือขายของคนเดินเทาและผูใชจักรยานใหมากท่ีสุด 

ใหกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนครทุกแหง พิจารณาจัดหาจักรยานสาธารณะจัดเตรียมไวคอย

ใหบริการตามสถานที่ตาง ๆ ในเมือง เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 

   (๓) สงเสริมการใชการออกแบบท่ีเปนธรรมในการกอสรางและปรับซอมทางเดินเทา

ทั้งในและนอกเขตเมืองใหทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกัน    

  ๒.๓.๓  กรมโยธาธิการและผงัเมอืงวางแผน ออกแบบ หรือปรับปรุงผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน 

พื้นที่สาธารณะ และทางทุกเสนที่สรางใหม ใหเปนมิตรตอคนเดินเทาและผูใชจักรยาน หรือปรับปรุงทางที่ไดสราง

ไวแลว เพื่อจูงใจใหประชาชนเลือกเดินและใชจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน โดยใหคำแนะนำและรวมมือ

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกแบบทำทางเทาและทางจักรยานควบคูกับการวางผังเมืองดานการจราจร

และขนสง โดยชุมชน คนเดินเทา ผูใชจักรยาน และผูใชรถอื่น ๆ มีสวนรวม 

  ๒.๓.๔  แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือกฎหมายระดับรองลงมาใหผูเปน

เจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมท้ังสถานีขนสงสาธารณะ ตองกอสรางและจัดทางเดินเทาให

ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนไดเทาเทียมกันดวยการออกแบบที่เปนธรรม    
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 ๒.๔ ใหกระทรวงคมนาคมกำหนดให 

  ๒.๔.๑ ใชการออกแบบที่เปนธรรม (Universal Design) ในการออกแบบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการ

กอสรางและปรับซอมทางเดินเทา เพื่อการเดินและใชจักรยานทั้งในและนอกเขตเมือง  

  ๒.๔.๒ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสำนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบจราจรที่ทำใหผูใชรถประเภทอื่น ๆ ดูแลคนเดินเทาและผูใชจักรยาน กำหนดมาตรฐาน

ปายเครื่องหมายจราจรที่เอื้อตอความสะดวกและความปลอดภัยตอคนเดินเทาและผูใชจักรยานสำหรับทางหลวง

ทุกประเภทใหครอบคลุม มีมาตรฐานสากล เพิ่มเติมจากปายเครื่องหมายจราจรที่มีอยูเดิม 

  ๒.๔.๓ การรถไฟแหงประเทศไทยและบริษัทขนสงจำกัดจัดใหขบวนรถไฟโดยสารทุกขบวนและ

รถโดยสารประจำทางทุกคนัในเสนทางทีไ่กลกวา ๕๐ กโิลเมตร สามารถรบัขนสงจักรยานได และคดิคาบรกิารขนสง

จักรยานใหเหมาะสมกับชนิดของจกัรยานและระยะทาง รวมทั้งมีที่จอดจักรยานที่สะดวกปลอดภัยที่สถานีรถไฟและ

สถานีขนสงทุกแหง 

 ๒.๕ ใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการใหมีหลักสูตรและกิจกรรมในทุกระดับการศึกษาเพื่อการใหความรู

เกี่ยวกับ “การออกแบบที่เปนธรรม” ในการกอสรางอาคารสถานท่ี โดยเฉพาะการสรางทางเดินเทาใหทุกคนเขาถึง

และใชประโยชนไดเทาเทียมกัน  รวมถึงจัดใหนักเรียน/นักศึกษาพิการไดฝกเดิน/ใชเกาอี้เข็นเพื่อการออกกำลังกาย

ในวิชาพลศึกษา  และรวมกิจกรรมสงเสริมการเดินและการใชจักรยานกับนักเรียน/นักศึกษาท่ัวไป 

 ๒.๖ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมสงเสริมผูประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณเครื่องชวย

คนพิการในการเดนิ และใชจกัรยานเพือ่การเคลือ่นทีห่รอืการเดินทาง เชน ไมเทา เครือ่งชวยเดนิ ไมคำ้ยนั ขาเทียม 

และเกาอี้เข็น เปนตน  

 ๒.๗ ใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬากับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสงเสริมการใชจักรยานในการ

ทองเที่ยว ดวยการยกยองและสงเสริมที่พักและสถานประกอบการที่มีจักรยานและ/หรือที่จอดจักรยานบริการให

นักทองเที่ยว และรวมกับสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ และอื่น ๆ จัดระเบียบใหผูใช

จักรยานเดินทางเขาในสถานที่ไดตามความเหมาะสม รวมทั้งการทำทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน และสิ่งอำนวย

ความสะดวกอื่น ๆ    

 

๓. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการเดินและการใชจักรยานดวยมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และ

การเงิน 

 ใหกระทรวงคมนาคมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการเดินและการใช

จักรยาน โดยประสานรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และกระทรวงการทองเท่ียวและกฬีา และหนวยงานท่ีเกีย่วของอ่ืน เพ่ือ

ใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยของผูใชจักรยานในชีวิตประจำวัน สรางแรงจูงใจใหคนเดินเทาและใชจักรยาน 

ลดแรงจูงใจในการใชยานยนต และสรางระเบียบวินัยที่ดีแกผูขับข่ียานยนตเพื่อสรางความปลอดภัยใหกับผูที่เดิน

และใชจักรยาน 

 ๓.๑ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจมีมาตรการสิ่งจูงใจแกผูที่เดินและ

ใชจักรยานเดินทางไปทำงานหรือเดินทางไปเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะอยางสมัครใจ  

 ๓.๒ ใหสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมแกไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหสงเสริมการเดินและการใชจักรยาน และเปดโอกาสให
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ภาคประชาชนมีสวนรวมในการบงัคบัใชกฎหมาย โดยใหภาคประชาชนมสีวนรวมในการเสนอแนะการปรับปรุงแกไข 

 ๓.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือกฎหมายระดับรองลงมาให

ผูเปนเจาของอาคารขนาดใหญและอาคารสาธารณะ รวมทั้งสถานีขนสงสาธารณะ ตองจัดที่จอดจักรยานและทาง

ลาดสำหรับคนพิการทางกายที่สะดวกและปลอดภัยไดมาตรฐาน  

 ๓.๔ ใหกระทรวงพลังงานมีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาวิจัยและกิจกรรมการเดินและการใชจักรยาน

เพื่อการอนุรักษพลังงานแกชุมชนและองคกรผูใชจักรยานในเมืองตาง ๆ และสนับสนุนการประชาสัมพันธและ

รณรงคการเดินและการใชจักรยานแทนที่การใชยานยนตในการเดินทางระยะสั้นอยางตอเนื่อง 

 ๓.๕ ใหกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีงบประมาณสนบัสนนุชุมชนและองคกรผูใชจักรยาน

ในเมืองตาง ๆ ดำเนินกิจกรรมการเดินและการใชจักรยานเพื่อดูแลสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการรณรงคการเดิน

และการใชจักรยานเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเขตเมืองใหเปนเมืองนาอยู  

 ๓.๖ ใหกระทรวงการทองเทีย่วและกฬีามีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจกัรยานแบบนันทนาการแกองคกร

ประชาชนเพื่อสงเสริมการใชจักรยานทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมตาง ๆ นอกเหนือ

จากการกีฬาเพื่อการแขงขันตามปกติ 

 ๓.๗ ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพแหงชาติสนับสนุนการมีสวนรวมในการ

ดำเนินการของทุกภาคสวนในการจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน

บนทางเดินเทาและทางจักรยานในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและคนพิการ   

 

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางองคความรู เผยแพรประชาสัมพันธ สรางความตระหนักตื่นตัวและทักษะ รวมทั้ง

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการจัดการความรู เกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน 

 ใหกระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับภาคประชาสังคม

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินงานดังนี้ 

 ๔.๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินการใหมีหลักสูตร

และกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการเดินและการใชจักรยาน และพฒันาทกัษะการใชจกัรยานใหถูกตองและปลอดภัย

แกนักเรียนนักศึกษาทุกระดับใหเหมาะสมกับวัย ดวยการมีสวนรวมของนักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน 

ยกยองโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีผลงานดีเดนในการสงเสริมใหครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาเดินและใช

จักรยานในกิจกรรมประจำวัน รวมทั้งการเดินทางระหวางที่พักกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาและภายในสถานศึกษา 

รวมทั้งการใหความรูและจัดอบรมการข่ีจกัรยานอยางปลอดภัยและถูกตองตามกฎหมาย และมีครอูาจารยและนักเรียน

นักศึกษาหันมาเดินและใชจักรยานเปนจำนวนมาก  

 ๔.๒ ใหกระทรวงคมนาคมดำเนินการ 

  ๔.๒.๑ จัดตั้งศูนยขอมูลการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนตเพื่อเปนศูนยขอมูลกลางเรื่องการเดินและ

การใชจักรยาน เอื้ออำนวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และปรับปรุงขอมูลอยางตอ

เนื่องและเปดเผยขอมลูสูสาธารณชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของเปนประจำทกุป รวมทัง้ประสานกับสถาบันการศึกษา

และการวิจัยใหมีการสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนางานทางดานวิชาการในสาขาตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิด

มาตรฐานในเรื่องของการเดินและการใชจกัรยาน และกระตุนใหประชาชนหนัมาเดนิและใชจกัรยานเปนวิธีหลักในการ

เดินทางในระยะสั้น 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๔๘๒

  ๔.๒.๒ ใหมีการอบรมและใหความรูกบัผูขบัข่ียานยนตทกุชนดิใหมทีศันคตทิีด่แีละใหความสำคญั

ตอผูทีเ่ดนิและใชจกัรยาน มมีารยาทและวินยัจราจรในการดแูลใหความปลอดภยัตอคนเดินเทาและผูใชจักรยานที่รวม

สัญจรใชถนนอยางจรงิจงั และจัดใหความรูเรือ่งการเดนิ การใชจกัรยาน และการปฏิบตัติอผูเดนิและผูใชจกัรยาน

เปนสวนหนึ่งของการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนตทุกชนิด 

  ๔.๒.๓ จัดทำแผนเฝาระวังปญหาการจราจรและติดตามการดำเนินสงเสริมการเดินและการใช

จักรยาน รวมกับภาคเีครือขายภาคประชาสังคมทุกจงัหวัด เพือ่แสดงความกาวหนาของการดำเนนิงานและประเมินผล

โดยนำเสนอผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

  ๔.๒.๔ รวมกบัส่ือมวลชนและภาคประชาสงัคม ใหความรูแกประชาชนและผูบริโภคถงึประโยชน

ของการเดินและการใชจักรยานตอตนเองและประเทศชาติ ตลอดจนผลเสียจากการใชยานยนตในกรณีที่ไมจำเปน 

ผานทางสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อสาธารณะ และการประชาสัมพันธผานสื่อบุคคล โดยผานผูนำหมูบาน เชน ผูใหญ

บาน กำนัน รวมถึงหอกระจายขาว วิทยุชุมชน อยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 ๔.๓ ใหกระทรวงมหาดไทยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเผยแพรประชาสมัพันธรณรงคใหประชาชน

เดินและใชจักรยานเปนประจำสำหรบัการเดินทางระยะส้ัน รวมทัง้จัดเวทีสาธารณะใหมกีารแลกเปล่ียนความคิดเห็น

และรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง จากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสีย 

 ๔.๔ ใหกระทรวงสาธารณสุขเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนเดินและใชจักรยานเปนประจำ

สำหรับการเดินทางระยะส้ัน เปนทางเลือกในการทำกิจกรรมทางกาย และรณรงคใหบุคลากรสงเสริมการใหบริการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งที่โรงพยาบาลและท่ีบานเพื่อใหสามารถเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวัน   

 ๔.๕ ใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพสนับสนุนการเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคให

ประชาชนเดินและใชจักรยานในชีวิตประจำวันผานภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพและทางโครงการยอยตาง ๆ 

อยางตอเน่ือง 
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การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา  

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล๑    

 กังวลและหวงใย วาถึงแมนโยบายสนับสนุนการใชพลังงานชีวมวลจะเปนทางเลือกที่ดี แตในทางปฏิบัติ 

การสงเสริมการสรางโรงไฟฟาชีวมวลท่ียังขาดหลักเกณฑและมาตรการในการปองกันและควบคุมผลกระทบ

ตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงไฟฟาขนาดเล็ก จะทำใหการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลไมมีความยั่งยืน  ประกอบกับ

ปจจุบันผูประกอบการจำนวนมากอาศยัชองวางของกฎหมายในการจดัตัง้โรงไฟฟาชีวมวลทีม่ขีนาดตำ่กวา ๑๐ เมกะวัตต 

เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  

 ตระหนัก ถึงสิทธิชุมชนในการมีสวนรวมศึกษาผลกระทบและตัดสินใจในทุกระดับ มีกลไกการติดตาม

ตรวจสอบ รวมถึงการฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวลอยางเหมาะสม  

 ชื่นชม แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เห็นความสำคัญของการนำเศษวัสดุทางการเกษตร

มาใชใหเกิดประโยชน รวมถึงรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของที่ไดใหสิทธิของประชาชน และริเริ่มกระบวนการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ เรื่อง การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล และมอบหมายใหหนวยงาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาเรงรัดดำเนินการดังนี้  

     ๑.๑  ขอใหกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของ ศึกษาศักยภาพในการรองรบัการพัฒนาโรงไฟฟา

ชีวมวลในภาพรวมของจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาพลังงานและแผนแมบทพลังงานชีวมวลของแตละจังหวัด โดยการ

มีสวนรวมของประชาชน เพ่ือเปนกรอบการพัฒนาและอนุญาตโครงการโรงไฟฟาในแตละพื้นที่   

              ๑.๒  ขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานหลัก รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน

คณะกรรมการกำกบักจิการพลังงาน สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองเพื่อเปน

แนวทางการจัดทำขอกำหนดการใชประโยชนที่ดินสำหรับโรงไฟฟาชีวมวล 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๒  

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๖ 
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          ๑.๓ ขอใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก รวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ

พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ

หนวยงานที่เก่ียวของ ดำเนนิการปรับปรุงบัญชีประเภทอุตสาหกรรมประเภทกิจการโรงไฟฟา โดยใหแบงเปน

ประเภทยอยเพือ่ใหเกดิความชัดเจนในการกำหนดมาตรการควบคมุและการปองกันผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล 

     ๑.๔  ขอใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปนหนวยงานหลัก รวมกับกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วของ ดำเนินการ

ทบทวนปรบัปรงุประกาศหลกัเกณฑวธิกีารและเงือ่นไขการออกใบอนญุาต และการเพกิถอนใบอนุญาต ใหครอบคลุม

ถึงเรื่องดังตอไปน้ี  

  (๑) กำหนดท่ีตั้งและระยะหางที่ชัดเจนและเหมาะสม ระหวางโรงไฟฟาชีวมวลท่ีมีขนาดกำลัง

ผลิตตาง ๆ กับชุมชน สาธารณสถาน แหลงน้ำสาธารณะ แหลงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และโรงไฟฟาชีวมวล

โครงการอื่น โดยใหมั่นใจไดวาจะไมสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

  (๒) ปรับปรงุมาตรฐานการดำเนนิงานของโรงไฟฟาชวีมวล ทัง้ในสวนทีเ่กีย่วของกับเกณฑคุณภาพ

น้ำทิ้งและอากาศเสียที่ปลอยออกจากโรงไฟฟา คุณภาพเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพของเตาเผา ตะแกรงดักฝุนละออง 

รวมถึงอุปกรณปองกันและลดผลกระทบ 

  (๓) จัดทำแผนสนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีและอปุกรณทีท่นัสมยั ไดมาตรฐานสากล 

และมีมลพิษต่ำ 

  (๔) เพิ่มเติมหลักเกณฑในเรื่องการจัดเก็บเชื้อเพลิงและขี้เถาในระบบปด และมาตรการในการ

ขนสงเชื้อเพลิงและข้ีเถาใหสามารถปองกันฝุนปลิวได 

  (๕) ใหมีมาตรการลงโทษทางแพงและอาญา รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบการที่ขาด

คุณสมบัติหรือไมปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อเปดเผยใหสาธารณะไดรับทราบ 

  (๖) ใหมีการจัดตั้งกองทุนชดเชยผูไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวลเพื่อทำหนาที่ชวยเหลือ 

เยียวยา รวมถึงการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมสำหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล  

  (๗) ใหเปดเผยขอมูลผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการปองกันและลดผลกระทบของโรงไฟฟา

ชีวมวลเปนประจำทุกปเพื่อใหสาธารณะไดรับทราบ  

  (๘) หามใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในโครงการโรงไฟฟาชีวมวล  

  (๙) ใหมีการรับฟงความเห็นและการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางมีคุณภาพในทุกขั้นตอน 

โดยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๖ และ ๖๗  

     ๑.๕ ขอใหสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิ รวมกบัสำนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่

เกี่ยวของ พัฒนาคูมอืและแนวทางการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล เผยแพรและสราง

ความเขาใจในการศึกษาขอมูล และการมีสวนรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับชุมชน 

(Community Health Impact Assessment: CHIA) ทั้งกอนการอนุญาต การติดตามตรวจสอบ และการ

เฝาระวัง 
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     ๑.๖  ขอใหกรมอนามัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้ 

  (๑) ศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมปองกันผลกระทบทางสุขภาพจากกิจการ

โรงไฟฟาชีวมวล  

  (๒) เสนอตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ ออกประกาศตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวดกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหการประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลเปนกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ การสรางและประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลในทุกขนาด จำเปนตองมีแผนปองกันและลด

ผลกระทบตอสุขภาพ  

  (๓) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อควบคุมกิจการโรงไฟฟา

ชีวมวล ติดตามและประเมินผลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาชน  

     ๑.๗ ขอใหสำนักงานปลัดกระทรวง (สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑ – ๑๖) และกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กำหนดมาตรการในการเฝาระวังและสนับสนนุอปุกรณในการเฝาระวัง

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รอบโรงไฟฟาชวีมวล รวมถงึสนบัสนนุการจัดทำแผนเฝาระวงัและตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอม 

 ๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๗ 
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การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ  

 ๑. พลังงานหมุนเวียน เปนทางเลือกพลังงานที่สำคัญ ซึ่งประเทศตาง ๆ ทั่วโลก มุงใหความสำคัญเพิ่มมาก

ขึ้น เนื่องจากมีประโยชนทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ นวัตกรรมเทคโนโลยี การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

การลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (International Energy Agency, 

2011, World Energy Outlook 2010 และ Intergovernmental Panel on Climate Change, 2012, 

Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation) โดยประเทศตาง ๆ 

พยายามสรางความสมดุลในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนประเภทตาง ๆ ไดแก ชีวมวล กาซชีวภาพ แสงอาทิตย 

ลม พลังน้ำขนาดเล็ก และน้ำมันชีวภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม 

 ๒. พืชชีวมวลเปนแหลงพลังงานทางเลือกที่สำคัญของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศ

เกษตรกรรม มีเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเปนจำนวน

มาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๒๕๕๒)  รายงานวาประเทศไทยมีชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

ทั้งหมด ๕๙,๕๓๙,๙๐๕.๒๐ ตัน ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) กำหนด

เปาประสงคใหเพิ่มการใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ ๒๕ ของพลังงานที่ใชภายในประเทศภายในป ๒๕๖๔ โดย

กำหนดเปาหมายพลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟาใหได ๓,๖๓๐ เมกะวัตต (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน, ๒๕๕๕)  

 ๓. ถึงแมจะมีเปาหมายและความพยายามที่จะสงเสริมการผลิตไฟฟาจากชีวมวล แตจากขอมูลของ สำนัก

นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีนาคม ๒๕๕๕ พบวามีโรงไฟฟาชีวมวลสามารถผลิตและขายไฟฟา

ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดเพยีง ๘๘ แหง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 

๑,๔๖๕.๖๘  เมกะวัตต ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ ๔.๓ ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดเทานั้น โดยในจำนวนนี้ ๒๒ 

แหง (๖๑๔ เมกะวัตต) อยูในกลุมโรงไฟฟาขนาดเล็ก และ ๖๖ แหงอยูในกลุมโรงไฟฟาขนาดเล็กมาก (๘๕๑.๖๘ 

เมกะวัตต)  และจากขอมูลของกระทรวงพลังงานในปจจุบันมีโรงไฟฟาขนาดเล็กและเล็กมากอีก ๒๘๔ โครงการ 

(กำลังการผลิต ๒,๖๗๐.๗ เมกะวัตต) ที่อยูในระหวางยื่นขออนุมัติโครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก แตกรอบ

นโยบาย และหลกัเกณฑการสงเสรมิไมชดัเจน หากไมมกีารจดัการทีด่ปีลอยใหมกีารดำเนนิการเหมือนเชนในปจจุบัน  

ก็จะสรางผลกระทบและความเดือดรอนตอประชาชน 

 ๔. การประกอบกิจการโรงไฟฟาชีวมวลท่ีขาดการจัดการและควบคุมที่ดี  ไดทำใหเกิดปญหาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพ ทั้งมลพิษจากสารและฝุนละอองท่ีกอใหเกิดโรคและเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ฝุนจากกองข้ีเถาที่เกิดจากการเผาชีวมวลและฝุนจากกองเชื้อเพลิงยังทำใหบานเรือน เสื้อผา และส่ิงของเครื่องใช

ของประชาชนที่อยูรอบโรงไฟฟาสกปรก  มีปญหาน้ำเสียและแยงการใชน้ำของชุมชนเนื่องจากการประกอบกิจการ

โรงไฟฟาตองใชน้ำเปนจำนวนมาก การศึกษาผลกระทบตอสขุภาพจากโรงไฟฟาชวีมวลในจังหวัดสรุนิทรโดยประชาชน

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๖ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๖   
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และกลุมเครือขาย๑ พบปญหาชาวบานขาดแคลนน้ำใชหลังจากมีโรงไฟฟาชีวมวลในพื้นที่  มีปญหาการจราจร

หนาแนนและมีรถบรรทุกวิ่งมากขึ้น และทำใหเกิดปญหาถนนชำรุดเสียหาย และยังมีปญหาความเดือดรอนรำคาญ

จากปญหากลิ่นเหม็น และเสียงดัง  

 ๕. จากขอมลูการเจบ็ปวยของประชาชนทีอ่ยูใกลโรงไฟฟาจำนวนสองแหง ในกลุมตวัอยางจำนวน ๓๙๒ คน 

พบวาโรคประจำตัวที่ประชาชนเปนมากที่สุดคือ โรคภูมิแพ รองลงมาคือโรคหอบหืด และโรคหัวใจ ซ่ึงจำนวนผูปวย

ดวยโรคภูมิแพ มีความสัมพันธกับการอยูใกล และยังพบวาผูที่อยูใกลโรงไฟฟามีอาการไอ เจ็บคอ ระคายเคืองจมูก

และลำคอ หายใจขัด/หายใจไมสะดวก แสบตา/ตาอักเสบ/ตาแดง และมีผื่นคัน ในชวง ๑ สัปดาหที่ผานมา 

มากกวาประชาชนท่ีอยูหางออกไป๒  

 

ปญหาหลักและทางออกของการจัดการปญหา 

 (ก) ขาดการวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพ และไมมีการควบคุมผลกระทบตอสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล

ขนาดต่ำกวา ๑๕๐ เมกะวัตต  

 ๖. ชีวมวลเปนเชื้อเพลิงที่เผาไดยากเนื่องจากเชื้อเพลิงอยูในสถานะของแข็ง  การเผามักจะมีสารท่ีถูกเผา

ไมหมดอยูระหวางรอยละ ๑๐ ถงึ ๓๘ และสารเหลานีค้อืสวนทีเ่ปนมลพษิซึง่อาจอยูในรปูของฝุนละออง (Particulate)  

มีการประมาณการณวาการเผาชวีมวลจะทำใหเกดิฝุนละอองประมาณ ๓๐ - ๘๐ มลิลกิรัมตอกโิลวตัตไฟฟาที่ผลิตได 

สวนใหญมีขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ประมาณ ๒๙๐ – ๘๒๐ มิลลิกรัม

ตอกิโลวัตต และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ยงัพบวาในควันจากการเผาชวีมวลยงัประกอบไปดวยสารไฮโดรคารบอน

กวา ๖๐ ชนิด และสารอัลดีไฮดและคีโตน ๑๗ ชนิด สารในกลุมนี้โดยเฉพาะสารกลุมพีเอเอช (PAH, Polycyclic 

aromatic hydrocarbons) เปนสารที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง ไดแก เบนซีน ฟอรมาดีไฮด ๑,๓ บิวตะไดอีน  

และสไตรีน๓ มีรายงานการศึกษาพบวา การรับสัมผัสควันไฟที่เกิดจากการเผาชีวมวลเพื่อการทำอาหารและการให

ความอบอุนจะทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหลายชนิด ไดแก การระคายเคืองตอตาและระบบทางเดินหายใจ 

ลดการทำงานของปอด ทำใหเกดิโรคติดเช้ือเฉยีบพลนัในระบบทางเดนิหายใจสวนลาง โรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง (COPD) 

โรคหอบหืด วัณโรค และทำใหเกิดโรคมะเร็งปอด๔  

 ๗. ฝุนละอองขนาดเล็กสามารถผานเขาไปถึงปอดและถุงลมปอดได ผลการศึกษาท่ัวโลกยืนยันวาการรับ

สัมผัสมีผลตอการเจ็บปวยดวยโรคในระบบหายใจ โรคหัวใจ  ทำใหประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง และเพ่ิม

อัตราการเสียชีวิตดวยโรคปอดและหัวใจ๕ ออกไซดของไนโตรเจนเปนกาซที่สามารถรวมตัวกับไอน้ำแลวทำใหเกิด

กรดไนตริก  ซ่ึงมีฤทธิ์ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ  การรับสัมผัสจะระคายเคืองตอทางเดินหายใจ  อาจ

ทำใหมีอาการหายใจลำบาก ไอ แนนหนาอก และหลอดลมตีบ ทำใหผูที่เปนโรคหอบหืดอยูแลวจับหืดบอยขึ้น 

ทำใหเกิดโรคหลอดลม และโรคปอดบวม๕ กาซคารบอนมอนอกไซดจะทำใหรางกายขาดออกซิเจน  เพ่ิมความเสี่ยง

ตอการเปนโรคหัวใจ และการเกิดอาการหัวใจวาย การรับสัมผัสในระดับความเขมขนสูงจะทำใหเสียชีวิตไดอยาง

รวดเร็ว๖ จากขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสลักได และตำบลราม ซึ่งเปนพื้นที่รอบโรงไฟฟามุงเจริญ 

พบวา ผูมารับการรักษาจำนวน ๗,๐๔๐ คน เปนผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจมากที่สุดคือ ๒,๒๘๕ คน คิดเปน 

รอยละ ๓๒.๔๖ ของผูมารับการรักษา สอดคลองกับขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลราม พบวาผูมารับ

การรักษา ๙,๘๔๐ คน เปนผูปวยดวยโรคทางเดินหายใจมากท่ีสุด คือ ๓,๓๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๓๗ 

 ๘. นอกจากนี้โรงไฟฟาชีวมวลยังมีสวนทำใหเกิดกาซโอโซน (O๓) ซึ่งเกิดการทำปฏิกิริยาของกาซออกไซด

ของไนโตรเจนท่ีเกิดขึ้นจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลกับสารประกอบไฮโดรคารบอนในอากาศ อันตรายของ
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กาซโอโซนที่สำคัญคือ ทำใหเกิดความผิดปกติของโลหิต ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ เพิ่มอัตราปวยดวย

โรคทางเดินหายใจ และลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด มีสวนทำใหเกิดโรคหอบหืด และโรคมะเร็งปอด 

รวมถึงเพ่ิมอัตราการเสียชีวิตในกลุมผูสัมผัส๖  

 

 (ข) ปญหาการหลีกเลีย่งการทำอีไอเอของโรงไฟฟาขนาดตำ่กวา ๑๐ เมกะวตัตและการสรางหลายโครงการ

ในบรเิวณเดยีวกนัเพือ่หลกีเลีย่งกฎหมาย 

 ๙. ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให  โรงไฟฟา

ชีวมวลที่มีขนาดตั้งแต ๑๕๐ เมกะวัตตขึ้นไปตองทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับโครงการ

หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ  (EHIA-Environmental Health Impact Assessment) สวนโรงไฟฟาพลังความรอนที่มีกำลังผลิต

ไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวัตตขึ้นไปทำเฉพาะรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงทำใหมีผูประกอบการจำนวน

มากอาศัยชองวางของกฎหมายดังกลาว ดังจะเห็นไดจากขอมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานพบวาในป 

๒๕๕๓ มีโครงการชีวมวลเสนอขายไฟฟา เปนโครงการที่มีขนาด ๙.๐ - ๙.๙  เมกะวัตต ถึง ๒๐๕ โรง จากทั้งหมด 

๒๘๑ โรง และมีผูประกอบการจำนวน ๔๑ รายจากท้ังหมด ๑๑๐ ราย ที่เคยยื่นขอประกอบกิจการในกลุมโรงไฟฟา

ขนาดเล็ก (SPP) ขอเปลี่ยนเปนกลุมขนาดเล็กมาก (VSPP) (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

๒๕๕๔) 

 

 (ค)  ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๑๐. ในประเทศไทยโรงไฟฟาเกือบทั้งหมดใชเทคโนโลยีชนิดที่เรียกวา แบบเผาตรง (directed burning)  

ซึ่งจะใชความรอนที่ไดจากการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลไปผลิตไอน้ำเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟา ขอจำกัดของระบบนี้คือ

มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาต่ำ และทำใหเกิดมลพิษเนื่องจากเผาเปนจำนวนมาก จึงจำเปนตองมีระบบการ

ควบคุมมลพิษที่ดี ซึ่งอาจทำไดหลายอยาง ตั้งแตการควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิง การเลือกใชเตาเผา การบำรุง

รักษาระบบ และท่ีสำคญัคอืตองใชอปุกรณสำหรบัดกัมลพษิทีจ่ะปลอยออกจากปลองระบายควันที่ดี ซึ่งในทางปฏิบัติ 

อาจมีตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานและการบำรงุรกัษาระบบท่ีสงูจงึอาจไมเหมาะกบัการนำมาใชกับโรงไฟฟา

ขนาดเล็ก (ชัชวาลย จันทรวิจิตร และยุวยงค จันทรวิจิตร ๒๕๕๕) 

 ๑๑. ในขณะที่เทคโนโลยีแกสซิฟเคชันซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สะอาดกวา โดยนำเชื้อเพลิงชีวมวลไปเปล่ียนรูป

จากเชื้อเพลิงทีเ่ปนของแขง็ใหเปนกาซโดยกระบวนการทีเ่รยีกวาแกสซฟิเคชันกอน จากน้ันจงึนำกาซที่ไดมาปรับปรุง

คุณภาพจนสะอาดกอนนำไปใชเปนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนตเพื่อผลิตไฟฟา ระบบนี้นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูง

กวาแลวยังทำใหเกิดมลพิษนอยมาก เทียบเทากับมลพิษที่ปลอยจากเครื่องยนตขนาดใหญเทานั้น แตในปจจุบันพบ

วาในประเทศไทยมีโรงไฟฟาประเภทนี้เพียงไมกี่แหงเทานั้นที่สามารถผลิตและจายไฟเขาระบบได ทั้งนี้อาจเกิดจาก

ขาดการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และไมมกีระบวนการสนบัสนนุจากหนวยงานท่ีเกีย่วของอยางจริงจัง ทำให

มีขอจำกัดทั้งการลงทุนและกำลังการผลิต๗ 

 

 (ง) ชุมชนขาดการมีสวนรวมกับรัฐในการตัดสินใจเลือก และติดตาม ตรวจสอบ รวมถึง ไมมีกลไกการ

ชดเชย ฟนฟู และเยียวยา ผูที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล 

 ๑๒. ในปจจุบันการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน มีกระบวนการขั้นตอนตั้งแต การขออนุญาต
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กอสรางอาคารในพื้นที่ ซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการใหความเห็นประกอบ สวนการออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการพลังงาน เปนอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน ซึง่กระบวนการขออนุญาตดังกลาว 

สวนใหญขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน  บางโครงการจะประชาสัมพันธวาสรางงานใหกับชุมชน สรางความ

มั่นคงดานพลงังานใหกบัทองถิน่ แตไมมกีารนำเสนอขอมลูผลกระทบดานลบตอประชาชน มกีารจูงใจองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดานภาษโีรงเรือนทีท่องถิน่จะไดรบั  ทำใหละเลยขอมลูทีเ่ปนผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนกับประชาชน  ถึงแม

จะเปนโรงไฟฟาที่มีขนาด ๑๐ เมกกะวัตตขึ้นไป ที่ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แต

กระบวนการกำหนดขอบเขตการศึกษาขอมูล ประชาชนไมไดมีสวนรวมอยางจริงจัง เปนเพียงผูใหขอมูล แลว

บริษัทก็ทำมาตรการปองกันแกไข จากนั้นก็ไดรับการพิจารณาอนุญาต  กระบวนการที่ทองถิ่นจะตัดสินใจวากิจการ

นี้เหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่ มีผลกระทบอยางไรกับชุมชน ประชาชนมีสวนรวมนอยมาก หรือหากประชาชนมี

สวนรวมจริง เชนตดัสินใจวาชุมชนไมตองการใหสรางโรงไฟฟา มกีารทำประชาคม มปีระชาชนคดัคานไมใหกอสราง 

แตสุดทายคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก็อนุญาต เพราะพิจารณาวาผูประกอบการไดดำเนินการครบถวน

ถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมายที่เกี่ยวของแลว  ความสำคัญที่ควรพิจารณาคือ การใชขอมูลเพื่อพิจารณาตัดสินใจ

ตองเปนไปอยางเปนธรรม มิฉะนั้นเสียงประชาชนจะไมมีความหมายอยางไรเลย ถึงแมจะบอกวาใหประชาชนมี

สวนรวมในการตัดสินใจก็ตาม  เม่ือเกิดเหตุซ้ำซาก กลไกและกระบวนการปจจุบันไมสามารถนำไปสูการส่ังใหยุติ

ดำเนินการโรงไฟฟาได 

  ๑๓. สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟาของชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟา มีวัตถุประสงคในการฟนฟูทองถิ่นที่ไดรับ

ผลกระทบจากโรงไฟฟา สงเสริมพลังงานหมุนเวียน และสงเสริมความรูและการมีสวนรวมทางดานไฟฟา 

(พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐)  แตไมมีกลไกในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิด

ขึ้นจากโรงไฟฟาอยางตอเนื่อง รวมถึง กลไก และมาตรการที่ชัดเจนในการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ 

 ๑๔. ในระดับจังหวดั ยงัไมมแีผนพฒันาพลงังานชีวมวล เพือ่ประมวลศกัยภาพ และเปนกรอบการพิจารณา

โครงการวาแตละจังหวัดควรรองรับใหมีการสรางโรงไฟฟาไดมากนอยเพียงใด ประชาชนยังไมมีโอกาสในการเรียนรู

และทำความเขาใจทางเลือกตาง ๆ ในการผลิตไฟฟา ทางเลือกในดานเทคโนโลยีหรือพื้นที่สำหรับกอสรางโรงไฟฟา 

และไมมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

 

 (จ)  ขาดการกระจายประโยชนจากการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลไปสูชุมชนและเกษตรกร 

 ๑๕. ปจจุบันยังไมมีโรงไฟฟาของชุมชน การพัฒนาชีวมวลในการผลิตไฟฟา เปนการเพ่ิมมูลคาใหกับ

ทรัพยากร ตัวอยางเชน ราคาแกลบจากเดิมประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาทตอตัน เพิ่มสูงขึ้นมากกวา ๑,๐๐๐ บาท

ตอตันในปจจุบัน แตผลประโยชนจากแกลบดังกลาว ซ่ึงโครงการโรงไฟฟาชีวมวลสวนใหญในปจจุบันเลือกใชเปน

เชื้อเพลิงหลักจะตกอยูกับโรงสีขาวไมไดกระจายไปสูเกษตรกร ในขณะที่ชีวมวลอื่น ๆ เชน ซังขาวโพด ฟางขาว 

หรือชีวมวลอื่น ๆ กำลังเริ่มพัฒนา ยังไมมีระบบหรือกลไกที่ชัดเจนในการแบงปนประโยชนจากทรัพยากรชีวมวลไป

สูเกษตรกร ในสวนของโครงการโรงไฟฟาชีวมวลเอง ก็เปนบริษัทเอกชน โดยยังไมมีการเปดใหชุมชนเขาไปรวมเปน

เจาของหรือถือหุนแตอยางใด 

 ๑๖. ดังนั้นผลประโยชนจากการพัฒนาชีวมวลเปนพลังงานไฟฟา ยังไมมีระบบหรือกลไกในการกระจาย

ประโยชนไปสูชุมชนและเกษตรกร   
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 (ฉ)  ขาดการกำหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน ดานการกำหนดพื้นที่ 

 ๑๗. การวางผังเมืองและจัดทำขอกำหนดควบคุมการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองรวมยังไมมีมาตรฐานใน

การกำหนดการใชประโยชนพื้นที่สำหรับกิจการโรงไฟฟาชีวมวล   

 ๑๘.  การจัดประเภทอุตสาหกรรม ที่จะพิจารณากำหนดวาให หรือหาม ในบริเวณใดนั้น  โรงไฟฟาชีวมวล 

ถูกจัดไวตามการแบงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานผลิต สง หรือจำหนายพลังงานไฟฟา ซึ่งรวม

กิจการโรงไฟฟาทุกประเภทไวในหมวดเดียวกัน แตในลักษณะการผลิตและผลกระทบ ตลอดจนการใชพื้นที่  การใช

ทรัพยากรและวัตถุดิบของโรงไฟฟาแตละประเภทมีความตางกัน การถูกจัดไวในกลุมเดียวกันตามการพิจารณา

อนุญาตโรงงานจงึอาจจะกวาง และไมชดัเจนเพยีงพอตอการพจิารณากำหนดการใชประโยชนพืน้ทีท่ีจ่ะไมกอผลกระทบ    

นโยบาย กฎหมาย และมาตรการ ที่เกี่ยวของ 

 ๑๙. แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน กำหนดเปาประสงคใหเพิ่ม

การใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ ๒๕ ของพลังงานที่ใชภายในประเทศภายในป ๒๕๖๕ โดยกำหนดเปาหมาย

พลังงานชีวมวลในการผลติไฟฟาใหได ๓,๖๓๐ เมกะวตัต (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๕)  

 ๒๐. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗  เรื่องสิทธิชุมชนในการ

บำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสิทธิใน

การคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่

จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และตามมาตรา ๒๘๗ ที่กำหนดให

ในกรณีที่การกระทำขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นใน

สาระสำคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทำการเปนเวลา

พอสมควร 

 ๒๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกบัพระราชบญัญตักิำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  กำหนดใหองคการบรหิารสวนตำบลมหีนาทีใ่นการคุมครองดแูล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จัดใหมีการสาธารณสุข การควบคุมอาคาร  การผังเมือง รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน ในกรณีองคการบริหารสวนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม 

หรือองคการหรอืหนวยงานของรฐั นำความเหน็ขององคการบรหิารสวนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการ

นั้นดวย 

 ๒๒.  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มี

หมวดที่วาดวย ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน และการหามตั้งโรงงานจำพวก

ที่ ๓ แตในกฎกระทรวงนี้ไมไดมีการกำหนดระยะหางระหวางโครงการกับชุมชน มีเพียงบานจัดสรร อาคารชุด และ

บานแถว   

 ๒๓. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  โรงไฟฟาชีวมวลถูกกำหนดไวในบัญชีแนบทาย

ประกาศฯ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) สำหรับโรงงาน ผลิต สง หรือ

จำหนายพลังงานไฟฟา (ลำดับที่ ๘๘) เพื่อใชประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือคำขอรับ

ใบอนุญาตขยายโรงงาน   
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 ๒๔. สำนักงานคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน  เปนหนวยงานหลักทีท่ำหนาทีอ่อกใบอนุญาตประกอบ

กิจการพลังงาน  ปจจุบันอยูในระหวางการประกาศบังคับใช ระเบียบ กกพ. และประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรการ

ปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมสำหรับผูไดรับการยกเวนไมตองจัดทำรายงาน EIA ตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม สำหรับการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภท

เชื้อเพลิงแข็ง) ปจจุบันอยูในข้ันตอนเตรียมประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงใชกำหนดมาตรการปองกัน ติดตาม

ตรวจสอบและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒๕.  ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดใหโรงไฟฟาชีวมวล

ที่มีขนาดตั้งแต ๑๕๐ เมกะวัตตขึ้นไปตองทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับโครงการหรือ

กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ  (EHIA-Environmental Health Impact Assessment) และใหโรงไฟฟาตั้งแต ๑๐ เมกะวัตตขึ้นไป

ทำเฉพาะรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จึงทำใหมีผูประกอบการจำนวนมากอาศัยชองวางของกฎหมาย

ดังกลาว โดยการจัดทำโครงการโรงไฟฟาชีวมวลที่มีขนาด ๙.๐ – ๙.๙ เมกะวัตต 

 ๒๖. โดยสรุป ชีวมวลเปนแหลงพลังงานทางเลือกที่สำคัญของประเทศไทย แตยังมีปญหาท่ีกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ซ่ึงจำเปนจะตองมีมาตรการและแนวทางปองกันและควบคุม

ผลกระทบตอสุขภาพที่ดี   แนวทางและพัฒนาเกณฑมาตรฐานการกำหนดพื้นที่   การจัดการผลกระทบโดยเฉพาะ

จากโรงไฟฟาขนาดกำลังการผลิตต่ำกวา ๑๐ เมกะวัตต การสงเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีมลพิษต่ำ   

การกระจายอำนาจในการควบคุมโรงไฟฟา มาตรการและกลไกที่ใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

และควบคุมการดำเนินงานของโรงไฟฟา  ตลอดจนการมีคูมือและแนวทางศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากโรงไฟฟา

ชีวมวล 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๖ 
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การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ 

ในบริบทสังคมไทย  
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ

ในบริบทของสังคมไทย๑ 

 ตระหนัก วาระบบการศึกษาของบุคลากรดานสุขภาพของไทยในปจจุบันยังขาดความเชื่อมโยงและ

สอดคลองกับพลวัตของระบบสุขภาพและสังคม ทำใหเกิดผลกระทบตอการผลิตบุคลากรท่ีมีความพรอมทั้งความรู 

เจตคติ ทักษะที่จำเปน และความสามารถในการใหบริการดานสุขภาพเปนอยางดี มีคุณธรรม และเคารพในศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย มีทักษะ เจตคติที่ดีในการทำงานเปนทีม รวมทั้งทักษะในการเรียนรูจากการทำงานตลอดชีวิต และ

สามารถเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงทามกลางพลวัตของระบบสุขภาพและสังคมได ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญในสังคม

โลกาภิวัตนในศตวรรษที่ ๒๑ 

 ตระหนัก วาการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับระบบการเรียนการสอนของบุคลากรดานสุขภาพในสาขาใด

สาขาหนึ่งเปนการเฉพาะ ซึ่งขาดความรวมมือกับสาขาอ่ืนและภาคสวนตาง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวของ ไมเพียงพอท่ีจะ

ทำใหการปรับปรงุและพฒันาการศกึษาบคุลากรดานสขุภาพประสบความสำเร็จและกอประโยชนสงูสุดกับประชาชนได 

ดังนั้น การพัฒนาหลกัสตูรหรอืปรบัระบบการเรยีนการสอนของบุคลากรดานสขุภาพสาขาใดสาขาหนึง่เปนการเฉพาะ

ตองเชื่อมโยงกับพลวัตของระบบสุขภาพ สังคม และความจำเปนดานสุขภาพของประชาชน  

 หวงใย ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตอระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ จากการดำเนินการผลิตบุคลากร

สุขภาพในภาคเอกชนและภาครัฐ การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพของ

ภูมิภาค  

 หวงใย ความไมเสมอภาคในการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพ โดยนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน

และชนบทมีโอกาสนอย ทั้ง ๆ ที่คาใชจายสวนมากมาจากภาษีอากร 

 ชื่นชม การพัฒนากลไกในระดับชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมใหบุคลากรสุขภาพสามารถทำงานในชุมชนได

อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการคัดเลือกนักศึกษา ระหวางชวงเวลาศึกษา จนถึงเม่ือ

สำเร็จการศึกษาและเขาทำงานในระบบสุขภาพ   

 ชื่นชม ความพยายามอยางตอเนื่องของสถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ที่ไดมีสวนรวมในการ

พัฒนา ปรับปรุง และรับรองมาตรฐานการศึกษาของบุคลากรสุขภาพมาอยางยาวนาน การสรางนวัตกรรมการจัด

รูปแบบการศึกษา รวมทั้งกระบวนการศึกษาทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาบุคลากรดาน

สุขภาพ  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๓  

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๔ 
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 ชื่นชม สถาบันการศึกษาในหลายพ้ืนที่ ที่พยายามพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการศึกษาใหม ๆ โดยเรียนรู

จากประสบการณการจัดการศึกษา รวมถึงจากงานวิจัยการศึกษาทั้งในและตางประเทศ และดวยความมุงหมาย

ใหสามารถผลิตบุคลากรดานสุขภาพใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการแกปญหาสุขภาพของประชาชน 

ไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพในพื้นที่  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการกำลังคนดานสขุภาพแหงชาตแิตงตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ โดยมอีงคประกอบ

และบทบาทหนาที่ดังนี้ 

     ๑.๑ คณะอนุกรรมการประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาคสวน ไดแก สถาบันการศึกษา วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย ที่ผลิตบุคลากรดานสุขภาพ ผูใชบุคลากรดานสุขภาพ ท้ังในภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคกร

ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนนักศึกษา ผูแทนสภาหรือองคกรวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิ 

ในสัดสวนและจำนวนท่ีเหมาะสม   

     ๑.๒  คณะอนุกรรมการมีหนาที่จัดทำแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับกระบวนการสรรหา การผลิต 

การวางแผนและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ เพื่อนำไปสูแนวทางปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายดาน

คุณภาพของการบริการในทุกระดับ ดวยกระบวนการระดมสรรพปญญา ประสบการณ และนวัตกรรม การมี

สวนรวมอยางกวางขวาง  และการใชขอมูลเชิงประจักษ ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป และเสนอรางแผนยุทธศาสตรเพื่อ

ขอการรับรองในสมัชชาสุขภาพแหงชาติหรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตามความเหมาะสม แผนยุทธศาสตร

นั้นยึดหลักการสำคัญ ไดแก การสรางความรวมมือระหวางผูผลิตบุคลากรและผูใชบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ

ภายใตบริบทของประชาคมอาเซียน การจัดการความรู การแลกเปลี่ยนตัวอยางรวมถึงประสบการณที่ดีระหวาง

บุคลากรสุขภาพในสาขาตาง ๆ การเพิม่องคความรูดานการบรหิารงาน การบรหิารความขัดแยงและกฎหมายสำคัญ

ที่เกี่ยวกับสุขภาพ การสงเสริมนวัตกรรมในการจัดการศึกษา การสรางจิตสำนึกสาธารณะ การเคารพในศักดิ์ศรี 

และใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย ความเสมอภาคและความเปนธรรมในการจัดการศึกษาและการกระจาย

บุคลากรสุขภาพ การสนับสนุนใหมีงานวิจัยและนำผลมาใชแกไขปญหาสุขภาพของประชาชน เปนตน 

 ๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการคัดเลือกและใหทุนบุคคล

ในพื้นที่เขาศึกษาหลักสูตรดานสุขภาพ รวมกับสถาบันการศึกษา ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน และกำหนด

กรอบอัตรากำลังและกลไกรองรับใหกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง 

 ๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๗ 
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การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ 

ในบริบทสังคมไทย  
 

นิยาม 

 ๑. บุคลากรดานสุขภาพ หมายถึง บุคลากรท่ีไดผานการเรียนการสอนในหลักสูตรปจจุบันที่เกี่ยวของกับวิ

ทยาศาตรสุขภาพ เชน แพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย นักรังสี

เทคนิค นักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรสุขภาพอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาและท่ีไมใชปริญญา 

 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 ๒. เมือ่ประมาณ ๑๐๐ ปกอน มรีายงานการวจิยัทีเ่กีย่วของกับการศกึษาบุคลากรสุขภาพ ท่ีสำคัญสามฉบับ 

ไดแกการศึกษาของ Flexnor, Welch-Rose และ Goldmark ซ่ึงนำไปสูการผลักดัน ใหเกิดการปฏิรูปที่สำคัญของ

การศึกษาบุคลากรดานสุขภาพ โดยเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอน ที่อยูบนฐานของประสบการณ สูการเรียน

การสอนบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร การทดลองวิจัย อันเปนจุดเริ่มตนสำคัญของการกอตั้ง สถาบันการศึกษา

วิชาชีพดานสุขภาพแผนปจจุบนัทีก่ระจายไปทัว่โลก๑ รวมถงึประเทศไทย การเปลีย่นแปลงดังกลาวนี้ไดกอคุณูปการ

ตอระบบการศึกษา ระบบการวิจัย ระบบสุขภาพ และสังคมโดยรวมอยางมาก ทั้งดานการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ

มนุษย ดังปรากฏจากอัตราการเสียชีวิตของมนุษยจากโรคติดตอลดลง อายุคาดเฉล่ียของมนุษยยืนยาวขึ้น การ

ควบคุมและกำจัดโรคภัยของมนุษยและสัตวทำไดดีขึ้นเปนอยางมาก  

 ๓. อยางไรกต็ามความกาวหนาของวงการวิทยาศาสตรสขุภาพมสีวนทีท่ำใหเกดิความ เปล่ียนแปลงหลายอยาง

ในสังคม ซ่ึงเปนขอทาทายและตองการความรูเทาทันในการจัดการ เชน การใชเทคโนโลยีราคาแพงท่ีตองคำนึงถึง

ความคุมทุนใหเกิดประโยชนสงูสุดในการรกัษาพยาบาล๒,๓ การมุงเนนการรกัษาพยาบาลโดยตองไมละเลยการปองกัน

และการสงเสริมสุขภาพ รวมทัง้การจัดการปจจยัดานสงัคมและเศรษฐกจิทีก่ระทบตอสุขภาพ๔ การสรางความสมดุล

ระหวางธุรกิจยาและบริการ สุขภาพเชิงพาณิชย กับความเปนธรรมและคำนึงถึงประโยชนของประชากรสวนใหญ๕  

 ๔. ในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดมกีารเปล่ียนแปลงหลายอยาง ท้ังทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และระบาดวิทยา 

เชน การเกิดขึ้นของโรคติดตออุบัติใหมหรืออุบัติซ้ำซึ่งสวนมากเกี่ยวของกับการ ระบาดของโรคในสัตว๖ ความชุกที่

เพิ่มขึ้นของโรคไมติดตอ๗ เชน เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง ซึ่งสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร

ที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ ความชุกที่เพิ่มขึ้นของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ สัดสวนและ

จำนวนผูสูงอายุที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและสังคม๘ เชน การเกิดระบบ

หลักประกนัสขุภาพแหงชาตแิละการปฏริปูระบบการเงนิการคลังเพ่ือสุขภาพ การเปลีย่นแปลงของระบบการบริหาร

จัดการของหนวยบริการสุขภาพ การเกิดขึ้นของยาและเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีราคาสูงมาก การกอตั้งประชาคม

อาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งนโยบายการเปนศูนยกลางดานสุขภาพของภูมิภาค ท้ังหมดนี้มีผลกระทบตอ

ระบบสุขภาพและบุคลากรดานสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องความเพียงพอ การกระจาย และความเปนธรรม รวมทั้ง

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๔ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔  
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ประสิทธิภาพและความคุมคา ของการใชทรพัยากรสุขภาพ ดงัจะเห็นไดวามกีารขาดแคลนบุคลากรดานการพยาบาล 

ในสถานพยาบาลตาง ๆ ในชวงหาปที่ผานมา มีการใชจายยาและเทคโนโลยีราคาแพงอยางไมเหมาะสม จนเกิด

ภาระคาใชจายตอระบบสุขภาพอยางมาก เกิดชองวางระหวางบุคลากรดานสุขภาพและประชาชนท่ีนำไปสู ความ

ขัดแยงและการฟองรองตาง ๆ ซึ่งการเรียนการสอนวิชาชีพสุขภาพในปจจุบันตองการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให

เทาทันกับพลวัตดังกลาว๙ เพื่อที่จะสามารถผลิตบุคลากรดานสุขภาพในสาขาตาง ๆ ที่เหมาะสม มีปริมาณเพียง

พอ มีการกระจาย อยางทั่วถึง มีจิตสาธารณะและหัวใจของความเปนมนุษย  และมีคุณภาพที่พึงประสงค สามารถ

ตอบสนองตอความจำเปนสุขภาพของประเทศได นอกจากนี้ยังตองรวมถึงการมีความสามารถในการทำงานเปนทีม

ในระบบสุขภาพ เขาใจระบบสุขภาพ มีความเขาใจ เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและธรรมชาติ เขาใจทุกขสัจ

ของสังคม และมีศักยภาพในการเรียนรูตอเนื่องไดตลอดชีวิต๑๐,๑๑  

 ๕. การจัดการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ จึงตองการการปรับตัว ปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบ วิธีการและ เนื้อหา

สาระในการศึกษา รวมถึงสรางกลไกทบทวนตรวจสอบใหสอดคลองกับความจำเปนสุขภาพ ท่ีแทจริงของประชาชน 

ใหมีการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับชีวิตและประสบการณจริง ของระบบบริการสุขภาพ โดยที่ไมทำใหความรูทางเทคนิค

วิชาการบกพรอง นอกจากน้ัน การทำงานรวมกนัระหวางบุคลากร ดานสุขภาพ (Inter-professional collaboration) 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ๑๒ จะชวยลดความผิดพลาดทางการแพทย และสงผลใหเกดิความปลอดภัยกบัผูปวยมากยิง่ข้ึน 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๖. ในปจจุบันองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษาบุคลากรดานสุขภาพในประเทศไทย เชน สภา

วิชาชีพดานสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ไดพยายามพัฒนากลไก และมาตรการ ในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปรับระบบการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายมากข้ึน มีการพัฒนาระบบตรวจ

สอบคุณภาพการศึกษาสม่ำเสมอ ดังเชน การกำหนดใหมีการประชุมแพทยศาสตร ศึกษาแหงชาติทุก ๗ ป การ

ประชุมพยาบาลศาสตรศึกษาทุก ๔ ป มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาโดยองคกรตาง ๆ เชน 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการจัดหลักสูตร การศึกษาในหลายสาขาวิชาชีพ เชน 

แพทยศาสตรศึกษา พยาบาลศาสตรศึกษา เภสัชศาสตรศึกษา  ไดระบุไวในหลักสูตรวานักศึกษาตองมีความรูความ

สามารถเพียงพอ มีทักษะในการทำงานเปนทีมสุขภาพ และตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย๑๓.๑๔.๑๕  

 ๗. เริ่มมีตัวอยางการรเิริม่จดัระบบการศกึษาแบบใหม ทีใ่หนกัศึกษาไดรูจกัเรียนรูและทำงาน รวมกับชุมชน 

เขาใจธรรมชาติ และเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยไมไดเบียดบังหรือทำใหการเรียน การสอนวิชาการ ทาง

เทคนิคตองบกพรองไป เชน การจัดการศึกษาชุมชนสำหรับนักศึกษา แพทยของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน, การจัดระบบการคัดเลือกนักศึกษาพยาบาลที่อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแกน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มี

ความประพฤติดี มีความรูความสามารถ ที่ประชาชน สถานพยาบาล และภาคการศึกษามีสวนรวมในการคัดเลือก 

การพัฒนาหลักสูตรที่เช่ือมโยง กับการใชบุคลากร, การจัดวิธีการศึกษาใหนักศึกษาไดเรียนรูการดูแลผูปวย โดย

แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขารวมกับการดูแลชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ซึ่งทำใหนักศึกษาไดมีโอกาส

เรียนรูครบท้ังระบบ ผานประสบการณจริง ทั้งความรูทางเทคนิคควบคูไปกับเรียนรูการทำงานรวมกับชุมชน   

 ๘. ในระดบัประเทศ กำลังมกีระบวนการศกึษาทางวิชาการเพ่ือสนบัสนนุเรือ่งการปฏิรปูการศกึษา บุคลากร

ดานสุขภาพ ในระดับภูมิภาคก็ไดมีการริเริ่มวิเคราะหและประเมินสถานการณการศึกษา บุคลากรดานสุขภาพของ

ไทยรวมกันอีก ๔ ประเทศ ไดแก จีน บังคลาเทศ เวียดนาม และอินเดีย รวมถึงในระดับโลกก็มีการจัดทำรายงาน
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The Commission on Education of Health Professionals for the 21st Century๑๖  เพื่อศึกษาเรื่องการ

ผลิตบุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสุขภาพ ของประชาชน ซ่ึงทำใหเกิดการเคลื่อนไหวใน

การจัดระบบการศึกษาบุคลากรดานสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับโลก ซึ่งประเทศไทย

สามารถเรียนรูจากกระบวนการเคล่ือนไหวดังกลาวได ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวยังอยูในชวงเริ่มตน  

 

ขอจำกัดการปฏิรูประบบการศึกษาบุคลากรดานสุขภาพและการแกไขปญหา  

 ๙. การพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร และการรบัรองคุณภาพ มาตรฐานการศกึษาโดยมากยังเนนเรือ่ง การพัฒนา

ความรู ทักษะทางวิชาการ โดยความเชื่อมโยงกับพลวัตระบบสุขภาพและสถานการณ ของประเทศยังไมชัดเจน 

การศึกษาจึงไมควรมุงเนนเรื่องเทคนิควิชาการเทานั้น แตตองทำใหบุคลากรมี ความเขาใจระบบสุขภาพและ

สถานการณของประเทศมากขึ้น ซ่ึงตองอาศยัการทำงานรวมกบัภาคสวนอืน่ ๆ ในระบบสขุภาพและภาคสวนตาง ๆ

ของสังคมอยางแข็งขัน๙ นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพบุคลากรสุขภาพทามกลางการหล่ังไหลของขอมูลขาวสาร

ในยุคโลกาภิวัตน ไมไดหมายถึง การมีความจำเปนตองสอนให บุคลากรมีความรูวิชาการในทุกเรื่อง แตตองหมาย

ถึงการมีความรู ทักษะวิชาการที่จำเปน และสามารถพัฒนา ตอยอดความรู ทักษะ ความสามารถ ผานการเรียนรู

ดวยตนเองตอไปในอนาคตได๑๐  

 ๑๐. ปญหาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาบคุลากรดานสุขภาพ เปนปญหาทีห่ลายฝายใหความสำคญั แตมมุมอง 

และวิธีแกปญหายังอยูในกรอบของสาขาหรอืวชิาชพีของตน แมมคีวามพยายามขยายขอบเขต ของการแกปญหาออก

ไป แตดวยเงื่อนไขที่ซับซอนและเชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ นอกเหนือระบบการศึกษา เชน ระบบการบริการสุขภาพ 

ทำใหการปฏิรูปที่ทำในวงจำกัด นำไปสูการตอบสนองความจำเปนดานสุขภาพ ของชุมชนและสังคมไดยาก การ

ดำเนินการปฏิรูปจึงตองการกลไกที่ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ในการแกปญหาและศึกษาหาทางออกรวมกัน ซ่ึง

ตองไมจำกัดในวิชาชีพหรือสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ แตตองอาศัยความรวมมือจากทุกสาขา รับฟงความคิดเห็น

ของทุกภาคสวน รวมถงึมกีลไกทีไ่มใหภาระ ในการดแูลสขุภาพของประชาชนเปนหนาทีข่องบุคลากรสขุภาพเทานั้น 

ซึ่งขณะนี้ยังไมมีกลไกและยุทธศาตรทีช่ดัเจนและเปนทีย่อมรบัของทุกภาคสวน ซึง่ เช่ือมโยงภาคการศกึษาและภาค

การบรกิาร ทีเ่ชือ่มโยงภาครัฐและเอกชน เชือ่มโยงผูรบับรกิารและผูใหบรกิาร วาจะตองปฏริูปการศึกษาบุคลากร

อยางไร เพื่อใคร ดวยเนื้อหาการจัดการหลักสูตรแบบใด เพื่อนำไปสูประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคม   

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๔ 
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การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
 

 สมัชชาสุขภาพครั้งที่หา 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ๑ 

 ตระหนัก วาภาวะหมอกควันเปนปญหารุนแรงที่มีผลตอสุขภาพกับประชาชนเปนบริเวณกวาง มีแหลง

กำเนิดจากหลายแหลงทั้งการเผาในพื้นที่ปา พื้นที่เกษตรกรรม ภาคเมือง การขนสง และอุตสาหกรรม  การบริหาร

จัดการแกไขปญหามีความสลับซับซอน จำเปนตองอาศัยแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมระดับภาค 

ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและหมูบาน จึงจะสามารถดำเนินการแกไขปญหาไดอยางมีทิศทางท่ีชัดเจนและบรรลุ

เปาประสงค 

 กังวล ตอปริมาณฝุนควันขนาดเล็กท่ีมีปริมาณเกินคามาตรฐานท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะ

สงผลกระทบตอปญหาสุขภาพและการทองเที่ยวแลว ยังพบปญหาหมอกควันมีแนวโนมที่กลายเปนความขัดแยง

ทางสังคมระหวางกลุมคนในเมืองกับคนชนบทหรือเกษตรกรมากขึ้น    

 รับทราบ วาการปองกันแกไขปญหาหมอกควันมีความเกี่ยวโยงกับโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ

กฎหมาย การแกไขที่มีประสิทธิภาพจำเปนตองแกไขในทุกระดับ ตั้งแตสำนึกบุคคล  ชุมชน บทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ  และตองมีการปรับปรุงกลไกการทำงาน  การปรับปรุงโครงสรางอำนาจ สิทธิ 

การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถดำเนินการไดโดยงายในระยะเวลาอันสั้น  

 หวงใย วาการขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและทุกระดับทำใหการแกไขปญหาหมอกควันไมไดรับ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

 ชื่นชม การทำงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และภาคประชาชนท่ีรวมผลักดันใหมาตรการปองกัน

ปญหาหมอกควันเปนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 

 เห็นวา การมสีวนรวมของประชาชนและการกระจายอำนาจในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตจิะเปนกุญแจ

สำคัญที่นำไปสูความสำเร็จ แมจะมีแหลงกำเนิดจากหลายแหลง แตควรมุงเนนแกไขปญหาจากแหลงกำเนิดหลัก

คือ การเผาในพื้นปาและพื้นที่เกษตรเปนกลยุทธหลัก 

  

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ เรื่อง การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

ดำเนินการดังนี้ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๔ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๗ 
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    ๑.๑ สำนักงานกองทุนส่ิงแวดลอม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ และภาคเอกชน เปนภาคีรวมดำเนนิงาน สนบัสนนุภาคประชาชน

และองคกรชุมชนในการแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน โดยจัดตั้งคณะทำงานความรวมมือภาคประชาชนในการ

แกไขปญหาไฟปาหมอกควัน เพื่อทำหนาที่  

  ๑.๑.๑ สนับสนุนใหองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจัดทำแผนการบริหาร

จัดการ การสรางสำนึก สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง สรางศูนยการเรียนรูเพื่อขยายผล  

  ๑.๑.๒ สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจัดทำขอบัญญัติทองถิ่นดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วาดวยการจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน  

  ๑.๑.๓  สนับสนุนใหมีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใหความรูความเขาใจกับประชาชนเรื่องลุมน้ำ 

สภาพปา และประเภทปา รวมทัง้นำขอมลูและผลการวจิยัไปสูการปฏบิตั ิ รวมถงึใหมกีารพฒันาระบบการบูรณาการ

ขอมูลดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมที่จำเปนตอการแกไขปญหารวมกัน 

  ๑.๑.๔  สนับสนุนงบประมาณใหองคกรชมุชนในการดำเนนิการแกไขปญหาอยางเหมาะสมมากขึ้น 

ทั้งนี้ใหคณะทำงานความรวมมือภาคประชาชนในการแกไขปญหาไฟปาหมอกควันดำเนินงานรวมกับหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ องคกรพัฒนาเอกชน สภาเกษตรกรแหงชาติ  สภาองคกรชุมชน และสถาบันทางการศึกษา      

  ๑.๑.๕  สนับสนุนการลดการเผาในพืน้ทีเ่กษตร โดยสนบัสนนุใหทำปุยหมกัชีวภาพจากเศษวสัดพุืช 

โดยกรมพัฒนาที่ดิน 

  ๑.๑.๖ สงเสริมใหความรูและทักษะแกประชาชนและเยาวชนในโรงเรียนในการรวมมือกันแกไข

ปญหาไฟปาหมอกควันในพ้ืนที่อยางเหมาะสม  

     ๑.๒  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลัก 

  ๑.๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจของคณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติ 

ในประเด็นตอไปนี้ 

   (๑) ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน โดยมี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนหนวยงานเลขานุการ  

   (๒) เพิ่มคณะกรรมการที่ เปนตัวแทนของประชาชนและภาคเอกชน เขารวมเปน

คณะกรรมการในสัดสวนท่ีเหมาะสมและใหมีตัวแทนครบทุกภาคของประเทศ 

   (๓) ใหมีอำนาจในการพิจารณาและใหความเห็นตอแผนงาน แผนงบประมาณท่ีองคกร

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทำขึ้น เพื่อประกอบการนำเสนอใหคณะ

รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  

   (๔) แตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตรชุมชนจัดการไฟปาและหมอกควันระดับ

หมูบาน อำเภอ จังหวัด และระดับภาค  

   ใหคณะกรรมการตามขอ ๑.๒.๑ ดำเนนิการจัดการปญหาไฟปาและหมอกควันในลักษณะ

เปนการถาวรและประจำจนกวาปญหาจะคล่ีคลาย 

   (๕) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลและตรวจสอบปญหาไฟปาและหมอกควัน รวมทั้ง

ผลกระทบตอระบบนิเวศ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุกระดับตั้งแตระดับ

หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด และภูมิภาค  
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  ๑.๒.๒ รวมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สนับสนุนให

คณะทำงานตาม ๑.๒.๑ (๔) เปนองคกรหลักประสานจัดทำแผนการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาในทุกระดับโดยมี

คณะทำงานตาม ๑.๑ ใหการชวยเหลือและสนับสนุน และใหผูวาราชการจังหวัดทำหนาที่รวบรวมแผนและ

งบประมาณเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติ 

  ๑.๒.๓ การทำขอตกลงรวมกับประเทศเพ่ือนบานในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน

รวมกัน  

     ๑.๓ คณะกรรมการปฏิรปูกฎหมายเปนกลไกหลักรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

และคณะทำงานตาม ๑.๑ ศึกษา ยกราง และปรับปรุงแกไขระเบียบกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหา

ไฟปาหมอกควัน และพฒันาใหมกีฎหมายทีเ่กีย่วของ การปฏิบตัติามกฎหมายอยางจรงิจัง รวมทัง้สาระการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนในการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา การจดัการทรพัยากรปาไม การแกไขปญหาการใชประโยชน

จากที่ดินและการเกษตร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชคาชดเชยตอระบบนิเวศ เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ใหความเห็นชอบภายใน ๒ ป  

 ๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๗ 
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การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
 

สถานการณปญหา 

 ๑. ในปจจุบัน ปญหาหมอกควันเกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต  แมทั้งสองพื้นที่มี

แหลงกำเนิดปญหาที่แตกตางกัน เชน ในพื้นที่ภาคเหนือปญหาหลักมักเกิดจากการเผาปา และพ้ืนที่เกษตร ขณะที่

ในพื้นที่ภาคใต ตนตอปญหามักเกิดหมอกควันจากแหลงธรรมชาติในประเทศเพื่อนบาน จึงอาจมีวิธีปองกันแกไขที่

แตกตางกันไป และแมเอกสารน้ีจะทบทวนและนำเสนอรูปธรรมในภาคเหนือตอนบนเปนหลัก แตจะนำเสนอ

มาตรการปองกันแกไขปญหาที่ครอบคลุมใหไดมากที่สุด 

 ๒. ในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเมษายนของทุกป พื้น ๘ จงัหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศมัก

เกิดปญหาหมอกควันโดยมีปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กมีจำนวนมากเกินคามาตรฐานที่กำหนด  (คามาตรฐาน PM

๑๐ ๑๒๐ ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) และดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) อยูในเกณฑที่มีผล

กระทบตอสุขภาพ จากขอมลูการตดิตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนของกรมควบคุมมลพิษ 

พบวาระหวางป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕ แตละจังหวัดมีจำนวนวันที่และคาปริมาณฝุนควันที่สูงเกินระดับมาตรฐานยาง

ตอเน่ือง และมีคา PM
๑๐

 สูงสุดดังนี้  

 ๓. ตารางแสดงการตรวจวดัคณุภาพอากาศปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด 

(มกราคม-เมษายน ป ๒๕๕๐- ๒๕๕๕) :  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๗ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๗  

จังหวัด 

เชียงใหม 

เชียงราย 

ลำพูน 

แมฮองสอน 

ลำปาง 

พะเยา 

นาน 

แพร 

๓ 

๑ 

๑ 

๑ 

๔ 

๑ 

๑ 

๑ 

๓๕ 

๑๖ 

- 

๒๘ 

๓๗ 

- 

- 

- 

๘ 

๔ 

- 

๔ 

๒๕ 

- 

- 

- 

๒๑ 

๒๗ 

๑๘ 

๓๓ 

๓๖ 

๑๘ 

๑๖ 

๕ 

๒๒ 

๔๓ 

๔๐ 

๓๗ 

๓๐ 

๓๓ 

๒๔ 

๐ 

๐ 

๒ 

๐ 

๒ 

๓ 

๕ 

๐ 

๑ 

๑๗ 

๓๐ 

๒๒ 

๒๒ 

๒๖ 

๒๒ 

๑๖ 

๒๐ 

๓๘๒.๗ 

๔๗๐.๘ 

๓๕๐.๓ 

๕๑๘.๕ 

๒๗๙.๐ 

๒๘๓.๔ 

๒๑๖.๔ 

๒๓๓.๒ 

จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน (วัน) 

๒๕๕๐ ๒๕๕๓ ๒๕๕๑ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ 

จำนวนสถานี 

(สถานี) 

คาสูงสุด 

(มคก./ลบ.ม.) 

ในรอบ ๕ ป 
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 ๔. ฝุน-ควัน ท่ีมีจำนวนมากจนมองเห็นวามีสภาพคลายกับหมอก จนเรียกวา ภาวะหมอกควัน นั้นมีแหลง

กำเนิดจากหลายแหลงกำเนิดสำคัญ ๔ แหลงดังนี้ 

     (๑)  ไฟปา เกิดไฟไหมปาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเกิดในเขตปาเต็งรังและเบญจพรรณที่แหงแลง โดย

เฉพาะอยางย่ิงหากปใดตองเผชิญกับภาวะเอลนีโญ ซึ่งทำใหเกิดภาวะความแหงแลงมากขึ้น ไฟปาที่ไหมในเขต

ปาเต็งรัง และเบญจพรรณ จะมีปริมาณพื้นท่ีการเกิดไฟที่มากและมีการไหมลามเขาปาดงดิบเปนพื้นที่กวางมากขึ้น 

สาเหตุสวนใหญเกิดจากการจุดของมนุษยทั้งที่ตั้งใจและพล้ังเผลอ จากการเก็บหาของปา ลาสัตว เกษตรกรใชวิธี

การชิงเผาปาเพื่อปองกันไฟปาไหมลามเขาสวนของเกษตรกร ขณะท่ีกำลังเจาหนาที่รัฐมีจำนวนจำกัดไมสามารถ

ควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึง  ตลอดจนความรูและวิธีการบริหารจัดการในปจจุบันนั้นยังมีขอจำกัดอยูมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งจากนโยบายการหามเผาในที่โลงแจง (Zero Burning) ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม รับนโยบายจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานหมอกควัน มากำหนดแผนงานและมาตรการ

โดยพยายามใหหนวยงานตาง ๆ จัดทำแผนงาน มาตรการ และระเบียบขอบังคับ รวมทั้งประชาสัมพันธในเรื่องการ

หามเผาในภาคการเกษตร และการเผาขยะมูลฝอยจากชุมชนเพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อการ

ปองกัน ลดและแกไขปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในที่โลงใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

แตในทางปฏิบัติยังขาดการมสีวนรวมของประชาชนอยางแทจรงิ ทำใหมาตรการการปองกัน และดับไฟปาไมสามารถ

ดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีแนวโนมจะขยายความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 

     (๒)  การใชไฟในพืชที่เกษตร ภายใตเงื่อนไขความจำเปนในการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกร

เกิดการขยายตัวของการบุกรุกพื้นที่ปามาเปนพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกมีพืชเศรษฐกิจไดเกิดขึ้นจำนวนมาก 

เกิดการขยายพื้นที่เพื่อเพาะปลูก หอมแดง กระเทียม ออย ขาวโพด ถั่วเหลือง  กะหล่ำปลี มะเขือเทศ และขาว มี

จำนวนมากขึ้น เกิดการใชไฟเพื่อเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และลักลอบเผาพื้นที่ปามาเปนพื้นที่เกษตรมากขึ้น 

เนื่องจากยังไมการแกไขปญหาการซอนทับของที่ดินของรัฐและที่ดินทางการเกษตรของประชาชนทำใหมีการบุกรุก

พื้นที่เพ่ิมอยางขาดการควบคุม เมื่อผนวกกับการใชไฟเพื่อการเผาไรของเกษตรกรดั้งเดิมที่ทำขาวไรหมุนเวียนของ

ประชาชนบนพื้นที่สูงที่ยังมีอยูจำนวนมาก  ทำใหการเผาในพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  

     (๓) ฝุนละอองจากพื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม เชน จากการจราจร การกอสราง การเผาขยะมูลฝอย

ชุมชน เผาที่รกรางวางเปลา พื้นที่รอการพัฒนา การเผาไหมโดยไมมีการบำบัดคุณภาพอากาศในอุตสาหกรรมครัว

เรือนที่ใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต  การเผาไหมเพื่อผลิตไฟฟาชีวมวล  แหลงกำเนิดดังกลาวเปนตนเหตุของฝุน 

๑ ใน ๔ ของปริมาณทั้งหมดในปจจุบัน ขณะที่แนวโนมการเจริญเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมมีแนวโนมการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ยอมมีผลตอการกลายเปนแหลงกำเนิดฝุนควันที่มากข้ึน และสงผลตอการไหลเวียนของ

อากาศในพื้นที่เมืองที่แยลงมีการสะสมของฝุนละอองมากขึ้นจากกิจกรรมตางๆ   

     (๔)  หมอกควันขามแดนจากประเทศเพื่อนบาน  แนวโนมของปญหาหมอกควันในภูมิภาคเอเชีย โดย

เฉพาะในประเทศที่มีเขตแดนติดกับประเทศไทย จะเห็นไดจากคา PM๑๐ ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน และอำเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบานมีคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่สถานีตรวจ

วัดอื่น ๆ ซ่ึงมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของภูมิภาคอาเซียน 

ประกอบกับสภาวการณเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของโลก ทำใหการเกดิไฟปา ไฟในภาคการเกษตรของประเทศ

พมา ลาว และทางใตของประเทศจีน ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น  

 ๕. ทั้ง ๔ แหลงกำเนิดมีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณฝุน ควัน ที่มากขึ้น ยอมสงผลกระทบในดานตาง ๆ โดย

เฉพาะผลกระทบตอสุขภาพซึ่งเปนผลกระทบระยะยาวท่ีสังคมยังไมใหความสำคัญมากนัก ผลกระทบจะมีมากขึ้น
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หากขาดยุทธศาสตรและแผนการดำเนินงานที่ความเหมาะสมในการแกไขปญหา แมจะมีแหลงกำเนิดจากหลาย

แหลงแตควรมุงเนนแกไขปญหาจากแหลงกำเนิดหลักคือ การเผาในพื้นปาและพ้ืนที่เกษตรเปนกลยุทธหลัก   

 

ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 ๖. ผลกระทบทางสุขภาพอนามัย  สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑๐ (เชียงใหม) กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ไดติดตามเฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพอนามัยจากสถานการณไฟปาและหมอกควัน โดย

รวบรวมขอมูลจำนวนผูปวยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด ในป ๒๕๕๓ พบวา อัตราผูปวย

กลุมโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน พรอมกับสถานการณหมอกควันในชวงการเพิ่มขึ้น

สูงสุดสัปดาหที่ ๕-๗ อัตราการปวยเพิ่มขึ้นจาก ๔๓๕ เปน ๕๘๐ คนตอแสนประชากร หรือคิดเปนจำนวนผูปวย

เพิ่มขึ้นกวา ๘,๐๐๐ คน (คิดจากประชากร ๘ จังหวัดภาคเหนือเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ประมาณ ๕.๗ ลานคน) 

และจากงานวิจัยของนักวิชาการดานสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหลายสถาบันช้ีใหเห็นวาปญหาหมอกควันมี

ความสัมพันธกับอัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือดของประชาชนใน

ภาคเหนือที่มีคาสูงกวาภาคอื่น ๆ ของประเทศ และประชาชนในพ้ืนที่ชนบทมีความเสี่ยงสูงกวาประชาชนทั่วไป

จากพฤติกรรมการเผาไหมในกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 ๗. ผลกระทบตอสังคม  กรณีสาเหตุของปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตางเห็นไม

ตรงกัน และโยนความรับผิดชอบกันไปมา เชน ประชาชนในเขตเมือง มองวาสาเหตุเกิดจากคนบนพื้นที่สูงที่อาศัย

ทำกินในพื้นที่ปาเปนผูบุกรุกและเผาปา เพื่อขยายที่ทำกินหรือกำจัดเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตรหรือการเตรียม

ดินเพ่ือปลูกพืชไร โดยเฉพาะพชืเกษตรเชงิเดีย่ว สวนคนบนพืน้ทีส่งู มองวาเกดิจากการเผาวสัดุเหลือใชจากครัวเรือน 

ขยะมูลฝอย การเผาขางทาง การจราจรในเขตเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และนายทุนที่เขามาตัดไมทำลายปา  

สวนภาครัฐ อาจมองวาประชาชนทำการเผาเพื่อบุกรุกพื้นที่ทำกิน สวนภาคประชาชน มองวาสาเหตุเกิดจากการที่

หนวยงานรฐัทีร่บัผดิชอบทำการชิงเผา เพือ่ลดปรมิาณเชื้อเพลิงและของบประมาณจำนวนมากเพ่ือมาบรหิารจัดการ

ในพื้นที่  ความเขาใจที่แตกตางเหลานี้สงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ซึ่งอาจจะยังไมเห็นความรุนแรง  แตก็เปน

สาเหตุที่ทำใหไมสามารถสรางความรวมมือ สรางความรับผิดชอบตอการแกไขปญหารวมกันได 

 ๘. ผลกระทบตอระบบนเิวศ นเิวศมคีวามหลากหลายทัง้ทีเ่ปนระบบนเิวศท่ีไมตองการไฟ นเิวศท่ีตองการไฟ  

แตระบบการจัดการทีข่าดความเขาใจระบบนเิวศใชนโยบายและมาตรการเดยีวกนัในทกุพืน้ที ่ เกดิความไมเหมาะสม

กับระบบนิเวศทำให พื้นที่นิเวศปาที่ไมตองการไฟแตกลับถูกบุกรุกทำลายเกิดไฟปามากข้ึน และมีปจจัยเสี่ยงเกิดไฟ

ปาถูกสะสมมากขึ้น ขณะท่ีพื้นที่ปาที่ตองการไฟเปนองคประกอบ ในกรณีพื้นที่ปาเต็งรัง-เบญจพรรณถูกจัดการโดย

มาตรการการหามเผา ทำใหไฟที่เคยเปนตัวชวยปองกันพื้นที่ปาดิบ เปนพื้นที่สรางระบบการคืนแรธาตุใหกับดิน 

ทำใหไมบางชนิดเจริญเติบโตไดดี ชวยกำจัดเชื้อโรค สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางปาและระบบนิเวศ ซึ่งจะ

ทำใหเกิดการสะสมของเชื้อเพลิงและเกิดไฟปาที่รุนแรงในอนาคต อีกทั้งยังบิดเบือนวงจรของธรรมชาติและหวงโซ

อาหารเปลี่ยนไป ปาเต็งรงัเบญจพรรณที่เคยทำหนาที่เปนแหลงอาหารสำคัญของสัตวปาตองลดนอยหายไปซึ่งจะ

สงผลตอความอุดมสมบูรณและความสมดุลของธรรมชาติในอนาคต 

 

นโยบาย มาตรการและโครงสรางกลไกการแกไขปญหา  

 ๙. กลไกระดับชาติ  ในป ๒๕๕๐ รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการศูนยอำนวยการแกไขปญหาหมอกควัน

ภาคเหนือขึ้น หลังจากเกิดวิกฤติหมอกควันอยางรุนแรงขึ้นเปนปแรก โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทน
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นายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการฟนฟูระบบนิเวศวิทยาเพื่อการปองกันและ

แกไขปญหาหมอกควันโดยการมีสวนรวมของประชาชนทองที่จังหวัดเชียงใหม และคณะอนุกรรมการประสานการ

จัดทำแผนปฏิบัติการแกปญหาหมอกควันและไฟปาเพื่อจัดทำแผนแกไขปญหาในพื้นที่ ๘ จังหวัด ที่ประกอบดวย

องคกรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมหลายภาคสวน ปจจุบันคณะกรรมการฯและคณะอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะ 

ไดหมดภารกิจไปตามวาระของรัฐบาล  

 ๑๐. ตอมามีการจัดตั้ง คณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติขึ้นตามคำส่ังสำนักนายก

รัฐมนตรีที่ ๑๒๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพ่ือ

ใหการจัดการปญหาไฟปา และหมอกควัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ  มีการทำงานแบบบูรณา

การระหวางหนวยงานทุกภาคสวน อีกทั้งเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือปญหาไฟปาและหมอกควันใน

ปตอไป โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ และมีปลัด

กระทรวง ๑๑ กระทรวง และอธิบดีกรมตางๆที่เกี่ยวของเปนกรรมการ จึงมีเพียงหนวยงานภาครัฐเทานั้น ไมมีภาค

สวนอื่นๆ เปนคณะกรรมการและที่ผานมามีการประชุมนอยครั้ง หรือมีเฉพาะชวงที่เกิดสถานการณหมอกควัน รวม

ทั้งการผลักดันงบประมาณสนับสนุนแผนงานแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันทั้งระยะส้ันและระยะยาวยังไม

สอดคลองกับการแกไขปญหา ทำใหการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควัน ๘ จังหวัดภาคเหนือ 

เปนไปในลักษณะแกไขปญหาเฉพาะหนาทำกจิกรรมเฉพาะชวงท่ีเกิดสถานการณ ซึง่ยงัไมเพยีงพอตอการแกไขปญหา

ในระยะยาว 

 ๑๑. เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรื่อง การจัดการปญหาไฟปาและหมอก

ควันตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ใหกระทรวงสาธารณสุขแจงเตือนและทำความเขาใจ

กับประชาชนเก่ียวกับปญหาและผลกระทบตอสุขภาพจากสถานการณหมอกควัน พรอมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ

การแพทยและบุคลากรตามความจำเปน 

 ๑๒. คณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติ ไดมีคำส่ังที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๓ แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด เพื่อกำหนด

นโยบาย มาตรการและแผนการปฏิบัติงานในในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันแบบบูรณาการ ตลอดจน

รณรงคประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งจัดใหมีศูนยประสานงานระดับ

กลุมจังหวัด กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย การประสานงานและการเช่ือมโยงขอมูลขาวสารรวมกัน

ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและจังหวัด รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และติดตามผล

การดำเนินงานตามแผนการปฏิบตังิาน เพือ่แกไขปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน แตยังขาดการทำงานที่ตอเน่ือง 

ใหความสนใจเฉพาะชวงเวลาทีเ่กดิสถานการณหมอกควัน ในขณะท่ีกระบวนการวางแผนไมสอดคลองกับระยะเวลา 

มีการทำแผนระยะยาว (๕ ป) แตขาดการผลักดันไปสูการปฏิบัติ ไมมีการสนับสนุนงบประมาณตามแผน ในขณะท่ี

การประเมินผลไมสอดคลองกับแผนและสภาพแวดลอม 

 ๑๓. ทั้งนี้ หนวยงานในระดับนโยบาย  แมจะสนับสนุนใหความรวมมือและสนใจในปญหาไฟปาและหมอก

ควัน  ทำการรณรงค เผยแพรและประชาสัมพันธ กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือขอเสนอแนะตาง ๆ สวนใหญเปนการ

แกไขปญหาเฉพาะหนา แตกย็งัไมสามารถกำหนดใหหนวยงานที่มีภารกิจรบัผดิชอบโดยตรงปฏบิตัติามขอเสนอหรือ

แนวทางปฏิบัตินั้น ๆ ได 

 ๑๔. กลไกระดับจงัหวดั ในภาคราชการในพืน้ที ่ ๘ จังหวดั จะมกีารจดัตัง้ศูนยอำนวยการเฉพาะกจิปองกนั

และแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปา เปนประจำทกุป โดยเปนศูนยกลางในการตดิตอ รับแจงขาวอคัคภียั และไฟปา
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ในชวงฤดูแลงของอำเภอ/กิ่งอำเภอและสวนราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางใกลชิด กำชับเจาหนาที่และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพ่ิมมาตรการในการปองกันอัคคีภัยและไฟปา ควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดทั้งในพื้นที่ชุมชน พื้นที่

การเกษตร พ้ืนที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ ในชวงอากาศแหงเพื่อลดสาเหตุการเกิดหมอกควันและมลพิษ

ทางอากาศ จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารสถานการณหมอกควันและไฟปาอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการแกไข

ปญหาเฉพาะหนาเปนหลักเชนกัน ทั้งนี้หนวยงานสวนภูมิภาคสังกัดกระทรวงตาง ๆ ท่ีทำงานในจังหวัด จะทำ

หนาที่ แปลงนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ แตเนื่องจากปญหาหมอกควันมีความเก่ียวของทับซอนกันหลายมิติ แต

หนวยงานภาครัฐแตละหนวยงานตางปฏิบัติงานภายใตนโยบายของแตละกระทรวง และไมสามารถบูรณาการได 

ในขณะที่กลไกการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการก็ไมสามารถปฏิบัติไดจริงเนื่องจากขอจำกัดดานโครงสรางการ

บริหารงานของแตละหนวยงาน การดำเนินงานจึงเปนลักษณะตางหนวยงานตางทำขาดการกำหนดเปาหมายรวม

กันบนพ้ืนที่ฐานของขอมูลที่รอบดาน สวนใหญใหความสนใจกับการแกไขปญหาระยะสั้น หรือการปฏิบัติงาน

เฉพาะหนา ไมใหความสำคัญและปฏิบัติงานไมตอเนื่อง ยังมีขอจำกัดดานภาระงานประจำ อัตรากำลัง งบประมาณ 

และขาดการวางแผนหรือวิธีปฏิบัติงานโดยใชขอมูลจากการศึกษาวิจัย 

 ๑๕. ในภาคประชาชน มีการริเริ่ม จัดตั้งกลไกการทำงานแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมในระดบัจงัหวดั ระดบัตำบลและระดบัลุมนำ้ เชนในจังหวดัเชียงใหม แมฮองสอน 

นาน พะเยา เชียงราย ลำพูน ลำปาง เปนตน โดยทำหนาที่สนับสนุน และประสานงานรวมกับภาคีในสวนตางๆใน

การวางแผนการแกไขปญหา แตยังมีขอจำกัดในเรื่อง สิทธิและอำนาจ การเขาถึงงบประมาณ การยกระดับความรู 

การเชื่อมประสานและผลักดันขอเสนอ โดยเฉพาะสถานภาพของภาคประชาชนในปจจุบัน  ยังไมเกิดการยอมรับ

จากภาครัฐใหเปนองคกรหลักในการรวมแกไขปญหา อีกทั้ง องคกรชาวบานและเครือขาย ไมมีสิทธิโดยชอบตาม

กฎหมายในการจัดการไฟปา การจัดการปา ไมไดเปนเจาภาพหลัก  มีสถานะเปนเพียงผูใหความรวมมือกับรัฐ  ไม

ไดมีสถานะเปนเจาภาพหลกั ทีม่สีทิธิและอำนาจโดยชอบดวยกฎหมาย ขาดความรูทีเ่หมาะสม เทาทันตอสถานการณ 

 ๑๖. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมไดรับการถายโอนบุคลากรและไมมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับ

ดำเนินงานหรอืกจิกรรมในดานนีจ้ากกรมปาไม ทำใหยงัไมใหความสำคญักบัการปองกันและควบคุมการเผาเทาที่ควร 

เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอและยังมีความตองการการพัฒนาศักยภาพและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวของใหกับ

บุคลากรในทองถิน่ สนบัสนนุขอมลู ผลกระทบท่ีเกดิตอสขุภาพอนามยั รวมท้ังสนบัสนนุงบประมาณในการดำเนินงาน

ใหทันตอหวงระยะเวลาการเกิดไฟปาและหมอกควัน 

 ๑๗. องคกรสนับสนนุ  ไดแก สถาบันพฒันาองคกรชมุชน  สำนักงานกองทุนสนบัสนนุการสรางเสริมสุขภาพ 

สภาเกษตรกรแหงชาติ องคกรพัฒนาเอกชน มีประสบการณทำงานใกลชิดกับชุมชนและสถานการณปญหา มีความ

ยึดหยุนในการกำหนดแนวทางการทำงานและกำหนดวิธีบริหารงบประมาณที่เหมาะสมกับสภาพปญหาไดมากกวา

ระบบราชการ แตก็ยังไมไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทำแผนสนับสนุนแผนการจัดการไฟปา หมอกควัน 

ของประชาชนอยางเปนระบบรวมกับรัฐ  

 ๑๘. สถาบันการศกึษาใหความสนใจศึกษาเชิงวิชาการความรูเฉพาะสาขา ยงัขาดการศกึษาวจิยัเชงิปฏิบตักิาร 

และยังไมมีทางเลือกที่เหมาะสมเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

 

ขอจำกัดการดำเนินงาน และการแกไขปญหา 

 ๑๙. การดำเนินการหนวยงานราชการกลายเปนหนวยงานหลักที่ดำเนินการเพียงฝายเดียว ขาดการมีสวน

รวมของประชาชนอยางจริงจังในทุกระดับ ดังนั้นจึงควรมีมุงเนนปรับปรุงใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
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จริงจังในทุกระดับ ทั้งในระดับคณะกรรมการหมอกควันแหงชาติ คณะกรรมการหมอกควันระดับภาค จังหวัด 

อำเภอ และ ตำบล  

 ๒๐. ปญหาการจัดสรรงบประมาณลาชาไมสอดคลองกับฤดูกาลของการเกิดปญหา และไมเพียงพอ ไมถึง

กลุมประชาชนผูทำหนาทีใ่นการดำเนนิการจดัการแกไขปญหาระดบัหมูบาน ตำบล และยังขาดมาตรการทางนโยบาย

และระเบียบที่ชัดเจนในการกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นทีวิกฤติสามารถจัดทำของบประมาณเพ่ือ

จัดการปญหาหมอกควันเปนการเฉพาะ ไดโดยตรง เชน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับ

จังหวัด ใชเกณฑการสนับสนุนทองถิ่นเดียวกันทั้งประเทศ และดานมลพิษหมอกควันมักไมไดรับการสนับสนุน 

เนื่องจากไมไดกำหนดหลักเกณฑเฉพาะพื้นที่ 

 ๒๑. การไมมกีฎหมายทีเ่อือ้ประโยชนใหกบัชมุชนไดมสีทิธแิละหนาไดทำหนาทีด่แูลรกัษาปาอยางเปนระบบ 

เมื่อไมมีสถานะทางกฎหมายรับรองอยางชัดเจน ทำใหประชาชนขาดสิทธิในการกำหนดจัดทำแผนการจัดการปา 

จัดการไฟปารวมกับรัฐอยางเหมาะสม ประชาชนมีเพียงหนาที่พลเมืองดีแตขาดสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย ทำใหไม

สามารถจัดตั้งกลุมมีระเบียบกติกาชุมชนที่ชอบดวยกฎหมายมีผลตอสภาพบังคับใช ตลอดจนยังเปนการจำกัดสิทธิ

ในการเขาถึงงบประมาณของรัฐ เพื่อทำแผนการจัดการไฟปาไดดวยองคกรชุมชน 

 ๒๒. ไมมนีโยบายท่ีเอื้อใหเกิดการดำเนินการแกไขปญหาตามสภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ

อยางการแกไขปญหาเรื่องการ ซอนทับระหวางที่ทำกินของประชาชน ท่ีซอนทับการประกาศเปนที่ปาของรัฐ 

จำนวนมากท่ียังไมมีการสำรวจ ตรวจสอบดำเนินการพิสูจนสิทธิ รองรับสิทธิ จำกัดสิทธิ ใหเหมาะสม (มีมติ ครม. 

ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๒) ซ่ึงเปนเหตุพื้นฐานทำใหรัฐไมสามารถดำเนินการควบคุมปองกันการบุกรุกปาเพิ่มเติมได

อยางมีประสิทธิภาพ  เกิดการบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่การปลูกพืชเขาไปในพื้นที่ปาจำนวนมาก  และเปนสาเหตุสำคัญ

ของการเกิดไฟจำนวนมาก 

 ๒๓. ขอจำกัดในสิทธิที่ดิน เนื่องจากการครอบครองใชประโยชนยังไมมีเอกสารสิทธิถูกตองตามนโยบาย

และกฎหมาย ทำใหเกษตรกรไมสามารถเขาถงึ โอกาสในการปรบัเปลีย่นระบบการปลูกพืชจากพืชเชิงเดี่ยวไปสูระบบ

การปลูกสรางสวนปาแบบผสมผสานได ขาดโอกาสในการดำเนนิการตามพระราชบญัญตักิารปลกูสรางสวนปา หรือ

นโยบายสงเสริมอาชีพอื่น ๆ  ซึ่งเปนรูปแบบการเกษตรสำคัญที่สามารถลดการเผาไปไดจำนวนมาก    

 ๒๔. แมมีพื้นที่ตนแบบชุมชน หรือนวัตกรรมองคความรูที่มีอยูแลวก็คอนขางมาก แตยังกระจัดกระจาย 

ยังไมสามารถายโอนไปสูผูท่ีตองการใชความรูไดในวงกวาง ขาดการขยายผลสูพืน้ทีข่างเคียง การสนับสนุนไมตอเนื่อง 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๗  
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อำเภอ กำนนั ผูใหญบาน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

สำนกังานทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอมจงัหวดั 

สำนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ 

สำนกัจัดการทรพัยากรปาไม 

 

สำนกังานเกษตรจงัหวดั 

เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล 

 

สำนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

สาธารณสขุอำเภอ ตำบล 

 

สำนกัทางหลวง 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฯ 

องคกรชมุชน หมูบาน 

กองทัพบก  

กรมประชาสมัพนัธ  

สำนกันายกรัฐมนตร ี 

สำนกังานส่ิงแวดลอมภาค 

สถาบันการศึกษา/ 

มหาวิทยาลัย/ 

นกัวิจยั/นกัเรียน นกัศึกษา 

สถาบนัพฒันาองคกรชมุชน  

สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสขุภาพ  

สภาเกษตรกรแหงชาติ 

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

และภาคธุรกจิเอกชน 

องคกรพฒันาเอกชน 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๕ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๘ 

ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 

 สมัชชาสุขภาพครั้งที่หา  

 ไดพิจารณารายงานความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช๑  

 ตระหนัก วาการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยผิดวิธี การไมบังคับใชนโยบายและกฎหมายที่

เขมงวด การสงเสริมการขายโดยไมรับผิดชอบ สงผลกระทบตอสุขภาวะเกษตรกรและผูบริโภค แนวโนมนำเขา

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงขึ้นทุกป ในจำนวนน้ีคือคารโบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น 

 รับทราบ วาพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุงแกไข พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกำหนดใหสารเคมีกำจัดศัตรู

พืชทุกชนิดตองขึ้นทะเบียนใหมใหแลวเสรจ็ภายในเดอืนสิงหาคม ๒๕๕๔ และมตคิณะรัฐมนตรี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 

ที่ไดระบุใหคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลใหผูมีสวนไดเสียใหขอคิดเห็นและ

ขอมูลที่รอบดาน พรอมแสดงขอมูลและหลักฐานประกอบเพ่ือความโปรงใส และจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

เพื่อควบคุมการโฆษณาและขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

 รับทราบ วาการปฏิบตัทิางการเกษตรทีด่สีำหรบัพชื (GAP) เปนเคร่ืองมือหนึง่ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

ตอเกษตรกรและผูบริโภค 

 หวงใย วาการคดัเลอืกผูทรงคณุวฒุิซึ่งเปนตัวแทนองคกรสาธารณประโยชนอาจไมเปนไปตามเจตนารมณ

กฎหมาย และการอนุญาตใหสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่นำเขามากอนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ สามารถขายตอเน่ือง

ไปอีก ๒ ป ไมไดเปนตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการคุมครองสุขภาวะคนไทย 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินการ 

     ๑.๑ มอบหมายกรมวิชาการเกษตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๑.๑.๑ ทบทวนการอนุญาตใหมีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใชในกระบวนการผลิต

ภาคการเกษตร โดยเฉพาะคารโบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น เพื่อผลักดันเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 

  ๑.๑.๒ ปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียน และเพิ่มเติมองคประกอบของคณะอนุกรรมการวิชาการให

ประกอบดวยผูเช่ียวชาญจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นักวิชาการจากสถาบันวิชาการ ผูแทนองคการสาธารณะ

ประโยชนดานการคุมครองผูบริโภค และผูแทนสภาเกษตรกรแหงชาติ โดยใชขอมูลพิษวิทยา ปญหาสุขภาพ ปญหา

จากประเทศที่เปนฐานการผลิต และประกาศเปดเผยขอมูลการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอ

สาธารณชน 

  ๑.๑.๓ กำหนดหลักเกณฑในการยกเลกิการใชวตัถอุนัตราย หรอืการยกระดบัประเภทวัตถุอันตราย 

โดยเรงรัดการศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอตอคณะกรรมการวัตถุอันตรายใหสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มี
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ผลกระทบรุนแรงและหลายประเทศหามใชแลวเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ และเพิ่มรายการสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ที่มีพิษรายแรงในบัญชีเฝาระวัง 

  ๑.๑.๔ เสนอตอคณะกรรมการวัตถุอันตราย ใหดำเนินการควบคุมการโฆษณาและการขายตรง

วัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางเขมงวด ตามนโยบายการจัดการสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบ

ทางสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ และดำเนินการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมีบทบัญญัติวาดวยการควบคุมการโฆษณาและการขายตรงวัตถุอนัตรายทางการเกษตร รวมถึงการ

ใหภาคประชาสังคมโดยเฉพาะดานการคุมครองผูบริโภคเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของหนวยงานที่

เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย 

  ๑.๑.๕ ใหความรูและฝกอบรมแกผูผลิต ผูใช และผูบริโภค เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

     ๑.๒ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการกำหนดคาปริมาณสารพิษ

ตกคางสูงสุด  (Maximum Residue Limit: MRL) ตามมาตรฐานสากล และสงเสริมความรูแกสังคมเพื่อปกปอง

สุขภาวะประชาชน 

     ๑.๓ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐาน แนวทาง และการดำเนินการเพื่อใหเกิดการผลิตอาหาร

ที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลัก โดยมีกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร และสภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมทั้งภาคประชาชน 

เปนฝายสนับสนุน เพื่อดำเนินการผลักดัน GAP ใหเปนภาคบังคับทางกฎหมาย เนนระบบตลาดภายในประเทศ 

ตลาดในหางสรรพสินคา และตลาดสงออก โดยมีกลไกการบริหารจัดการในแตละระดับเพื่อเอื้ออำนวยใหเกษตรกร

ไดรับความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติได 

 ๒. ขอใหกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดำเนินการปรับปรุง

ประกาศกฎเกณฑการคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย โดยใหองคกรสาธารณประโยชน 

เปนผูคัดเลือกตัวแทนของตนแตละสาขาเพื่อใหไดตัวแทนที่แทจริงตามเจตนารมณ 

 ๓. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

อุตสาหกรรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหสำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวง

สาธารณสุข เปนศูนยกลางในการจัดการขอมลูและเผยแพรขอมูลดานความปลอดภัยทางอาหารตลอดหวงโซอาหาร 

และจัดทำระบบการแจงเตือนผลการตรวจสอบการปนเปอนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตอสาธารณะอยางสม่ำเสมอ 

รวมถึงการศึกษาวิจัยผลกระทบตอสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

 ๔. ขอใหกระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนเพื่อนำมาใชในการเยียวยา ชดเชยผลกระทบทางสุขภาพและ

เศรษฐกิจของผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบจากอาหารที่ปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  และใหสนับสนุนการผลิตที่

ปลอดภัยตาม GAP และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการจัดเก็บภาษีจากผูประกอบการที่นำเขา ผลิต และ

จำหนายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

 ๕. ขอใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานเพื่อให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP, ThaiGAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย และเปน

ศูนยกลางการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียของภูมิภาค เพ่ือเสนอตอรัฐบาลภายใน ๑ ป 

 ๖. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๖ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๘ 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๘ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 

นิยาม: 

 (๑) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice::GAP) หมายถึงมาตรฐานการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่อันเปนมาตรฐานกลางที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในทุกขั้นตอน

การผลิตที่ดำเนินการในระดับฟารมรวมถึงการผลิตในระดับเกษตรกรรายยอย 

 (๒) สารเคมีทางการเกษตร ในที่นี้หมายความเฉพาะสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช หรือสารอารักขาพืช 

 

สถานการณ:  

 ๑. ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เพราะประชากรกวารอยละ ๓๘ ของประชากรทั้งหมดประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม๑๔ การเกษตรเปนภาคการผลิตที่เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของประชาชนสวน

ใหญ ดังนั้นการกำหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบสารเคมี

โดยการควบคุมกำกับการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีความเขมงวด และ

ตองใหความสำคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการสงเสริมการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชขั้นตนเพื่อจะใหไดมาซึ่งวัตถุดิบที่ปลอดภัยในการนำไปประกอบเปนอาหารจึงตอง

กระทำโดยเรงดวน เนื่องดวยประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารสำคัญของโลกที่สามารถผลิตอาหารไดหลากหลาย 

เพราะนอกจากผลิตไดในปริมาณที่เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศแลว ยังสงเปนสินคาออกไปขายยัง

ตางประเทศดวย โดยประเทศไทยเปนผูสงออกสนิคาเกษตรท่ีสำคญัของโลก มีอตัราการเตบิโตเฉล่ียประมาณรอยละ 

๙ ตอป และมีสดัสวนการสงออกสนิคาเกษตรกรรมตอการสงออกท้ังหมดประมาณรอยละ ๒๓ ของมูลคาการสงออก

ทั้งหมด 

 ๒. แมสารเคมทีางการเกษตรจะมปีระโยชนตอการควบคมุการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชไดระดับหนึ่ง 

แตก็มีความเปนพิษโดยตัวสารเคมีเอง ประกอบกับการใชสารเคมีที่ไมถูกตองของตัวเกษตรกรผูใช และการใช

โดยปราศจากนโยบายและมาตรการกฎหมายที่ควบคุมเขมงวด การสงเสริมการขายโดยปราศจากความรับผิดชอบ 

จึงสงผลกระทบตอสุขภาพเกษตรกร ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และสังคม ตลอดจนสรางความสูญเสียมหาศาลทาง

เศรษฐกิจทั้งในระยะสัน้และยาว มกีารใชสารเคมทีางการเกษตรสงูข้ึนทกุป เนือ่งจากยเปนปจจยัการผลิตที่เกษตรกร

สวนใหญใช ในป ๒๕๕๔ ประเทศไทยนำเขาสารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะสารปองกันกำจัดศัตรูพืชคิดเปน

ปริมาณสารออกฤทธิ์ ๘๗,๖๑๙ ตัน มูลคา ๒๒,๐๔๔ ลานบาท จำแนกประเภทไดเปนสารกำจัดแมลง ๑๐,๖๗๑ 

ตันของสารออกฤทธิ์ สารปองกันกำจัดโรคพืช ๖,๙๘๐ ตันของสารออกฤทธิ์ สารกำจัดวัชพืช ๖๗,๖๐๘ ตันของสาร

ออกฤทธ์ิ และสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ๒,๓๖๐ ตันของสารออกฤทธิ์๑๕ โดยถาเปรียบเทียบกับสัดสวนการทำการ

๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๔๘ 
๑๕ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. ๒๕๕๕ (เขาถึงไดที่ http://www.doa.go.th/ard/images/stories/stat/stat_411.pdf) 
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เกษตรที่ใชสารเคมีตอการเกษตรที่ไมใชสารเคมีหรือเกษตรอินทรียพบวาเกษตรกรในประเทศใชสารเคมีในการผลิต

เปนสัดสวนถึงรอยละ ๙๙ โดยทำเกษตรที่ไมใชสารเคมีหรือเกษตรอินทรียไมถึงรอยละ ๑ 

 ๓. ประเทศไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ซ่ึงในป ๒๕๓๗ มี

การบังคับใชความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the Application of Sanitary and 

Phytosanitary Measure: SPS) ท่ีกำหนดกติกาใหประเทศตางๆ ใชมาตรการดานมาตรฐานและความปลอดภัย

อาหาร ควบคุมการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารเพื่อปกปองการนำเขาสินคาที่มีการปนเปอน นอกจากนี้แลว

ปญหาดานความไมปลอดภัยของอาหารและการแพรกระจาย เชน โรควัวบา และการปนเปอนเมลามีนในนม 

เปนตน ก็ทำใหผูคาตองการสรางความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของอาหารคือการใชระบบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต้ังแตระดับฟารมผลิต การเก็บเกี่ยวรวบรวมผลผลิต การบรรจุและหีบหอ การแปรรูป ตอเนื่องไปจนถึง

โตะอาหาร (From Farm to Table) ทั้งนี้ในดานของการผลิตที่ดี ณ แหลงผลิตที่ฟารมนั้นไดมีหลักการและ

แนวทางโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และ

มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) เพื่อใหบุคคลท่ัวไปใชเปนแนวทางจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดีใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค (GAP) รวมถึงมีขอตกลงระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของโดยตรง เชน 

อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกัน

กำจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ และอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคาง

ยาวนาน 

 

ความสำคัญของปญหา: 

 ๔. แนวโนมการนำเขาสารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยสูงขึ้นทุก ๆ ป โดยในจำนวนนี้เปนสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชที่ประเทศพัฒนาแลวทั้งทางตะวันตก ตะวันออก และเพื่อนบานอาเซียนประกาศหามผลิต หามใช 

และไมใหขึ้นทะเบียนแลว คือ ๑) คารโบฟูราน - ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน จาไมกา นิวซีแลนด และ

ญี่ปุน ๒) เมโทมิล - สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฟนแลนด กัมพูชา สิงคโปร มาเลเซีย ลาว และอินเดีย (บางสูตร) 

๓) ไดโครโตฟอส - สหภาพยุโรป ไตหวัน อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สิงคโปร 

ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส และลาว และ ๔) อีพีเอ็น - สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ไตหวัน กัมพูชา พมา 

อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส บังคลาเทศ และลาว 

โดยสารเคมีทัง้ ๔ ชนดินีม้ขีอพสิจูนยนืยนัชดัเจนทางวทิยาศาสตรและการแพทยวาเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ๑๖ 

 ๕. กระบวนการขึน้ทะเบยีนสารเคมทีางการเกษตรขาดประสทิธภิาพ เพราะตามหลักการแลวกอนมีการนำ

เขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อนำมาจำหนายในตลาดไดนั้นจะตองมีการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(แผนภาพที่ ๑) ซึ่งตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการข้ึนทะเบียน 

การออกใบสำคญัและการตออายุใบสำคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ขอ ๔ การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายใหมี ๓ ขั้นตอน คือ การทดลองเบื้องตน เพื่อทราบประสิทธิภาพ ขอมูลพิษ

เฉียบพลันและพิษตกคาง การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิตการใชและทราบขอมูลพิษระยะปานกลางและพิษเรื้อรัง 

และการประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เพื่อทราบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตอมนุษย 

สิ่งแวดลอม และพิษเรื้อรังระยะยาว ๒ ป ตอสัตวทดลอง ซึ่งสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ๔ ชนิดขางตนมีขอพิสูจนชัดวา

๑๖ ขอมูลโดยละเอียดวาดวยผลกระทบดานสุขภาพ ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ๔ ชนิด ใน http://

thaipan.org/ 
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เปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๘ ไดหามมิใหพนักงาน

เจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ท่ีเมื่อนำมาใชแลวอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ

สิ่งแวดลอม โดยไมมีวิธีตามปกติตามควรที่จะปองกันได ในขณะที่ยังคงมีการอนุญาตใหสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่นำ

เขามากอนหนาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงรวมถึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ๔ ชนิดขางตนสามารถขายไดไปพลาง

กอนอีก ๒ ปที่นอกจากจะไมเปนตามเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการคุมครองสุขภาวะของประชาชนแลว ยัง

อาจทำใหไทยสูญเสียตลาดสินคาเกษตรระหวางประเทศดวยจากการปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเหลานี้ในสินคา

เกษตรที่สงไปขายตางประเทศเนื่องจากถูกตีกลับ 

 

แผนภาพท่ี  ๑ เสนทางและกฎหมายที่ใชควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตั้งแตการขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร การนำเขาหลงัจากไดรบัการขึน้ทะเบียน การผลิตและบรรจภุณัฑ การตลาดและจดัจำหนาย การใชใน

แปลงเกษตรกร และการตกคางในอาหาร 

 ๖. นอกจากนี้ การบังคับใชพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๔ ที่กำหนด

ใหมีตัวแทนองคกรสาธารณประโยชนและมีประสบการณการดำเนินงานดานการคุมครองสุขภาพอนามัย ดานการ

คุมครองผูบริโภค ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน ดานการจัดการปญหาวัตถุอันตรายในทองถิ่น หรือดานสิ่งแวดลอม 

เขาไปเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้น อาจดำเนินไปในทางขัดเจตนารมณของกฎหมายที่เปด

กวางกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม เนื่องจากมีผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปเปนคณะกรรมการวัตถุ

อันตรายในฐานะตัวแทนขององคกรสาธารณะประโยชนจนอาจทำใหการพิจารณาตาง ๆ ขาดธรรมาภิบาล ความ

โปรงใส และไมคำนึงถึงการปกปองคุมครองสุขภาวะประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนเกิดผลประโยชน

ทับซอน (Conflict of Interest) ท่ีนำไปสูความสูญเสียทางสุขภาพของประชาชนได 
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 ๗. ผลจากการใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในพืชผักผลไมอาจตกคางในผลผลิตและ

กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคดานสุขภาพและสะสมในส่ิงแวดลอม โดยประเทศที่เจริญแลวเชนประเทศญี่ปุนหรือ

สหภาพยุโรปไดจัดทำและผลักดันกฎหมายเพื่อปกปองผลกระทบตอสุขภาวะของประชาชนผูบริโภคภายใน

ประเทศของตนเพ่ือใหครอบคลุมและเพิม่มาตรการบงัคับใชใหเปนรปูธรรม สำหรบัประเทศไทยไดมมีาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารเรื่องสารพิษตกคาง คือ ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) เปน

คาหรือปริมาณสารพิษตกคาสูงสุดที่ยอมใหมีปะปนไดในสินคาเกษตรซึ่งมีผักและผลไม การกำหนดคาดังกลาว

มีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตเิปนผูกำหนด มาตรฐานดงักลาวยงัคงเปนมาตรฐานไมบังคับ 

และยังคงสับสนในระดับของผลกระทบตอสุขภาพ เนื่องจากมีแนวคิดที่แตกตางกันสองขั้ววาไมจำเปนตองใสใจหรือ

กังวลมากในกรณีที่เกษตรกรใชสารเคมีเกษตรที่ไมถูกตองหรือเมื่อเจอสารปนเปอนเกินเกณฑที่กำหนดไว เนื่องจาก

เปนเพียงแคคากำหนดทางการคาเทานั้น เนื่องจากการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสามารถใชสารเคมีทางการเกษตร

ไดและมีปญหากับผักผลไม แตก็ยังคงพบปญหาการปนเปอนในผลผลิตเนือง ๆ ความสับสนในขอมูลและความรู

ตางๆ ที่เกี่ยวของจำเปนตองสื่อสารใหแกผูปฏิบัติ ผูประกอบการที่เกี่ยวของ รวมถึงผูบริโภคอยางถูกตองและทั่วถึง 

 ๘. ความไมปลอดภัยทางอาหารของประเทศไทยแมเกิดขึ้นมาอยางยาวนาน แตก็ยังไมมีการจัดตั้ง

ศูนยกลางการแจงเตอืนภัยดานอาหารของประเทศไทยที่สามารถส่ือสารสาธารณะไดทันสถานการณ ถึงแมวาจะมี

การจัดตั้งระบบแจงเตือนภัยดานอาหาร (Food Alert System of Thailand: FAST) ขึ้นในป ๒๕๕๐ ซ่ึงพัฒนามา

จากระบบการแจงเตือนสินคาและอาหารของสหภาพยุโรป (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) 

แตในการดำเนินงานก็เปนการแจงเตือนไปยังหนวยงานเครือขายใหทราบเปนขอมูลหรือขอความรวมมือในการ

ดำเนินการแกไขปองกนัอบุตักิารณทีเ่กดิขึน้กบัผูมหีนาทีก่ำกบัดแูลเทานัน้ ยังคงขาดการส่ือสารสูสาธารณะเพื่อสราง

ความตระหนักและทางเลือกในการบริโภคเพื่อจะสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่ถูกแจงเตือนวาอันตรายท่ีวางจำหนาย

อยูในตลาดไดทันทวงที ที่สำคัญ FAST ยังขาดการบูรณาการจากภาคสวนสังคมที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเกษตรกร

และผูบริโภค 

 ๙. แมวารัฐบาลจะดำเนินการประกาศใชนโยบายและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชสารเคมี 

แตก็เปนกฎหมายที่ออกโดยภาพรวมที่มีความเกี่ยวของกับหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม เชน พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนตน อีกทั้งสารเคมีทางการเกษตรชนิดหนึ่ง ๆ อาจนำไปใชประโยชนในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมใชเพียงการเกษตร

อยางเดียวได สงผลใหการควบคุมการนำมาใชเพื่อการเกษตรหรือการหามใชไมสามารถปฏิบัติไดโดยทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ เชน สารแลนเนตทีม่ฤีทธ์ิในการกำจดัปลวกสำหรบันำมาใชในบาน แตเกษตรกรกลบันำสารเคมีเหลานี้

ไปใชกำจัดแมลงในแปลง หรอืไกลโซเฟสซึง่เปนสารเคมกีำจัดวชัพชืทีม่ชีือ่ทางการคาประมาณ ๑,๐๐๐ ชือ่ จนสราง

ความสับสนแกเกษตรกรกระทั่งนำไปสูความเสี่ยงจากการใชสารเคมีที่ไมถูกตองปลอดภัย 

 

ผลกระทบ 

 ๑๐. ผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีทางการเกษตรมีความรุนแรงมาก เพราะแมหนวยงานรัฐที่

รับผิดชอบดานมาตรฐานสินคาเกษตร โดยเฉพาะสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ไดออกมาตรฐาน

การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) ในสินคารายชนิดโดยเปนมาตรฐานสมัครใจ แต

เมื่อมีกรณีสินคาเกษตรท่ีสงออกไมปลอดภัยเพราะพบการตกคางของสารเคมีทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ก็ไดออกประกาศบังคับใหผูสงออกสินคาดังกลาวตองแสดงใบรับรองวาไดสินคามาจากแปลงปลูกที่ไดรับการรับรอง



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๑๗

แลวเทานั้น ขณะท่ีผูบริโภคไทยกลับยังคงเสี่ยงสูงมากที่จะไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากการบริโภคผักผลไมที่มี

สารเคมีทางการเกษตรตกคางตอไป ดังผลการสำรวจผักยอดนิยมในหมูผูบริโภค ๗ ชนิด คือ กะหล่ำปลี คะนา 

ถั่วฝกยาว ผักกาดขาว ผักบุงจีน ผักชี และพริกจินดา ที่ขายในหางสรรพสินคาขนาดใหญ ตลาดสด และรถเรของ

เขตกรุงเทพมหานครที่พบปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคางเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรปถึงรอยละ ๔๐ โดยใน

จำนวนนี้คือคารโบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น๑๗ ขณะที่ผลสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาก็พบวาผักสดในกรุงเทพและปริมณฑล ๓๕๙ ตัวอยางมีอัตราการพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรายแรง

ตกคางในผักท่ีมเีครือ่งหมายปลอดสารพิษและผกัทีไ่มมเีครือ่งหมายรอยละ ๕๑.๘ และ ๖๓.๗ ตามลำดับ นอกจากนั้น

ผลการตรวจเลือดในเกษตรกรก็พบวารอยละ ๔๐ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดในระดับที่เสี่ยงและไมปลอดภัย 

เชนเดียวกันกับผลตรวจในป ๒๕๔๐ ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ที่พบวามีเกษตรกรมีผล

ตรวจเลือดอยูในเกณฑไมปลอดภัยและเส่ียงตอการเกิดพิษอันเนื่องมาจากใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงถึงรอยละ 

๑๖.๓๕ หรือ ๘๙,๙๒๖ คนจากจำนวน ๕๖๓,๓๕๓ คน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยในป ๒๕๕๔ 

ผลการสุมตรวจพบมีเกษตรกรถึงรอยละ ๓๘ ที่มีความเส่ียงทางสุขภาพดังกลาวดวย๑๘ 

 ๑๑. ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมของประเทศไทยจากการใชสารเคมีทางการเกษตร อยูในระดับอันตราย

รายแรง เนื่องจากมีการผลิตและการใชสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตรายและมีความเปนพิษสูงซึ่งตกคางอยูใน

สิ่งแวดลอมเปนเวลานาน ดังที่กรมควบคมุมลพิษไดดำเนินการติดตามตรวจสอบการตกคางของสารเคมีทางการ

เกษตรในสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำฝางในป ๒๕๔๕-๒๕๔๗ พบวามีการตกคางของสารเคมีทางการเกษตร ถึงแมไม

เกินเกณฑมาตรฐาน ดานกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานการตรวจพบสารเคมีทางการ

เกษตรในแหลงน้ำผิวดินในป ๒๕๔๗ โดยพบวามสีารเอน็โดซัลแฟนตกคางในตวัอยางแมนำ้เจาพระยาและน้ำประปา

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในป ๒๕๔๘ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมไดรายงานการตรวจพบ

สารเคมีทางการเกษตรในกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในตัวอยางดิน อากาศ และแหลงน้ำผิวดินบริเวณ

ลุมน้ำฝาง ถึงแมความเขมขนของสารเคมีที่ตรวจพบทั้งหมดไมเกินเกณฑมาตรฐาน 

 

มาตรการทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ: 

 ๑๒. แมวาภาครัฐจะมีการประกาศใชนโยบายและแผน กฎหมายและกฎระเบียบดานการจัดการสารเคมี

มาอยางตอเนื่อง อาทิ ๑) นโยบายและแผนแมบทของการใชสารปองกันกำจัดศัตรูพืช พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ ที่

ประกอบดวยยุทธศาสตรสำคัญ ๓ ดาน คือ การควบคุมและจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตรครบวงจร การวิจัย

พัฒนาเพ่ือวิเคราะหผลกระทบ และการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานสารปองกันการจัดศัตรูพืช ๒) 

ยุทธศาสตรมาตรฐานความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ ซึ่งมุงสนับสนุนผูผลิตเขาสูระบบ

มาตรฐานดานความปลอดภัย ๔) แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งมุง

พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารเคมี การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีดานเกษตรกรรมและดาน

อุตสาหกรรม และการสงเสริมความปลอดภัยและบทบาทประชาชนในการจัดการสารเคมี และแผนจัดการมลพิษ 

พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่มุงสรางเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการมลพิษของประเทศ รวมทั้งมี

กฎหมายเพื่อการควบคุมและกำกับดูแลดานการจัดการสารเคมี ไดแก พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 

๑๗ ขอมูลเพิ่มเติมในรายงานผลการตรวจผักในกรุงเทพมหานคร ไดที่ http://www.thaipan.org/node/362 
๑๘ สถิติโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมประจำป ๒๕๕๔, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กระทรวงสาธารณสุข 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๑๘

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ แตทวาการบังคับใชกฎหมายและนโยบายเหลานี้ยังไมมีประสิทธภาพเพียงพอจะสรางความปลอดภัย

ในอาหารได 

 ๑๓. ถึงแมวาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบขอเสนอนโยบายการจัดการสาร

เคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอ ทวาหลักการ

สำคัญที่ใหคณะกรรมการวัตถุอันตรายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปดกวางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย และใหมีการควบคุมการโฆษณาและขายตรงวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร ก็ยังไมมีการบังคับใช ในขณะที่แนวโนมการนำเขาและใชสารเคมีกำจัดศัตรรูพืชกลับเพิ่มสูง

ขึ้นทุก ๆ ป ทั้ง ๆ ที่หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

อุตสาหกรรม เปนตน ตางขานรับนโยบายน้ีแลว  

 ๑๔. การบริหารจดัการวิกฤตความไมปลอดภัยจากการใชสารเคมทีางการเกษตรโดยไมผลักภาระดานมลพิษ

ใหสังคมไทยแบกรับนั้น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเสนอแผนการจัดการ

มลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยใหมีการ

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมจากสารเคมีทางการเกษตรตามระดับความรุนแรงของสารพิษของผลิตภัณฑเพื่อลดการใช

สารเคมี และใหผูผลิตและผูนาเขาสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือการจำหนายตองวางหลักประกันทางการเงินเพื่อใช

เปนกองทุนในการกำจัดทำลายสารเคมีทางการเกษตรคงคาง/เส่ือมสภาพ การฟนฟูในกรณีเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 

และการชดเชยคาเสียหายในกรณีเกิดผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 

 ๑๕. การรณรงคใหเกษตรกรปฏิบัติตาม GAP และการใหความรูดานการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ถูก

ตองน้ัน ภาคเอกชนไดปรบัตัวมากอนหนานีแ้ลวเพือ่ใหทนัตอความตองการของผูบรโิภคทีใ่หความสำคญัดานสุขภาพ 

ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม โดยไดออกมาตรฐานเอกชน ThaiGAP ที่มีความปลอดภัยเทียบเทามาตรฐาน

สากล (GLOBALGAP) เพื่อนำไปสงเสริมใหผลผลิตปลอดภัย ไดเริ่มใชมาตรฐาน ThaiGAP กับพืชผักผลไมสดซึ่งถือ

เปนอาหารพื้นฐานที่สำคัญ โดยมาตรฐานดังกลาวครอบคลุมระบบการบริหารและจัดการความเส่ียงในการผลิต

อยางครบวงจร ตั้งแตการคัดเลือกเมล็ดพันธุ การวิเคราะหและเตรียมดิน การชลประทาน การใหปุย การจัดการ

ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวกระทั่งผลผลิตออกจากฟารมมีการจดบันทึกระหวางปฏิบัติงาน พรอมวิธีที่มีประสิทธิภาพใน

การตรวจสอบยอนกลบัและเรยีกคนืสนิคา โดยไดมกีารนำมาตรฐาน ThaiGAP ไปใชอยางเปนรูปธรรมเมื่อป ๒๕๕๕ 

โดยสมาคมผูคาปลีกเปนผูผลักดัน เพื่อใหเปนกลไกหนึ่งในการเริ่มตนสรางความปลอดภัยในผักและผลไมสดดวย

ระบบการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน โปรงใส และสามารถขยายผลไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ถึงแมวาระบบและกลไก

การขับเคล่ือน ThaiGAP จะเปนมาตรการสมัครใจ แตก็เปนสวนสำคัญที่ทำใหเกิดการแขงขันทางการคาอยางยั่ง

ยืนไดดวยเพราะเปนการนำกระบวนการและกลไกท่ีมีอยูแลวของภาคเอกชนมาปฏิบัติไดทันที ยิ่งขยายผลใหทั่วถึง

และเปนรูปธรรมยิ่งสงผลดีตอภาพลักษณของประเทศไทยในการเปนครัวโลก (Kitchen of the World) ดวย

เพราะเปนการสรางความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยในสินคาเกษตรของไทยกับตลาดคูคาและผูบริโภค 

เนื่องจากปริมาณรวมของผักผลไมสดที่หมุนเวียนในระบบกลุมคาปลีก โดยเฉพาะซุปเปอรมาเก็ตในหางสรรพสินคา

ตางๆ มีสัดสวนมูลคาถึงรอยละ ๗๕ ของปริมาณทั้งหมดในประเทศ 

 ๑๖. การสรางมาตรการความปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปอนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ

นอกเหนือไปจากการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด การเพิ่มเติมกลไกดานภาษีและการคลังเพื่อใหผูกอมลพิษ

ตองเปนผูรับผดิชอบ (Polluter Pays Principle: PPP) การควบคุมการโฆษณาและสงเสริมการขายสารเคมีกำจัด



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๑๙

ศัตรูพืชทีม่ปีระสทิธิภาพ ควบคูกบัการกำกบัการขึน้ทะเบียนสารเคมกีำจัดศัตรพูชืทีเ่ขมงวดและเปดกวางใหประชาชน 

โดยเฉพาะเกษตรกรและผูบริโภคเขามามีสวนรวมแลว ยังตองดำเนินการสงเสริมใหการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสำหรบัพชื (GAP) เปนภาคบงัคับทางกฎหมายเพือ่ขจดัปญหาอาหารไมปลอดภยั และใชมาตรการ

คุณภาพของคนไทย (ThaiGAP) ซ่ึงเปนมาตรฐานภาคสมัครใจ โดยทั้งหมดนี้เพื่อใหกระบวนการผลิตอาหารตลอด

หวงโซการผลิตปลอดภัย เกษตรกรและผูบรโิภคตลอดจนผลผลิตในตลาดคาปลีกในประเทศมคีวามปลอดภัยเชนเดียวกัน

กับตลาดสงออก การสรางระบบความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการผลิตและจำหนายผักผลไมสดตลอดหวง

โซอาหารโดยใชมาตรฐาน GAP เปนกลไกขัน้พืน้ฐานเพ่ือขยายผลท่ัวประเทศ โดยเริม่ตนจากระบบคาปลกีในประเทศ 

การนำเขาและผลิตในประเทศกอน ใชกลไกการขบัเคลือ่นทีม่อียูแลวของภาคเอกชน โดยสภาหอการคาแหงประเทศไทย

รวมกับเครือขายสมาคมคาปลีกแหงประเทศไทย โดยมีภาครัฐและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงเสริมความรูและ

การพัฒนาบุคลากรตลอดหวงโซการผลิตและจำหนาย จะทำใหเกษตรกรผูผลิตสามารถใชสารเคมีทางการเกษตร 

โดยเฉพาะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง ตลอดจนผลผลิตที่ไดก็เปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเพราะมีความปลอดภัยไรสารพิษ 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ: 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๘ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๒๐

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๖ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕  / หลัก ๕ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๖. ผนวก ๑ 

การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา  

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA)๑ 

 ตระหนัก วาระบบและโครงสรางของระบบวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีดำเนินการ

อยูในปจจุบันมีปญหาหลายดาน และมีขอจำกัดหลายประการตอการใชเปนเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพตอ

การจัดการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม สุขภาพ และลดความขัดแยงระหวางภาคสวนตาง ๆ ไดตามเจตนารมณและ

วัตถุประสงคของระบบวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 หวงใย วาหากยังคงไมมีการแกไขปรับปรุงการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพจะเพ่ิม

โอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน จนขยายสูความขัดแยงระหวางภาคเอกชน

หรือหนวยงานภาครัฐที่เปนเจาของโครงการกับภาคประชาชน/ชุมชน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจมากข้ึนเรื่อย ๆ 

 รับทราบ วาไดมีความพยายามแกไขกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงระบบการวิเคราะห

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไดผานการตรวจ

แกไขจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และอยูในระหวางขั้นตอนการรอเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

แตยังคงพบวามปีระเดน็เรือ่งมาตรการควบคุม กฎหมาย/กฎระเบยีบสำหรบัการแกไขปญหาสิง่แวดลอมทีไ่มครอบคลุม

รอบดานตอสถานการณปญหาที่พบในปจจุบัน 

 เห็นวา ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐและเอกชน (ในฐานะเจาของโครงการ) บริษัทที่ปรึกษา/

มหาวิทยาลัย (ในฐานะผูจัดทำรายงาน) และภาคประชาชน (ในฐานะผูไดรับผลกระทบจากโครงการ) ควรมี

สวนรวมแกไขและผลักดันแนวทางปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. รับรอง (ราง) แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพตามเอกสารภาคผนวก๒ ทายมตินี้ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการผลักดันใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางและ

ระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของตามมติขอ ๒ และขอ ๓ 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอตอประธานรัฐสภา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

คณะกรรมการองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาใชแนวทางในขอ ๑ เพื่อผลักดันการปฏิรูป



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๒๑

โครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเปนแนวทางในการปรับปรุง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสรางและ

ระบบการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ” โดยมผีูแทนจากภาคสวนทีเ่กีย่วของ ไดแก หนวยงาน

ภาครัฐ เชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ภาคองคกรพฒันาเอกชน เชน สมัชชาองคกรเอกชนดานการคุมครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เชน องคกร

ธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยนื สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย และภาคประชาชน รวมอยูในคณะอนุกรรมการฯ 

เพื่อนำแนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพในขอ ๑ ไป

ดำเนินการแปลงสูการปฏิบัติ  

 ๔. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแนวทางการปฏิรูปฯ ตามขอ ๑ ที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติ โดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาสังคม 

 ๕. ขอใหเครือขายภาคประชาสังคม เครือขายสมัชชาสุขภาพ องคกรชุมชน องคกรพัฒนาเอกชนที่

เกี่ยวของ หรือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกัน

ผลักดันการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามแนวทางในขอ ๑ 

โดยอาจผานชองทางการดำเนินงานของแตละเครือขาย/องคกร และขอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหการสนับสนุนการดำเนินงาน  

 ๖. ขอใหรัฐบาลเรงรัดผลักดันใหมีการตรากฎหมายองคกรอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ตามมาตรา 

๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐) อยางเรงดวน เพื่อปกปองคุมครองสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

ประชาชน 

 ๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๖ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๒๒

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / มติ ๖ / ผนวก ๑ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

(ราง) แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบ 

การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 
 

เปาหมาย 

 การผลักดันใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมปญหาที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพไดอยางครบถวน 

รอบดาน และในทายที่สุดนำไปสูการปรับแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

 มีรายละเอยีดดังนี้ 

 ๑. ดานหลักการและระบบ EIA/EHIA 

      ๑.๑  กำหนดใหมกีารจัดทำรายงานการประเมนิสิง่แวดลอมเชิงยทุธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนกอนใหความเห็นชอบนโยบายและแผนดานการ

พัฒนา และมกีารปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

โดยเพ่ิมเติมเรื่องการจัดทำรายงาน SEA และความเชื่อมโยงระหวางการทำ SEA กับ EIA/EHIA๑  

       ๑.๒  มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ ทั้งในดานสิ่งแวดลอม 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และขีดความสามารถดานการบริหารจัดการของหนวยงานที่เกี่ยวของ และในรายงาน

ตองมีการประเมินวา หากมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเขาไปในพื้นท่ีจะสงผลตอศักยภาพในการรองรับของพ้ืนที่

อยางไร๒ 

     ๑.๓  คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  และคณะกรรมการผูชำนาญการ ควรมีกระบวนการ

พิจารณาโครงการที่เปนประเภทเดียวกันหรืออยูในบริเวณพื้นที่ใกลกันในลักษณะการพิจารณาเชิงระบบ/พ้ืนที่ 

(ไมแยกเปนแตละโครงการ) โดยคำนึงถึงศักยภาพในการรองรับเชิงพื้นที่ 

     ๑.๔  ปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study: FS) 

ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การพิจารณา FS ที่เช่ือมโยงกับ EIA/EHIA และ ๒) เพ่ิมการศึกษาอัตราผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจของโครงการ จะตองประเมินรวมตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจของชุมชน และสังคมดวย 

     ๑.๕ หากผลการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือดานสุขภาพบงชี้วามีความรุนแรงสูง และ

ไมอาจมีมาตรการลดผลกระทบไดอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดจริง ใหสามารถใชรายงาน EIA/EHIA เปน

เหตุผลในการตัดสินใจระงับโครงการได ทั้งกรณีโครงการภาครัฐและโครงการภาคเอกชน๒ 

๑ เปนกรณีที่ตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒ กรณีกรมโรงงาน มีการประกาศกำหนดเปนรายประเภทกิจการแลว 
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      ๑.๖  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใชรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและสุขภาพเปน

ขอมูลหลักสำคัญในกระบวนการพิจารณาอนมุตัหิรอือนญุาตการดำเนนิการใด ๆ ทีเ่กีย่วของกับโครงการหรือกิจการ

ที่ตองจัดทำรายงาน EIA/EHIA 

     ๑.๗  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

  ๑.๗.๑  ดานกฎหมาย กฎระเบียบ 

   • ในกรณีที่เปนโครงการประเภทเดียวกันและอยูในบริเวณพ้ืนที่ใกลกัน ควรกำหนด

หลักเกณฑสำหรับการมีสวนรวมของภาคประชาชนโดยวิธีการจัดรวมกันหลายโครงการ โดยมีกลไกการพิจารณา

กลั่นกรองและอนุญาตใหดำเนินการโดยใหชุมชนในพื้นที่เปนผูตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อลดภาระของภาคประชาชนท่ีตอง

เขารวมเวทีการมีสวนรวม 

   • ควรปรับปรุงกฎกติกาที่เกี่ยวของกับการรับฟงความเห็นและการมีสวนรวมของภาครัฐ 

เอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อใหเปนกระบวนการมีสวนรวมอยางมีความหมาย มุงเนนผลลัพธ (Output) ของ

การมีสวนรวมที่มีคุณภาพ โดยไมเปนกฎเกณฑที่แข็งตัวเกินไป โดยยึดถือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ และมาตรา ๖๖ และ ๖๗  

   • ควรกำหนดแยกสัญญาวาจางการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางประเมิน

ผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) กับสัญญาวาจางการดำเนินการประเมินผลกระทบ (Assessment) 

ออกจากกัน เพือ่นำผลจากการทำ Public Scoping มากำหนดเปนสญัญาวาจางการประเมินผลกระทบทีเ่หมาะสม

และมีงบประมาณดำเนนิการเพยีงพอ โดยจะตองใหมกีลไกพจิารณาเหน็ชอบขอบเขตการศกึษาและแนวทางประเมิน

ผลกระทบโดยสาธารณะกอนที่จะมีการดำเนินการประเมินผลกระทบตอไป  

  ๑.๗.๒  ดานผูมีสิทธิจัดทำรายงาน EIA/EHIA 

   • ผูมีสิทธิจัดทำรายงาน EIA/EHIA ตองมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีทักษะดานการ

จัดกระบวนการรับฟงความเหน็แบบมสีวนรวม รวมถงึมคีวามรูดานสิทธชิมุชน โดยควรกำหนดใหมีการออกใบรับรอง 

(Certificate) ผูเช่ียวชาญดานการมีสวนรวม 

  ๑.๗.๓  ดานชุมชน  

   • กำหนดใหมรีะบบการแตงตัง้ทีป่รกึษาทางวิชาการของชุมชนซึง่ชมุชนเปนผูใหความเห็นชอบ 

เพื่อทำหนาที่ในการชวยเหลือทางดานวิชาการแกชุมชน ชวยอานวิเคราะหเอกสารรายงาน และเขารวมเวทีรับฟง

ความคิดเห็นในข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการศกึษา โดยมีการสนบัสนนุดานงบประมาณดำเนนิการทีเ่พยีงพอ ทั้งน้ี 

อาจใชงบประมาณจาก “กองทุนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” (ขอ ๒.๑) และใหชุมชนใน

พื้นที่มีสวนรวมในการชวยวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และชวยเหลือดานวิชาการ  

     ๑.๘  ควรเสริมสรางขีดความสามารถชุมชน (Capacity Building) ตอสิทธิขั้นพื้นฐานท้ังใน

กระบวนการการมีสวนรวมและการเขาถึงขอมูลของโครงการตั้งแตขั้นตอนการจัดทำรายงานจนถึงขั้นพิจารณา

เห็นชอบรายงาน 

     ๑.๙ ควรมีการเปดเผยขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของ และรายงานการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม

และสุขภาพ ทั้งในชวงระหวางการจัดทำรายงาน ชวงระหวางพิจารณา ชวงการปรับปรุง และหลังการพิจารณาให

ความเห็นชอบรายงาน สูสาธารณะและองคกรตาง ๆ (เชน คณะกรรมการองคกรอิสระสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ฯลฯ) รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมเพื่อการเขาถึงขอมูลไดอยาง

งายและทั่วถึง 
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 ๒. ดานการจัดทำรายงาน 

     ๒.๑  ควรจัดตั้ง “กองทุนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” โดยใหเจาของโครงการ

หรือกิจการที่ตองจัดทำรายงาน EIA/EHIA เปนผูสงเงินเขากองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑที่กำหนดขึ้น และใหมี

หนวยงานเฉพาะที่มีการบริหารงานโดยอิสระเปนผูบริหารจัดการกองทุน ทำหนาที่คัดเลือกและจัดจางผูจัดทำ

รายงาน EIA/EHIA ที่เหมาะสมกับแตละโครงการ สนับสนุนกระบวนการทำงานของคณะกรรมการผูชำนาญการ 

สรางเสริมการมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสยี และสนบัสนนุกระบวนการตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการ

ลดผลกระทบตามที่ระบุอยูในรายงาน EIA/EHIA๒ โดยระบุใหเจาของโครงการสงเงินใหกองทุนฯ โดยใหรวมคาใชจาย

ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดวย หลังจากมีการดำเนินโครงการ   

     ๒.๒  ควรกำหนดใหมีระยะเวลาท่ีสามารถนำรายงาน EIA/EHIA ท่ีผานความเห็นชอบไปใชประโยชนใน

การขออนุมัติอนุญาต โดยควรมีระยะเวลา ๒-๓ ป ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของแตละประเภทโครงการ๒ ในกรณี

ที่เจาของโครงการตองการยกเลกิโครงการ ใหแจงเปนลายลกัษณอกัษรไปยงัสำนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และใหมีผลเปนการยกเลิกรายงาน EIA/EHIA ของโครงการน้ันดวย  

     ๒.๓  แนวทางการแกไขปญหาการหลกีเล่ียงไมจดัทำรายงาน EIA/EHIA ตามระบบบัญชีรายการโครงการ

หรือกิจการที่ตองจัดทำรายงาน 

  (๑) มีระบบการรองเรียนทั้งกรณีเจาของโครงการตองการหลบเลี่ยง หรือมีโครงการประเภทใหม

ที่อาจมีผลกระทบสูง แตไมอยูในบัญชีรายการที่ประกาศไว หากเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใหคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติสามารถสั่งใหทำรายงาน EIA/EHIA เพิ่มเติมได๒ 

  (๒) มีขอกำหนดเรื่องระยะเวลาการปรับปรุงบัญชีรายการโครงการท่ีแนนอน เชน การปรับปรุง

ทุก ๔ ป และเปดชองทางใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและภาคประชาชนสงขอเสนอในการปรับปรุงดวย๒ 

  (๓) ปรับปรุงเงื่อนไข (ขนาด พื้นที่ กำลังการผลิต ฯลฯ) ที่กำหนดไวสำหรับประเภทโครงการ

ตาง ๆ ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อชวยปองกันการหลบเล่ียง และเพื่อใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับความรุนแรง

ของผลกระทบ 

  (๔) ใหหนวยงานอนุมตั/ิอนุญาต เพิม่เตมิขอกำหนดในการดำเนินงานเพือ่เปนแนวทางลดผลกระทบ

สำหรับโครงการหรอืกจิการท่ีอยูในบญัชรีายการท่ีตองทำ EIA/EHIA แตมคีณุลกัษณะไมตรงตามทีป่ระกาศกำหนดไว 

เชน การจัดทำการประเมินผลทางดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอม (Environmental Safety Assessment)๒ 

การจัดทำการประเมินผลกระทบดานกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) การจัดทำการประเมิน

ผลกระทบดานความขัดแยง (Conflict Impact Assessment) ฯลฯ  

 

 ๓. ดานการพิจารณารายงาน 

     ๓.๑ ควรปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการผูชำนาญการ (คชก.) ใหเปดเผยขอมูลสู

สาธารณะและมีความโปรงใสมากขึ้น เชน การตรวจสอบขอมูลที่เปนเท็จ การเขาไปศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการ ทั้งที่

มีความขัดแยงและไมมีความขัดแยง การจัดทำระบบข้ึนทะเบียนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการ คชก. 

ฯลฯ และในขณะเดียวกันควรเปดใหสาธารณะเขามามีสวนรวมในกระบวนการทำงานของ คชก. มากยิ่งขึ้น เชน 

การมีตัวแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากชุมชนในพื้นที่โครงการ (ท้ังฝายที่เห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวย) เขารวม

เปน คชก. การเขารวมรับฟงการประชุม คชก. การนำขอมูลที่จัดทำโดยชุมชนเขาสูกระบวนการพิจารณา EIA/

EHIA และแจงกำหนดการประชุมและผลการประชุมใหชุมชนทราบทุกครั้ง 
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     ๓.๒ ใหปรับปรุงโครงสรางของ คชก. โดยครอบคลุมภาคสวนวิชาการ รัฐ เอกชน และชุมชน ที่ไดรับ

ผลกระทบ โดยคำนึงถึงสัดสวนท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ ใหพิจารณาเลือกสรรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถดานสุขภาพ

เพื่อเขาไปเปนองคคณะในการอานและพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพรวมดวย 

     ๓.๓ ขอใหนำผังเมืองที่ประกาศใช และรางผังเมืองที่ผานกระบวนการรับฟงความเห็นตามกฎหมาย

และคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบ แตอยูระหวางดำเนินการรอการออกประกาศบังคับ มาพิจารณา

ประกอบการใหความเห็นตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพในทุกขั้นตอน  

     ๓.๔ ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงจัดทำรายงานฉบับแกไขสำหรับรายงานท่ี

คณะกรรมการผูชำนาญการไดมีความเห็นใหปรับแกไข๒ 

 

 ๔. ดานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 

     ๔.๑ ปรับปรุงวิธีการระบุเงื่อนไขทายใบอนุมัติ/อนุญาต รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยแนวทางตาง ๆ ดังนี้ 

  • ปรับปรุงกฎหมายใหหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต มีอำนาจในการนำมาตรการปองกันและแกไขผล

กระทบสิง่แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอมตามรายงาน EIA/EHIA ท่ีผานความเหน็ชอบ

ไปกำหนดเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมของคำส่ังอนุมัติ/อนุญาตโครงการได และหากไมมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และไดมีการตักเตือน/ภาคทัณฑแลว ใหหนวยงานอนุญาตใชเปนเหตุผลพิจารณา

ระงับการตอใบอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตได 

  • ใหเจาของโครงการขนาดใหญ (เชน โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน เขื่อน เหมืองแร ฯลฯ) จัด

เวทีนำเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอมทกุ ๖ เดือน เชิญผูที่เกี่ยวของทั้งจากภาคประชาชน 

หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาท่ัวไปและจากสถาบันใน

พื้นที่ ฯลฯ มารวมรับทราบขอมูลผลการปฏิบัติ และรวมเสนอขอคิดเห็นตอการดำเนินงาน รวมทั้งสถานการณ

ปญหาและผลกระทบจากผูที่เกี่ยวของ 

  • ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญและมีความขัดแยงสูงควรมีการตั้งคณะกรรมการ 

  • พหุภาคีเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม   

  • การสรางเครือขายความรวมมอืใหภาคประชาชนและสถาบันการศกึษาในพ้ืนที่ไดมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะเวลาระหวาง

และหลังดำเนินโครงการ   

     ๔.๒  การกระจายอำนาจและหนาที่ในการติดตามตรวจสอบไปยังสำนักงานส่ิงแวดลอมภาค และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม โดยควรดำเนินการไปพรอมกับการกระจายอำนาจดานการเก็บภาษี

จากโครงการท่ีตองจดัทำรายงาน EIA/EHIA ไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีงบประมาณดำเนินการที่เพียงพอและเปนมาตรการจูงใจตอการดำเนินงาน (เปนการมอบหนาที่พรอมกับมอบ

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน)๒ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๕ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 

การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 
 

 ๑. ระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของ

ประเทศไทยไดพัฒนาและดำเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเคร่ืองมือและกลไกที่สำคัญในการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงาน

ภาครัฐตอการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตอเนื่องถึงสุขภาพของประชาชน

ซึ่งโครงการจะตองมีการจัดทำรายงาน EIA ที่ประกอบดวยการคาดการณและประเมินผลกระทบ รวมถึงการหา

มาตรการปองกัน/จัดการ/ลดและตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีผานมา ระบบและ

โครงสรางของการจัดทำรายงาน EIA มปีญหาในหลายดานจนสงผลใหเกดิความขดัแยงภายในสังคมตามมามากมาย 

เนื่องจากไมไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบและโครงสรางใหมีความสอดคลองและเทาทันกับสภาพความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมทางการเมือง ดังหลาย ๆ กรณีที่รายงาน EIA ที่ผานความเห็น

ชอบจากภาครัฐไมไดรับความเชือ่ถอืและยอมรบัจากภาคประชาชน (โดยเฉพาะชมุชนทีอ่ยูในพืน้ท่ีโครงการ) ในขณะ

ที่เจาของโครงการบางสวนมีทัศนคติตอรายงานในแงอุปสรรคตอการขออนุมัติโครงการ จึงไมเกิดการนำมาตรการ

และขอเสนอแนะตอการลดผลกระทบจากโครงการที่อยูในรายงานมาใชใหเกิดประโยชนทั้งตอผูประกอบกิจการ

และชุมชนอยางแทจริง อีกทั้งรายงานในระยะแรก ๆ ใหความสำคัญตอผลกระทบทางดานสุขภาพของประชาชนท่ี

นอยอยูมาก โดยมีตัวอยางกรณีความขัดแยงในอดีต เชน โรงไฟฟาแมเมาะ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ จึงได

เกิดความพยายามในการปรับปรุงระบบ EIA เรื่อยมา  

 ๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติและใหความสำคัญตอการศึกษาและ

การประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน

ตอการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนอยางรุนแรงทั้งทางดานสภาพส่ิง

แวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทำใหในป พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดมีการผนวกการวิเคราะหผลกระทบดาน

สุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) เขามารวมในรายงาน EIA เดิม ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๕๐จนเกิดเปนรายงาน EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับปกติ) และ EHIA (Environmental & Health Impact 

Assessment : EHIA) (กรณีโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอชุมชน)๑ ปจจุบันมีโครงการ

หรือกิจการที่ตองทำรายงาน EIA รวม ๓๕ ประเภท๒ ในขณะที่โครงการหรือกิจการที่อาจใหเกิดผลกระทบรุนแรง

ตอชุมชนที่ตองจัดทำ EHIA รวม ๑๑ ประเภท๓ อยางไรก็ตาม แมระบบ EIA/EHIA จะไดรับการปรับปรุงแกไขมา

อยางตอเน่ือง แตยังคงพบปญหาความขัดแยงทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สะทอนใหเห็นถึงรากของ

ปญหาเชิงโครงสรางและระบบที่ยังไมไดรับการแกไขอยางแทจริงจนทำใหเกิดขอจำกัดตอการทำหนาที่เปน

เครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปองกันและลดผลกระทบที่เกิดตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

และปญหาดังกลาวไดอีกตอไป 
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 ๓. ปญหาเชิงโครงสรางและระบบของการดำเนินงาน EIA/EHIA๔ แบงออกเปนปญหาเชิงหลักการและ

ระบบ ปญหาการจัดทำรายงาน ปญหาการพิจารณารายงานและปญหาการติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 

     ๓.๑  ปญหาเชิงหลักการและระบบ ไดแก  

  ๓.๑.๑ EIA/EHIA เปนการวิเคราะหผลกระทบเฉพาะระดับโครงการเทาน้ัน อีกทั้งยังขาดการ

ศึกษาในประเด็นขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ทางดานสิ่งแวดลอม สังคมและ

สุขภาพ) จึงเปนขอจำกัดทำให EIA/EHIA เปนเพียงมาตรการเชิงรับและไมมีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมเทาที่ควร สงผลใหเกิดผลกระทบและความขัดแยงตอชุมชนบริเวณรอบโครงการ/กิจการนั้น ๆ เชน 

กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด๕ จากปญหาปลอยมลพิษตอสิ่งแวดลอมและพื้นที่ใกลเคียง จนเกิดกระแสการ

เรียกรองของภาคประชาชนตอการหาแนวทางแกไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวทางแกไขจึงควรมีการยก

ระดับรายงาน EIA ใหครอบคลุมการพัฒนาในระดับนโยบายหรือระดับพื้นที่ เพื่อเอื้อตอการวางแผนนโยบายและ

พัฒนาพ้ืนที่ระดับตาง ๆ อยางยั่งยืน อนึ่ง แมวาในปจจุบันไดมีมติจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (เมื่อ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๒) กำหนดใหมีการทำการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment :SEA)๖ แตยังขาดความเชื่อมโยงระหวางการทำ SEA กับ EIA/ EHIA 

  ๓.๑.๒ การศึกษาความเหมาะสมและคุมประโยชน (Feasibility Study) ของโครงการ/กิจการ 

พบปญหาใน ๒ ลักษณะ คือ  

   (๑) การแยกสวนการศึกษาจากรายงาน EIA/EHIA ทำให EIA/EHIA ไมสามารถมี

บทบาทในการพิจารณาตัดสินใจเปล่ียนแปลงหรือยับยั้งโครงการที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอมและชมุชน ขาดการมสีวนรวมตัง้แตขัน้ตอนการจัดทำและคดัเลือกพ้ืนทีโ่ครงการ รวมถงึปดกัน้การแสวงหา

ทางเลือกอื่นที่มีความคุมคากวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการพัฒนาขนาดใหญ 

   (๒) การไมรวมตนทุนที่เกิดข้ึนจริง อยางตนทุนทางสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคม 

ทำใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบิดเบือนและสรางปญหาอยางตอเนื่อง 

  ๓.๑.๓ แมกระบวนการจัดทำ EIA/EHIA จะมีกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น

ภาคประชาชน (Public Hearing) มากขึ้น แตในการดำเนินงานจริงยังขาดการจัดกระบวนการมีสวนรวมอยางมี

ความหมาย กลายเปนรูปแบบพิธีกรรมที่จัดเพื่อใหครบถวนตามเกณฑที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังมีปญหา

ดานความโปรงใสของการดำเนินการ ความไวใจและเช่ือถือจากภาคประชาชน ตัวอยางกรณีปญหาในอดีต เชน 

กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ (โรงไฟฟาหินกรูด-บอนอก)๗ ที่มีการเคล่ือนไหวคัดคาน

ของชุมชนในพื้นที่อยางเขมขน จนเกิดการปะทะระหวางกลุมชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรง โดยมีสาเหตุ

เริ่มตนจากการที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนผูดำเนินโครงการ ขาดการใหขอมูลขอเท็จจริงทางวิชาการ (ที่

ถูกตอง) ของโครงการ และไมเปดโอกาสใหประชาชนทุกระดับในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการรับรูและแสดง

ความคิดเห็นในระดับที่เพียงพอและมีความหมาย  

  ๓.๑.๔  ประเด็นทางดานกฎหมาย พิจารณาไดเปนเรื่อง  

   (๑) ความสัมพนัธทีไ่มสอดคลองของระบบ EIA/EHIA กบักฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกับ

การดำเนินโครงการ เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายดานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติการนิคม กฎหมายดานการ

กอสรางอาคาร กฎหมายที่รองรับมาตรการลดผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน พบวาบางกรณีในขณะที่รายงาน 
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EIA/EHIA ยังไมผานความเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมาย แตมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามขั้นตอน

ของกฎหมายอื่น ๆ ไปลวงหนา และกลายเปนแรงกดดันตอการพิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงาน EIA/ EHIA  

   (๒) ความลาสมัยของเนื้อหา บทบัญญัติ การจับปรับและบทลงโทษของกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

   (๓) ยังไมมีกฎหมายที่ใหอำนาจในการพิจารณายับยั้งหรือระงับโครงการแกหนวยงานที่

รับผิดชอบพิจารณาโครงการ เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอม (กก.วล.) และคณะกรรมการผูชำนาญการ (คชก.) 

     ๓.๒ ปญหาเชิงการจัดทำรายงาน ไดแก 

  ๓.๒.๑ ปญหาแงความสัมพันธของเจาของโครงการกับผูจัดทำรายงาน /บริษัทที่ปรึกษาซ่ึงอยูใน

ความสัมพันธแบบผูวาจางกับผูรับจาง ซึ่งอาจเกิดปญหาในลักษณะที่ผูรับจาง (ผูจัดทำรายงาน/บริษัทที่ปรึกษาที่ได

รับอนุญาตจาก สผ.) จะทำรายงานเพือ่ตอบสนองความตองการของผูวาจาง (เจาของโครงการ) มุงเนนทำใหรายงาน 

EIA/EHIA ผานความเหน็ชอบ ซึง่ทำใหขาดความเปนอสิระในการทำงานและคณุภาพของเนื้องานโนมเอียงไปและอาจ

ไมเกิดประโยชนอยางแทจริง 

  ๓.๒.๒ อายุของรายงาน EIA/EHIA เนื่องจากในปจจุบันไมไดมีการกำหนดอายุของรายงานที่ได

ทำการศึกษาไวแลว ทำใหโครงการที่ผานความเห็นชอบรายงานหากไมเริ่มดำเนินการภายในชวงระยะเวลาอันใกล 

อาจสงผลใหสภาวะการณรอบขางหรือผลกระทบตาง ๆ ไมตรงกับผลการศึกษาท่ีได ซึ่งอาจสรางความเสียหายตอ

สิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพมากขึ้น จึงควรมีแนวทางในการกำหนดอายุการใชงาน EIA/EHIA ท่ีผานความเห็น

ชอบจาก คชก.แลว 

  ๓.๒.๓ ปญหาเรื่องการกำหนดประเภทโครงการโดยใชระบบบัญชีรายการ แมในปจจบุนัการกำหนด

ประเภท ขนาดและพ้ืนที่โครงการที่ตองมีการทำ EIA และ EHIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามลำดับแลวก็ตาม พบวาอาจไมครอบคลุม

ทุกประเภทโครงการท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง และมีชองโหวใหเจาของโครงการสามารถหลีกเลี่ยงการทำรายงาน EIA/

EHIA ไดโดยการลดกำลังผลิต ลดขนาดพื้นที่หรือโครงการใหต่ำกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตองจัดทำรายงาน การ

เปลี่ยนแปลงประเภทโครงการใหเขาขายไมตองขออนุญาตตัวอยางเชน การลดจำนวนหองของโครงการที่พักอาศัย 

การลดขนาดกำลังผลิตของโรงไฟฟา เปนตน  

  ๓.๒.๔ ปญหาเรื่องความไมสะทอนการคาดการณความเสี่ยงทางดานสุขภาพตามความเปนจริง

ของรายงาน EIA/EHIA ตอกลุมเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงขาดการวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกับ

ผลกระทบดานสุขภาพ ความไมชัดเจนของมาตรการลดผลกระทบทางสุขภาพและขาดผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ

สำหรับวิเคราะหและติดตามประเด็นสุขภาพ  

     ๓.๓  ปญหาเชิงการพิจารณารายงาน ไดแก 

  ๓.๓.๑ ปญหาในดานการเขาถงึเอกสารรายงาน EIA/EHIA ของภาคประชาชน สงผลตอความเชื่อถือ 

ความไววางใจตอกระบวนการทำงานของหนวยงานภาครัฐและผูมีสิทธิจัดทำรายงาน และในบางกรณีอาจทำให

รายงานขาดความสมบูรณของขอมูล เนื่องจากภาคประชาชนขาดโอกาสในการเพ่ิมเติมขอมูลสำคัญในพื้นที่และ

การเสนอความคิดเห็น 

  ๓.๓.๒ การสื่อสารผลการศกึษาและรายงานตอเวทีการมสีวนรวมของภาคประชาชน ดวยรปูแบบ

รายงานเองทำใหตวัรายงานมเีนือ้หาทีค่อนขางมาก และเปนการศึกษาแบบแยกสวนในแตละประเดน็ ทำใหมองความ
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เชื่อมโยงในแตละเรื่องไดยาก การใชศัพทเทคนิคคอนขางมาก เปนตน ซึ่งหากนำผลการศึกษาสื่อสารสูวงรับฟง

ความคิดเห็นของภาคประชาชนจะยิ่งเกิดความยุงยาก ซับซอนตอความเขาใจของภาคประชาสังคมได 

  ๓.๓.๓  ไมมีเงื่อนไขขอกำหนดเก่ียวกบัระยะเวลาในการปรบัปรงุแกไขรายงาน EIA/EHIA ภายหลัง

จากที่ผานกระบวนการพิจารณาจาก คชก. (ในชวงระยะเวลา ๔๕ วัน) แลว ทำใหหากใชเวลาในการแกไขยาวนาน 

สถานการณหรือขอมูลบางสวนในพื้นที่โครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปมากและไมเหมาะสมที่จะใชในการวิเคราะหผล

กระทบในรายงานอีกตอไป 

  ๓.๓.๔ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ตอการ

เสนอความเห็นตอรายงาน EIA/EHIA สำหรับโครงการของรัฐที่ตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงมีองค

ประกอบตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๓ – ๒๑)๘ 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิดาน

สิ่งแวดลอมเปนกรรมการที่คัดเลือกโดยรัฐมนตรี  ทำใหอาจขาดความเปนอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งปญหาเรื่อง

ความขัดแยงเชิงอำนาจหนาที่ตอการพิจารณารายงาน EIA/EHIA เน่ืองจากในหลายกรณีหนวยงานภาครัฐเองก็มี

สถานะเปนเจาของโครงการ 

  ๓.๓.๕ ปญหา/อุปสรรคของคณะกรรมการชำนาญการ (คชก.) ตอกระบวนการพิจารณาเห็น

ชอบโครงการ แบงเปน  

   (๑) ดานองคประกอบของคณะทำงาน โดยในป ๒๔๕๔ มีคชก.ไดรับการแตงตั้งจาก

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจำนวน ๑๐ คณะ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง

แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงประกอบดวยประธาน เจาหนาที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายหรือกิจการที่ตองจัดทำ

รายงาน EIA ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน ๙ ทาน แตพบวายังขาดองคประกอบจากภาคสวนประชาสังคม/ชุมชนที่ไดรับผล

กระทบ  

   (๒) ดานกระบวนการทำงาน เชน การขาดผูแทน/การสนับสนุนดานขอมูลในระดับจาก

พื้นที่เพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการ การไมสามารถเขาไปพิจารณาสภาพพ้ืนที่โครงการเนื่องจากขอจำกัดดาน

งบประมาณและเวลา เปนตน 

  ๓.๓.๖ ปญหาโครงสรางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตอการดำเนินงานพิจารณารายงาน EIA/EHIA พบวา สผ.เปน

หนวยโครงสรางหลักทำหนาที่ขับเคลื่อนระบบ EIA/EHIA ต้ังแตกระบวนการพิจารณารายงาน กลั่นกรอง/ตรวจ

สอบ/เสนอความเห็นตอ คชก.ในแตละคณะ จนถึงพัฒนาเทคนิค/กระบวนการของระบบ EIA/EHIA โดยภาระงาน

ที่ลนมือ ทำใหเกิดปญหาดานตาง ๆ เชน การขาดแคลนนักวิชาการท่ีมีความชำนาญท่ีเพียงพอตอจำนวนโครงการที่

พิจารณาในแตละป การทำงานแบบรายโครงการ(Project-based) ทำใหขาดการมองภาพรวม หรือผลจากการ

อนุมัติโครงการในพ้ืนที่ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสามารถในการประเมินสถานการณระดับพื้นที่ 

     ๓.๔  ปญหาเชิงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ไดแก 

  ๓.๔.๑ หนวยงานอนุมัติ/อนุญาตสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผล

กระทบส่ิงแวดลอมที่กำหนดไวในรายงาน EIA/EHIA และท่ีระบุไวเปนเงื่อนไขทายใบอนุญาต เฉพาะท่ีอยูในอำนาจ

ตามกฎหมายของหนวยงานอนุมัติ/อนุญาตหรืออยูในขอบเขตพื้นที่โครงการเทานั้น ทำใหขาดการประสานติดตาม

ตรวจสอบรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 
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  ๓.๔.๒ ปญหาการขาดการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่

ระบุไวในรายงาน EIA/EHIA ทำใหโครงการจำนวนมากไมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่วางไวอยางเครงครัด แมวาทาง 

สผ.จะมีการจัดตั้งทีมติดตามภายใน แตก็ประสบปญหาความไมเพียงพอของบุคคลากรตอจำนวนโครงการ การไมมี

อำนาจและบทลงโทษสำหรับเจาของโครงการที่กระทำความผิด แมกระทั่งขาดการติดตามประสานงานในเชิงพื้นที่

วาไดมีการฝาฝนดำเนินโครงการแม EIA/EHIA มีปญหาหรือไม  

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๔. กฎหมายท่ีเกีย่วของโดยตรงกบัการจดัทำรายงานวเิคราะหผลกระทบทางสิง่แวดลอม (สำหรับโครงการ/

กิจการ ที่กำหนดไวตามประกาศกระทรวง) ในปจจบุนัอางองิตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดมีการเพิ่มเติมการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพเขามาในป พ.ศ. ๒๕๕๒ อางอิงมาตรา ๖๗ 

วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตยังพบปญหาระบบและโครงสรางในการจัดทำรายงาน EIA/EHIA 

ดังสถานการณปญหาขางตน แมวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทำรางแกไขพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีเนื้อหาในรางกฎหมายเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุง

ระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิง่แวดลอมและสขุภาพ แตไมไดเปนการแกไขปรบัปรงุเพ่ือการปฎิรปูเชงิโครงสราง

และระบบ EIA/EHIA  ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจแกไขรางกฎหมายเสร็จแลว และอยูใน

ระหวางขั้นตอนรอการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕/ รางมติ ๕ 

 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๓๑

เอกสารอางอิง 

ในรายงาน EIA และ EHIA นั้นจะมีระดับและความเขมขนของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่ยัง

แตกตางกัน โดยรายงาน EHIA สำหรับกรณีโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอ

ชุมชนนั้นจะมีระดับความเขมขนของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพมากกวารายงาน EIA สำหรับ

โครงการพัฒนาในระดับปกติ 

จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซึ่งตองจัดทำรายงาน, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนด ประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติ

สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงฯ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

อางอิงจาก EIA สำรวจสถานภาพ ปญหาและทางออก,สรางสรรคปญญา : ชุดนโยบายสาธารณะ ลำดับที่ 

๒, ธันวาคม ๒๕๔๕ 

ดูรายละเอียดแนวทางการเยียวยาและแกไขผูไดรบัผลกระทบจากกรณีมาบตาพุด ไดที่ ประมวลผลการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย, มิถุนายน ๒๕๕๔ 

ยอมาจาก Strategic Environmental Assessment เปนเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสิ่ง

แวดลอมในระดับพื้นที่และรายสาขาตั้งแตขั้นตอนการกำหนดนโยบาย เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาและยั่งยืน และปองกันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจหรือใหเกิดผลกระทบ

นอยที่สุด 

โครงการกอสรางโรงไฟฟาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในแนวทางการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญดาน

โครงสรางพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มิถุนายน ๒๕๔๖ 

ดูรายละเอียดองคประกอบคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติไดทางเว็บไซต http://www.onep.go.th/

neb/1.About_neb/webpage/neb_complement.html 
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รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๓๒

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕   

ระเบียบวาระท่ี ๒.๕  

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๕ / ผนวก ๑ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

การดำเนนิงานพัฒนาและปรบัปรงุ 

โครงสรางและระบบการวเิคราะหผลกระทบดานสิง่แวดลอมและสขุภาพ (EIA/EHIA) 

 

เสถียรไทย (ประธาน)



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๓๓

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๗ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา 

          ไดพิจารณารายงานเรื่อง พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ๑ 

 ตระหนัก วาคนไทยรอยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งใชหลักการทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทาง

การดำเนินชีวิตจนกลายเปนรากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณมรดกของชาติไทย พระสงฆ

เปนผูมีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม 

ทองถ่ิน ชุมชน อันเปนแบบอยางท่ีดีใหกับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิง่แวดลอมภายในวดั และขยายผลสู

การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน  

 กังวล วาพระสงฆมีปญหาทางสุขภาพ  โดยเฉพาะปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลอืด และภาวะไขมนัในเลือดสูง ซึง่สาเหตสุำคญัสวนหนึง่มาจากอาหารที่ใสบาตร

ทำบุญของประชาชนที่ยังขาดความรูความเขาใจและตระหนักถึงผลเสียตอการเจ็บปวยของพระสงฆ นอกจากน้ี

พระสงฆยังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสิ่งที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค เชน การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง 

และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไมไดรับการแกไขจะกลายเปนผูปวยรายใหม   

 รับทราบ วาปญหาสุขภาพของพระสงฆไดมีหนวยงานตาง ๆ ดำเนินการแกไขปญหาอยูแลว แตเปนเพียง

โครงการเฉพาะกิจที่ขาดระบบกลไกการดำเนินงาน ขาดการบูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ อยางจริงจัง และมีการ

ดำเนินงานเฉพาะในบางพื้นที่เทานั้น และแมวาพระสงฆจะมีหลักประกันสุขภาพ แตเมื่ออาพาธยังมีปญหาในการ

เขาถึงบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแลสุขภาพพระสงฆอยางตอเนื่องและครบวงจร 

 หวงใย วาหากไมมีการพัฒนากระบวนการสงเสริมและการดูแลพระสงฆในดานสุขภาพจะทำใหกลไกใน

การสืบทอดพระพุทธศาสนา และการพัฒนาความดีงามดานคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทย ก็จะ

ออนแอลง 

 ชื่นชม วาไดมีการดำเนนิงานแลวหลายโครงการ เชน โครงการวดัสงเสริมสขุภาพ โครงการเครอืขายพระสงฆ

เพื่อการสงเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การจัดระบบสุขภาพของพระสงฆในเขตอำเภอสีคิ้ว 

โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสมีารวมกบัเครือขายพระสงัฆพฒันาโคราช โครงการแกปญหาการตัง้ครรภไมพรอม

ของวัยรุนที่ไดผล ของเจาอาวาสวดัศรีรตันาราม ตำบลชอนสมบรูณ อำเภอหนองมวง จงัหวดัลพบรุ ีโครงการวดั ๕ ส. 

โดยคณะสงฆจังหวัดสระบุรี และโครงการวัดรมรื่นพระสุขภาพดีดวยวิถีชุมชน จังหวัดสิงหบุรี 

 เห็นวา  จำเปนตองใหความสำคัญในการดูแลสุขภาพพระสงฆใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ

ทั้งกาย จิต ปญญา และสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ โดยจะกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวาง

วัดกับชุมชน ทำใหพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง 

 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๓ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๓๔

 จึงมีมติดังตอไปนี้    

 ๑. ขอใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (ซึ่งเปนหนวยงานที่สนองงานคณะสงฆ) เปนหนวยงานหลัก

ในการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนและภาคีเครือขายภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวของ ดำเนินการดังนี้ 

         ๑.๑  พัฒนาแนวทางการปฏิบัติสำหรับพระสงฆใหสอดคลองกับพระธรรมวินัยและสถานการณดาน

สุขภาพ  

         ๑.๒  รวมกับเครือขายพระสงฆนักพัฒนา ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนวัดสงเสริม 

สุขภาพ  เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของพระสงฆและชุมชน 

         ๑.๓  ดำเนินการและพัฒนาการขึ้นทะเบียนพระสงฆ และจัดทำระบบฐานขอมูลพระสงฆทั่วประเทศ 

เพื่อประโยชนดานสิทธิและสวัสดิการอันพึงมีพึงไดของพระสงฆ โดยใหคำนึงถึงความถูกตองของสถานะความเปน

พระสงฆ  

         ๑.๔  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาองคกรคณะสงฆและเครือขายพระสงฆนักพัฒนา โดยมีภิกษุเปน

แกนนำ ในการดำเนินการเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและพระสงฆในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีสวนรวมในการสราง

สุขภาวะของชุมชน โดยคำนึงถึงการพัฒนาจิต เชน การทำสมาธิภาวนา การเดินจงกรม ทั้งนี้ใหมีการสนับสนุน

ภิกษุไดเขาศึกษาเรียนรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และการปฐมพยาบาลเบื้องตน    

     ๑.๕  รวมกับองคกรชุมชน ในการดูแลสุขภาพของพระสงฆในพื้นที่ใหครอบคลุมและทั่วถึง  

         ๑.๖  รวมกับคณะสงฆ  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงฆ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ สงเสริมและสนับสนุนการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ “พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ” ไวใน

หลักสูตรตาง ๆ ของพระสงฆ ไดแก หลักสูตรการอบรมพระสังฆาธิการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ หลักสูตร

พระธรรมจาริก และหลักสูตรพระสงฆนักพัฒนา  

  ๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการและประสานความรวมมือกับหนวยงาน/ภาคี/เครือขาย ท่ีให

บริการดานสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะสงฆ ชุมชน และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ 

ดำเนินการ 

          ๒.๑  พัฒนาระบบและรูปแบบการบริการดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องตน การตรวจคัดกรอง

โรคเรื้อรัง การติดตามเยี่ยมและการดูแลพระสงฆที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ทุพพลภาพ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง  

     ๒.๒  รณรงคสงเสริมใหประชาชนตระหนักในการถวายสังฆทานดวยอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนโทษ

ตอสุขภาพพระสงฆ และหลีกเลี่ยงหรืองดเวนสิ่งที่เปนผลเสียตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุหรี่ที่จะกอใหเกิด

โรคเรื้อรัง 

 ๓. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติปรับปรุงหลักเกณฑการใหบริการของสถานบริการ

สาธารณสุข เพื่อเอื้อใหพระสงฆไดเขาถึงบริการดานสาธารณสุข สามารถรับบริการไดทุกสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐและเอกชนที่เปนเครือขายบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ 

 ๔. ขอใหกระทรวงศกึษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสงฆทุกแหง 

และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทำการศึกษาวิจัยและสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องเก่ียวกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ 

รวมทั้งพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ 
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 ๕. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเปดโอกาสใหพระสงฆมีสวนรวมเปนคณะทำงานหรือ

คณะกรรมการในการพัฒนาระบบสุขภาวะของชุมชน  

 ๖. ขอใหคณะสงฆและเครือขายพระสงฆนักพัฒนา   

     ๖.๑  พัฒนารูปแบบ แนวทาง กระบวนการเรยีนรู  สงเสริมและสนบัสนุนการพฒันาสขุภาวะของพระสงฆ

และชุมชน โดยมีพระสงฆเปนแกนนำ  

     ๖.๒  รวมกับกระทรวงสาธารณสขุ ดำเนนิการพฒันาวัดใหผานเกณฑมาตรฐานวดัสงเสริมสขุภาพเพิม่ขึ้น

อยางตอเน่ืองตามแผนงานที่จะกำหนดขึ้นรวมกัน  

 ๗. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติสงเสริมสนับสนุน และนำประเด็น “พระสงฆกับการพัฒนา

สุขภาวะ” ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ตอไป 

      ๘. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๗ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๓  

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ 

พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ 
 

 ๑. คำนิยาม   

     ๑.๑ พระภิกษุสงฆ หมายถึง ประชาชนชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ เขามาบวชในศาสนาพุทธ และ

ปฏิบัติธรรมวินัยตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจา   

              ๑.๒  สุขภาวะหรือสุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายถึง ภาวะของ

มนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวมอยางสมดุล  

             ปญญา หมายถึง ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดีความช่ัว ความมี

ประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนำไปสูความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟอเผื่อแผ๑  

 ๒. พระพุทธศาสนาอยูคูกับสังคมไทยมานาน วิถีชีวิตของชาวไทยสวนมากจะเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 

ชาวไทยรอยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ๒ ซึ่งไดนำหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางแหงการ

ดำเนินชีวิตจนกลายเปนรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณมรดกของชาติไทย คำสอนในพระพุทธศาสนาได

ซึมซาบอยูกับวิถีชีวิตของคนไทยและเปนแบบอยางแหงการดำเนินชีวิตจนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมขึ้นมา๓,๔ โดยมี

พระภิกษสุงฆเปนสือ่กลางในการนำพระธรรมคำสัง่สอนไปสูการปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ เพือ่ใหจติใจปลอดโปรงเบิกบาน

ผองใส มีความเจริญงอกงามดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา  

 ๓. พระภิกษุสงฆคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรม (ธรรมะ) ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ใหเปนรูปธรรมในสังคมไทย พรอมทั้งยังอบรมสั่งสอนประชาชนคนไทยอีกหกสิบกวาลานคนใหตั้งตนอยูในศีลธรรม

อันดีงามของพระพุทธศาสนา และยังมีบทบาทในการชวยสงเสริม ผลักดัน คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให

หลุดพนจากความยากลำบากนานัปการ จากบทบาทอันสำคัญเหลานี้ทำใหพระภิกษุสงฆกับประชาชนคนไทยเปน

เหมือนหนึ่งเดียวที่คอยชวยเหลือเกื้อกูลกันและกันมานับจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

 ๔. บทบาทของพระภิกษุสงฆตอสังคม นอกจากการสั่งสอนเผยแพรหลักพุทธศาสนาแกประชาชน แลวยัง

มีบทบาทอื่น ๆ ที่มีความสำคัญมากตอการพัฒนาสังคม สรุปไดดังนี้ 

       ๔.๑  บทบาทดานการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน สงเสริมการปลูกพืช หรือเกษตรธรรมชาติแบบครบวงจร 

การปลูกหมอนเลี้ยงไหม การปลูกแตงโม การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมู การจัดตั้งกลุม เชน กลุมเจียระไนพลอย กลุม

ธนาคารขาว กลุมสัจจะออมทรัพย กลุมฌาปนกิจหมูบาน เปนตน อยางไรก็ตามการดำเนินงานดังกลาว มีทั้ง

ประสบความสำเร็จและประสบปญหา  

              ๔.๒  บทบาทดานการพฒันาสงัคม จะอยูในลกัษณะการทำตัวเปนแบบอยางทีด่ใีนการประพฤตปิฏบิตัติน 

การเปนผูนำในการพัฒนาชุมชน เชน การตัดถนนในหมูบาน การจัดระเบียบรั้วบาน การลอกคลอง ทำประปา ถัง

เก็บน้ำฝน เปนการรวมมือกันระหวางวัด ชาวบานและทางราชการ ในสวนขอขัดแยงทางการเมือง พระภิกษุสงฆมี

บทบาททางดานการสรางขวญัและกำลงัใจกบัประชาชน อยูเคียงขางประชาชนในทกุสถานการณ สรางความศรัทธา

และความเชื่อมั่นใหกับประชาชน 
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     ๔.๓  บทบาทดานการพัฒนาการศึกษา มีบทบาทในหลายลักษณะ เชน การใหการศึกษาแกพระภิกษุ

สงฆดวยกัน โดยการตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมใหการอบรมพระลูกวัดท่ีบวชใหม ในสวนของเยาวชนไดมีการจัดการ

อบรมในวันเสาร อาทิตย ใหการศึกษาผานดาวเทียมแกประชาชน จัดอุทยานการศึกษา จัดหองสมุดในบริเวณวัด 

และจัดอบรมในการพัฒนาอาชีพตาง ๆ  

         ๔.๔  บทบาทดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย พระภิกษุสงฆจะชวยเหลือประชาชนโดยใชยาแผนโบราณ 

ในการรักษาโรคทั่วไป โรคกระดูกและขอ รักษาผูติดยาเสพติด และที่สำคัญไดแกการสงเสริมสุขภาพจิตและภาวะ

จิตปญญาตลอดจนการปองกันและการช้ีแนะ เพื่อแกปญหา สุขภาพจิต การติดสุรา รวมถึงการฟนฟูผูปวยจิตเวช

เรื้อรังและผูปวยสารเสพติด 

     ๔.๕ บทบาทดานการพฒันาสิง่แวดลอม พระภิกษุสงฆจะทำในลักษณะจัดสถานทีใ่นบริเวณวัดใหรมรื่น 

เปนที่รมเย็น สำหรับใหประชาชนท่ีมีความทุกขรอนมาพึ่งพิง เปนผูนำในการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน การจัด

อบรมเยาวชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมฯ 

 ๕. ตัวอยางของการดำเนินงานที่ชี้ใหเห็นบทบาทของพระภิกษุสงฆในการพัฒนาชุมชน อาทิที่จังหวัด

นครราชสีมา เครือขายพระสังฆพัฒนาโคราช รวมกับเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทำโครงการจัดระบบสุขภาพของพระภิกษุสงฆในเขตอำเภอสีคิ้ว มีการจัดต้ัง

ศูนยสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆระดับตำบล มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาวัดสงเสริมสุขภาพและ

การดูแลพระภิกษุสงฆอาพาธอยางยั่งยืน ที่จังหวัดสระบุรี คณะสงฆจังหวัดสระบุรี โดยวัดพระพุทธบาทราชวรมหา

วิหาร ไดจัดทำโครงการวัด ๕ ส.ข้ึน โดยมีจุดมุงหวังเพื่อใหพระภิกษุสงฆและวัดมีกิจกรรมดูแลสภาพส่ิงแวดลอมที่

เอื้อตอการดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆและการจัดการสุขภาพของพระภิกษุสงฆในวัด เพื่อเปนพื้นฐานในการดูแล

สุขภาพอยางย่ังยนื๕ ทีจ่งัหวดัลพบรุ ี สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบรุดีำเนนิการโครงการวดัรมรื่น พระสุขภาพดี 

ดวยวิถีชมุชนใหการดแูลสขุภาพพระภกิษสุามเณรและสภาพแวดลอมในวดัตาง ๆ๖ เจาอาวาสวัดศรีรัตนาราม ตำบล

ชอนสมบูรณ อำเภอหนวงมวง ไดเปนแกนนำรวมกับหนวยงานและประชาชนในพื้นที่จัดทำโครงการแกปญหาการ

ตั้งครรภไมพรอมของวัยรุนที่ไดผล๗ 

 ๖. นอกจากนั้น ยังพบบทบาทพระภิกษุสงฆตอการพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุสงฆดวยกันเอง เชน ท่ี

จังหวัดนครราชสีมา พระครูอมรชัยคุณ (หลวงตาแชร พเนจรพัฒนา) ไดจัดตั้งสถาบันพระสังฆพัฒนา เพื่อทำหนาที่ 

(๑) สงเสริมบทบาทหนาทีข่องพระสงัฆพฒันาในทองถ่ิน ใหมคีวามเปนผูนำชุมชมทีม่คีณุธรรม และสรางพระวิทยากร

ใหมากขึ้น (๒) ใหการสนับสนุนกิจกรรมของศูนยเครือขายใหเขมแข็ง มีองคความรูที่เดนชัด สามารถเปนที่ศึกษา

ดูงานได  ขยายผลสูชุมชนใกลเคียงได  (๓) ถายทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น  ขยายผลสู เยาวชน-คนรุนใหม  

ใหรูจักคุณคาของทางศาสนา-ศิลปวัฒนธรรม  และการเกษตรตามแนวพระราชดำริ  “ทฤษฎีใหม” 

 ๗. จากสภาพโครงสรางของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน การพัฒนาตาง ๆ เจริญ

กาวหนาอยางกาวกระโดด ประชาชนมุงสูสงัคมวตัถุนยิมมากขึน้ พระภกิษุสงฆถกูปลอยใหเผชญิกับปญหาตามลำพัง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ นโยบายของรัฐบาลที่ผานมายังไมสามารถตอบสนอง

กับการสงเสริมสุขภาพและการแกไขปญหาสุขภาพพระภิกษุสงฆได รวมทั้งผลงานวิจัยตางไดสะทอนและตอกย้ำ

ปญหาไดอยางชัดเจนในเรื่องการจัดการสุขภาพของพระภิกษุสงฆอยางรอบดาน และเพียงพอ๔  

 ๘. พระภิกษสุงฆ เปนผูทีเ่ขามาบวชในพุทธศาสนา ไมสามารถท่ีจะประกอบกิจไดดังฆราวาส เพราะเปนการ

ขัดตอพุทธบัญญัติ จึงตองอาศัยปจจัยสี่ อันไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคที่เปนเครื่อง

ดำรงชีวิตจากประชาชน การท่ีพระภิกษุสงฆบางสวนจะตองแยกตัวออกเด็ดขาดจากชุมชนและปลีกตัวอยูโดยลำพัง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๓๘

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเกิดชองวางระหวางพระภิกษุสงฆกับสังคมโดยรอบ การอยูแบบโดดเดี่ยวของพระภิกษุสงฆ

ยอมเกิดความเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะความเสี่ยงตอการดูแลสุขภาพ ซ่ึงสอดคลองกับประเด็นตามธรรมนูญ

วาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  หมวด ๕ การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพอยาง

มีมาตรฐาน ทันตอเหตุการณ บนพื้นฐานแหงดุลยภาพ ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ภายใตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๙. จากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆทั่วประเทศจำนวน ๙๐,๒๕๐ รูป โดยกรมการแพทยในป 

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ พบวา มีภาวะเจ็บปวยรอยละ ๓๐.๕๗ โดยปวยเปนโรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน โรคปอด และโรคหัวใจและหลอดเลือด มีภาวะน้ำหนักเกินรอยละ ๔.๕ สูบบุหรี่รอยละ ๔๑.๓ ออกกำลัง

กายเฉลี่ยรอยละ ๔๓.๑๘ สอดคลองกับรายงานผลการดำเนินงานโครงการหนวยแพทยพระราชทานเคลื่อนที่

สำหรับพระภิกษุ สามเณรในพระราชูปถมัภฯ เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ โดยมูลนิธิโรงพยาบาล 

๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ จำนวน ๙๔,๙๒๘ รูป จาก ๗๗ จังหวัด ในป 

พ.ศ. ๒๕๕๔ พบวาพระภิกษุสงฆมีคาน้ำตาลในเลือดสูง (ตรวจเลือด ๔,๗๔๘ ราย พบผิดปกติ ๘๓๖ ราย หรือ 

รอยละ ๑๗.๖) มีประวัติเปนเบาหวานรอยละ ๕.๒๓ ความดันโลหิตสูงรอยละ ๔.๐๑ สูบบุหรี่ รอยละ ๔๐๙ (ขอมูล

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระภิกษุสงฆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐,๔๓๗ รูป๘ )      

 ๑๐.  จากการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ-สามเณร เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙  จำนวน ๑,๑๒๒ รูป จาก ๒๘ วัด

ในกรุงเทพมหานครโดยกรมการแพทย ผลการตรวจสุขภาพพบวา มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่รอยละ ๑๓.๘ มีโรค

ประจำตัว ไดแก โรคตารอยละ ๑๑.๔  โรคภูมิแพรอยละ ๑๑  โรคกระดูกและขอ และโรค หู คอ จมูก รอยละ ๖.๔ 

เทากัน  โรคความดันโลหิตสูงรอยละ ๕.๘  โรคหลอดเลือดหัวใจรอยละ ๔.๓  โรคเบาหวานรอยละ ๔.๒  เมื่อเจ็บ

ปวยใชบริการในโรงพยาบาลของรัฐรอยละ ๗๙.๒ โดยใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๓๖.๓  ปญหาที่

พบในการมารับการรักษาพยาบาล ไดแก  ปญหาดานการเดินทางรอยละ ๒๗.๕  และติดขัดเรื่องขอปฏิบัติของสงฆ

รอยละ ๒๕.๖ และรอยละ ๔๔.๔ มีการออกกำลังกายนานๆ ครั้ง  แตรอยละ ๑๗.๕ ไมเคยออกกำลังกาย  มีเพียง

รอยละ ๘.๗ ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ๓ ครั้งตอสัปดาห๑๐ 

 ๑๑. จากการศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยการสัมภาษณพระภิกษุสงฆจำนวน ๒๔๖ รูป ใน ๑๑ จังหวัด พบวาพระภิกษุสงฆ

สนใจตรวจสุขภาพรอยละ ๕๒ จำแนกเปนการตรวจสุขภาพประจำทุกปเพียงรอยละ ๒๑ และตรวจสุขภาพเปน

ครั้งคราวรอยละ ๓๑ พระภิกษุสงฆประมาณครึ่งหนึ่งที่มีปญหาสุขภาพกาย ซึ่งเกี่ยวของกับปญหาโภชนาการ เชน 

โรคกระเพาะอาหารและลำไส ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง๑๑ และจากการศึกษาของคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัวงศเชาวลติกลุ ในเขตจงัหวดันครราชสมีาพบวา พระภกิษุสงฆสบูบหุรีร่อยละ ๔๐.๒ 

เฉลี่ยสูบบุหรี่ ๘ มวนตอวัน โดยประชาชนถวายบุหรี่ใหพระภิกษุสงฆรอยละ ๑๒.๖ ซื้อเองรอยละ ๘๙.๖๑๒ 

 ๑๒. จากการศึกษาการเจ็บปวยของพระภิกษุสงฆ พบวาปญหาสวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยง

ตอสุขภาพ และปจจัยเสี่ยงตาง ๆ สาเหตุที่สำคัญสวนหนึ่งมาจากอาหารท่ีใสบาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาด

ความรูความเขาใจ และตระหนักถึงผลเสียตอการเจ็บปวยของพระภิกษุสงฆ เชน แกงกะทิ อาหารท่ีมีไขมันสูง ขนม

หวานตางๆ เปนตน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเกินกวา ๒ ขวดตอวันและดื่มน้ำสะอาดไม

ถึงวันละ ๖ แกว๑๓,๑๔,๑๕ ฉันอาหารสุกๆ ดิบๆ  และมีการออกกำลังกายไมเพียงพอ๑๓ นอกจากนั้นยังพบวามี

ความเครียดถึงรอยละ ๕๔๑๕,๑๖,๑๗ การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังเปนปญหาสุขภาพและมีคาใชจายในการรักษาสูง 

เชน คารักษาพยาบาลของพระภิกษุสงฆที่เขารับการตรวจรักษาโรงพยาบาลสงฆ  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๓๙

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนจำนวน ๕๖,๔๙๙,๑๙๘ บาท๑๘  ซ่ึงถาพระภิกษุสงฆไดรับการสงเสริมสุขภาพและมีการดูแล

สุขภาพระหวางเจ็บปวยที่ดีจะลดปญหาเหลานี้ลงไดมาก  

 ๑๓. ในการฟนฟูสภาพหลังการเจ็บปวย ยังพบวาพระภิกษุสงฆจำนวนมากที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและมี

ปญหาทางดานการเคลื่อนไหวของรางกายยังไมไดรับการเยี่ยมและฟนฟูสภาพอยางถูกตองจากเจาหนาที่ของหนวย

งานสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่อยางจริงจัง ทำใหพระภิกษุสงฆดำเนินชีวิตไปตามลำพัง เปน

สาเหตุใหพระภิกษุสงฆขาดการกินยาอยางตอเน่ือง ขาดการทำกายภาพบำบัด ขาดการสงเสริมสุขภาพท่ีจำเปน 

การดูแลสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิต แมกระทั่งพระภิกษุสงฆที่มีญาติพี่นองอยูใกลวัดก็ขาดการดูแลเชนกัน 

สำหรับการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆดวยกันเองพบวามีนอยมาก สวนใหญมีเพียงถามทุกขสุขเทานั้น และมี

คาใชจายในการไปพบแพทย ไปโรงพยาบาลหรือไปรักษาท่ีคลินิก๑๖ 

 ๑๔. ดานการสงเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ พบวา พระภิกษุสงฆยังมีกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ

นอยมาก หนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีขอแนะนำกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆที่ชัดเจนและเปน

รูปธรรม กิจกรรมการออกกำลังกายที่พระภิกษุสงฆปฏิบัติอยูเปนประจำวัน คือ การเดินบิณฑบาต การเดินจงกรม 

การเก็บกวาดลานวัด  โบสถ วิหาร และการตัดหญา เก็บกวาดใบไมซึ่งเปนกิจของพระภิกษสุงฆปฏิบัติเปนประจำ

ทุกวัน การเดิน บิณฑบาตของพระภิกษุสงฆจะใชเวลาเพียงวันละ ๔๕ นาที ถึง ๑ ช่ัวโมง ในระยะทางประมาณ 

๑-๒ กิโลเมตร ยกเวน พระภกิษสุงฆในเขตเมอืงท่ีใชเวลาประมาณ ๒๐-๔๕ นาท ีในระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร 

เพราะเปนการเดินบิณฑบาตในตลาดซ่ึงอยูใกลวัด๑๖,๑๗ 

 ๑๕. ดานการปองกันโรคติดตอในวัด พระภิกษุสงฆยังไมมีกิจกรรมการปองกันโรคที่ชัดเจน กิจกรรมบาง

อยางติดขัดในพระธรรมวินัย เชน การใสทรายกำจัดลูกน้ำ  หรือการใสทรายทีมีฟอส (ทรายอะเบต) ในภาชนะเก็บ

กักน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหสุนัขและแมว ถึงแมมีองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นในพื้นที่เขามาดำเนินการใหแตก็ยังไมทั่วถึง ไมมีการควบคุมสัตวปก สำหรับการดูแลสวนบุคคล พระภิกษุสงฆยัง

ไมไดรับคำแนะนำจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง การปฏิบัติที่มีอยูในปจจุบันคือทำตามที่สื่อ

ตาง ๆ นำเสนอ๑๖,๑๗ 

 ๑๖. จากขอมลูผลการสำรวจของสำนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาตริวมกบับรษิทัซมิรเีสรอซ ป ๒๕๕๒ 

จำนวนตัวอยาง ๖๙๐ รปู  มพีระภกิษแุละสามเณร มอีาการเจ็บปวยรอยละ ๗๗  และนยิมไปรักษาท่ีสถานพยาบาล

ของรัฐรอยละ ๕๔ รองลงมาคือซื้อ/หายากิน รอยละ ๒๗ และไปสถานพยาบาลของเอกชน รอยละ ๑๗ ในขณะที่

รอยละ ๒.๔ ไมไดรักษา ทั้งนี้รอยละ ๒๙ เสียคารักษาพยาบาลเอง และรอยละ ๓๑ ไมใชสิทธิประกันสุขภาพถวน

หนา สาเหตุ เนื่องจากสวนใหญรอยละ ๒๖ ใชเวลานานในการรอ หรือเจ็บปวยเพียงเล็กนอย ซึ่งมีรอยละ ๒๑ และ

ไมไดอยูในภูมิลำเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ ซึ่งมีรอยละ ๑๖๑๙ 

           ๑๗. จากการศึกษากระบวนการวัดสงเสริมสุขภาพ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙ จากวัดจำนวน ๕ แหงในจังหวัด

ราชบุรี  เชียงใหม  ตรัง  ชัยนาท  และนครราชสีมา โดยนำเอาเกณฑมาตรฐานวัดสงเสริมสุขภาพเขาไปพัฒนาและ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในครอบคลุมทั้ง ๕ ดาน  อันไดแก  สะอาดรมรื่น สงบรมเย็น สุขภาพรวมสราง  ศิลปะ

รวมจิต และชาวประชารวมพฒันา พบวา ภายใตแรงศรทัธาและความรวมมอืทีช่มุชนและบคุลากรขององคกรตาง ๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีตอเจาอาวาสวัดที่เปนแบบอยางที่ดี  มีวินัย  เสียสละ เปนผูมีอัธยาศัยดี เปนกันเองกับ

ชาวบาน สามารถดึงภาคเีครอืขายตาง ๆ ในพืน้ทีเ่ขามามสีวนรวมในการพฒันาวดัและกจิกรรมตาง ๆ อาทิ โครงการ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การอบรมปฏิบัติธรรมของเยาวชน การพัฒนาโรงครัววัดใหไดมาตรฐานเปนตน ไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดีจากคณะกรรมการวัดและชุมชน๒๐ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๔๐

 ๑๘. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยไดดำเนินโครงการเครือขายพระภิกษุสงฆเพื่อการสงเสริมสุข

ภาพมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหความรูพระภิกษุสงฆแกนนำเพื่อการสงเสริมสุขภาพท่ัวประเทศ จำนวน 

๔,๑๑๒ รูป โดยไดรบัความรวมมอื รวมใจ จากพระผูนำฝายบรรพชติ  กรรมการวดั  ผูสงูอาย ุ และประชาชนรอบวัด  

เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหวัด

เอื้อโอกาสตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ และผลกระทบท่ีเกิด

ขึ้นจากการดำเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆแกนนำ นำความรูไปดูแลสุขภาพตนเอง รอยละ ๙๐.๖  

พระภิกษุสงฆไดถายทอดความรูสูประชาชน รอยละ ๗๐.๐  และวัดสงเสริมสุขภาพมีการถายทอดองคความรู เรื่อง 

การสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ ๘๗.๕  

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๑๙. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๑ มาตรา ๕ กำหนดใหบุคคลทุก

คนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพฯ และตามมาตรา ๖ กำหนดใหบุคคลท่ีประสงค

จะใชสิทธิในระบบหลกัประกันสุขภาพถวนหนา ใหยื่นคำขอลงทะเบียนตอสำนักงานหรือหนวยงานที่สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด และเลือกหนวยบริการเปนหนวยบริการประจำของตน๒๑  ซึ่งในคุณสมบัติของ

ผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาหมายรวมถึงพระภิกษุสงฆดวย หากไมไดเปนผูมีสิทธิในระบบประกัน

สังคม หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ   

 ๒๐. สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหง มีบริการการสงตอและดูแลผูปวย

ตอเน่ืองท่ีบานโดยทมีสหสาขาวิชาชีพ/เจาหนาทีส่าธารณสขุ การบริการสขุภาพท่ีบานเปนการใหการดูแลรักษาพยาบาล 

ณ ที่อยูอาศัยของผูปวยโดยมุงเนนการรักษาที่ตอเนื่อง สนับสนุนและชวยเหลือผูปวยใหสามารถชวยเหลือตัวเองได

โดยเฉพาะผูปวยและสมาชิกในครอบครัวที่มีปญหาสุขภาพ เชน ผูสูงอายุ ผูปวยระยะพักฟน ผูปวยเรื้อรังหรือพิการ

รวมทั้งผูปวยระยะสุดทาย โดยใหบริการดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมปองกันโรค และฟนฟูสภาพ คำนึงถึง

สังคมและวัฒนธรรมทีบ่านและชมุชนโดยผูปวยและครอบครวัมสีวนรวมในการวางแผนการดแูลสขุภาพ สรางทักษะ

ใหผูปวยและครอบครัวพึ่งตนเองได ลดการเจ็บปวยและพิการ สรางคุณภาพชีวิตและอยูในสังคมอยางมีคุณคา 

นอกจากน้ีอาสาสมัครสาธารณสุขที่อยูในชุมชนจะรวมเยี่ยม ติดตามและดูแลผูปวยดวย แตพระภิกษุสงฆสวนใหญ

ที่เปนโรคเรื้อรังนอนปวยในกฎุโีดยไมไดรบัการดแูลผานระบบนี ้และไมมญีาต/ิอาสาสมคัรมาชวยดแูลและฟนฟูสภาพ 

 ๒๑. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ ไดลงนามความรวมมือกับสำนักพระพุทธศาสนาแหงชาติ ตั้งแตป 

พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีมติมหาเถรสมาคม มติที่๑๐๓/๒๕๔๗ สนับสนุนใหวัดสงเสริมสุขภาพเปนเกณฑในการคัดเลือก

วัดพัฒนาตัวอยาง และกรมอนามัยไดดำเนินการสนับสนุนใหเกิดวัดสงเสริมสุขภาพข้ึนในทุกภูมิภาค ในมติที่ ๒๘๓/

๒๕๕๒ เรื่องการรายงานผลโครงการวัดสงเสริมสุขภาพ ใหมีการสนับสนุนโครงการวัดสงเสริมสุขภาพโดยสำนัก

พระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยนำเสนอในการประชุมเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดเพื่อใหวัดที่มีความพรอมรวม

สนับสนุนการดำเนินการใหครอบคลุมทุกตำบล ซึ่งมุงเนนใหวัดมีการปรับปรุงดานสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมี

สุขภาพดีของพระภิกษุสงฆ และฆราวาส วัดเปนท่ีสงเสริมใหมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพกายและใจของ

คนในชุมชน ปลอดโรคติดตอ  อนุรักษสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น ฯ โดยดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการที่มี

สวนรวมจากหลายภาคสวนในชุมชนน้ัน ๆ ในปจจุบันมีวัดทั่วประเทศจำนวน ๓๗,๓๓๑ แหง เปนวัดพัฒนา

ตัวอยางจำนวน ๑,๘๒๑ แหง และวัดสงเสริมสุขภาพเพียง ๒,๙๑๔ แหง  (ขอมูลพ.ศ.๒๕๕๔) 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๔๑

ปญหา ขอจำกัด และทางออกของการจัดการปญหา 

 ๒๒. ปญหาสุขภาพพระภกิษสุงฆทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะปญหาโรคเรือ้รงั ประกอบกับพระธรรมวินัย

ที่เครงครัด ขาดการดูแลทั้งในดานการรักษา การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสภาพหลังการเจ็บปวย 

และสิ่งแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการดำรงชวีติจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ รวมถงึญาต ิ เปนผลทำใหเปนภาระที่จะตอง

ไดรับการดูแลอยางเรงดวนในปจจุบัน  

 ๒๓. การพฒันาแนวทางปฏิบตัดิานสุขภาพสำหรบัพระภิกษุสงฆที่เอือ้เฟอตอพระธรรมวนิยัของพระภิกษุสงฆ

และเหมาะสมกับสถานการณ การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดวัดสงเสริมสุขภาพยังเปนการแยกสวนกันดำเนินการ 

สงผลให 

        ๒๓.๑ ขาดการพัฒนาศกัยภาพพระภกิษุสงฆ เพ่ือใหมพีระภกิษุสงฆเปนพระแกนนำในการพัฒนา

วัด เปนอาสาสมัครดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆในวัด พระภิกษุสงฆสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และเทศนสอน

ประชาชนในชุมชนได   

  ๒๓.๒ การรณรงคสงเสริมใหประชาชนถวายอาหารและเครื่องดื่มที่ไมเปนโทษตอสุขภาพพระ

ภิกษุสงฆ และหลีกเลี่ยงหรืองดเวนส่ิงที่เปนผลเสียตอสุขภาพ ท่ีจะกอใหเกิดโรคเรื้อรัง ไดแก โรคอวน เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โรคปอด เปนตน ยังเปนเรื่องยากลำบากท่ีทุกภาคสวนตองใหความสำคัญ 

        ๒๓.๓ ขาดการสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดหลักสูตรการเรียนการสอน 

การศึกษาวิจัย และการสรางนวัตกรรมการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆอยางตอเนื่อง 

        ๒๓.๔ ขาดเจาภาพหลักในการดำเนนิงานในระดบัพืน้ที ่รวมทัง้ขาดการบูรณาการการดำเนินงาน

ทั้งภาคองคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยงานภาครฐัและเอกชนในพืน้ที ่ ในการสงเสริมและสนบัสนุนการดำเนินงาน

ของพระภิกษุสงฆในพื้นที่ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน 

 ๒๔. ดังนั้นเพื่อใหเกิดสุขภาวะอยางเปนองครวมท่ัวทั้งสังคมประกอบกับพระภิกษุสงฆเปนประชากร

กลุมหนึ่งที่อยูในสังคม การลดการเจ็บปวย ความพิการ และการตายจะทำใหเปนการลดคาใชจายในดานสุขภาพ  

ตามแนวทางการสรางสุขภาพ นำการซอมสุขภาพ โดยมีการดำเนินการในทุกระดับอยางบูรณาการ และครบวงจร    

(บาน-วดั-โรงเรยีน-สถานบรกิารสาธารณสุข-องคกรปกครองทองถ่ิน: บวร สอ.)๒๑                                                

 โดยพฒันา ระบบการเฝาระวังสุขภาพพระภิกษุสงฆโดยชุมชนอยางมีสวนรวม เสริมสรางความเขมแข็งของ

พระภิกษุสงฆ ชุมชน ใหมีศักยภาพในการสรางสุขภาวะที่ดี มีการพัฒนาวัด และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการสง

เสริมสุขภาพ และการควบคุมโรคท่ีอาจแพรระบาดได อกีทัง้ตองมกีลไกและระบบเพ่ือใหพระภิกษุสงฆเขาถึงบริการ

ดานสุขภาพไดงายและสะดวก มีแนวทางนโยบายมารองรับ เพื่อใหการพัฒนาดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและ

บรรลุเปาหมายรวมกัน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๓  
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๑๑.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 การศึกษาแนวทางการสรางเสริมสุขภาวะพระสงฆ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เอกสารงานวิจัย.  

 มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๑๒.  นุสรณ คูธนะวนิชพงษ และคณะ. สถานการณการสูบบุหรี่ของภิกษุ สามเณร แมชี และศิษยวัดในจังหวัด 

 นครราชสีมา. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

๑๓.  สุรพันธ  สุวรรณศรี, ทรงคุณ จันทจร และพระสุทธิสารโสภณ. การสรางความสงบสุขในสังคม. ; ๒๕๕๒:  

 ๗๕-๘๙. 

๑๔.  เนาวรัตน เจรญิคา และคณะ. การสบูบหุรีข่องพระภกิษสุงฆในประเทศไทย. รายงานการวจิยั. กรงุเทพมหานคร:  

 มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่; ๒๕๔๖: ๑-๕. 

๑๕.  อัญชลี ประคำทอง และอรพรรณ สุนทวง. การประเมินผลโครงการดำเนินงานสุขภาพจิตโดยพระสงฆ  

 โรงพยาบาลมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม. เอกสารประกอบการประชมุวชิาการกรมสขุภาพจติ คร้ังที่ ๗  

 วันที่ ๕–๗ กันยายน ๒๕๔๔: ๕๘-๖๕.  
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๑๖.   เดชา บัวเทศ จีรวรรณ ชงจังหรดี และธนัวา หอมจันทร.  สขุภาพพระสงฆ : รปูแบบการดูแลสขุภาพองครวม 

 โดยการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนทื่รับผิดชอบของสำนักงานควบคุมโรคที่ 2  จังหวัดสระบุรี. ๒๕๕๔. 

๑๗.  อุทัย สุดสุข. สาธารณสุขในพระไตรปฏก:บูรณาการสูสุขภาพดี ชีวีมีสุข. ๒๕๔๔: ๓๐๙-๓๑๒. 

๑๘.  โรงพยาบาลสงฆ กรมการแพทย. ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสุขภาพพระสงฆ-สามเณรใหยั่งยืนแบบ 

 องครวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ป  

 (ระยะที่ ๑ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ -มิถุนายน ๒๕๔๙) 

๑๙.  สำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต.ิ การสนบัสนุนใหพระภิกษุสงฆสามารถเขาถึง 

 บริการดานสาธารณสุข.เอกสารวิชาการ. มีนาคม ๒๕๕๔. 

๒๐.  ผกามาศ  กมลพรวจิติร และ มน ูวาทสินุทร. กระบวนการวดัสงเสรมิสขุภาพ. เอกสารการวิจัย. สำนักสงเสริม 

 สุขภาพ กรมอนามัย; ๒๕๔๙. 

๒๑.   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ.  คูมือหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔; ๒๕๕๔. 

 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๔๔

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๘ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ 

จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร  
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพจากการ

เขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร๑ 

 รับทราบ วาประชาคมอาเซียนจะชวยขยายโอกาสดานการคา การสรางงานและรายไดใหกับประชาชน 

เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหการคาสินคาซึ่งรวมถึงอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารมีความ

หลากหลาย และมีการกระจายสินคาระหวางประเทศมากขึ้น 

 กังวล วาเมื่อการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารรวมกันของสมาชิก

อาเซียนกระทำไดชากวาการเคล่ือนยายสินคาเหลานั้น ความแตกตางดานมาตรฐานและคุณภาพของสินคาของ

แตละประเทศจึงยังคงอยู และเม่ือปริมาณสินคาฯ ที่คาขายมีมากขึ้น ความเสี่ยงที่จะไดรับอาหารท่ีไมปลอดภัยยอม

มีมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการลักลอบนำเขาสินคาที่ไมไดมาตรฐานอีกดวย 

 กังวล วาระบบการวิเคราะหความเสีย่งทีย่งัไมมีประสิทธิภาพเพียงพอจะสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากการเรียกคืนสินคา และจะทำใหเกิดปญหาตอสุขภาพและชีวิตของผูบริโภค สงผลกระทบตอคาใชจายดาน

การรักษาสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ  

 ตระหนัก วามาตรฐานและคุณภาพความปลอดภัยดานอาหารเปนเรื่องสำคัญและเปนหนึ่งในยุทธศาสตร

การจัดการดานอาหารของประเทศไทยและของหนวยงานทีร่บัผิดชอบตาง ๆ ท่ีจำเปนและเรงดวนเพือ่เตรยีมความพรอม

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ตระหนัก วาการดูแลปกปองคุมครองตนเองและครอบครัวดวยพลงัชุมชนในพืน้ทีซ่ึง่เขาใจ รูเทาทันปญหา

เปนการปองกันและแกไขปญหาที่ยั่งยืน และการสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ โดยใหชุมชนรวมกำหนด

นโยบายปองกันและแกไขปญหาเหลานั้น จะทำใหระบบการจัดการและเฝาระวังความปลอดภัยอาหารเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหคณะกรรมการอาหารแหงชาติ หนวยงานที่กำกับดูแล และหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนดาน

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร กำหนดใหมีนโยบายและแผนดำเนินงานที่

ชัดเจนเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙ 
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     ๑.๑ เพิ่มความเขมขนของมาตรการในการตรวจสอบกำกับดูแล โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบ

กำกับดูแล เพิ่มจุดตรวจสอบอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารที่ผลิตและนำเขา และเพ่ิมความถ่ีและความ

ครอบคลุมในการตรวจสอบใหสอดคลองกับระดับความเส่ียงตลอดหวงโซอาหารในสินคานั้น  

     ๑.๒  เพิ่มการลงทุนและสนับสนุนขีดความสามารถของบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาทักษะ

ทางภาษา เพิ่มสมรรถนะหองปฏบิตักิาร ตลอดจนการจดัหาเครือ่งมืออปุกรณทีม่ปีระสทิธภิาพทนัสมยัอยางเพยีงพอ

และกระจายทั่วถึง 

     ๑.๓  ในการตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตาง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยอาหาร ใหคำนึงถึงการจัดใหมีผูแทนภาคประชาสังคมที่เปนองคกรผูบริโภค ผูแทนชุมชน นักวิชาการ 

และผูแทนจากภาคเอกชน รวมเปนองคประกอบในสัดสวนที่เทากัน ทั้งนี้การคัดเลือกทุกภาคสวนตองเปนไปอยาง

โปรงใสและเปนธรรม 

     ๑.๔  พัฒนาระบบการวิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยอาหาร คณุภาพและมาตรฐานของประเทศ

ไทยใหทัดเทียมกับสากล  

 ๒. ขอใหหนวยงานที่ตรวจสอบ กำกับดูแลการผลิต นำเขาอาหารและสินคาเกษตรท่ีเปนอาหาร รวมถึง

ผูผลิตอาหารและสินคาฯ ดังกลาว ใหความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสม 

ไดแก หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หลักการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤต

ที่ตองควบคุม เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผูบริโภค ทั้งนี้ใหรวมถึงระบบการตรวจสอบสินคาหรือใบรับรอง

จากแหลงผลิตตนทางในประเทศที่ผลิต และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล  

 ๓. ขอใหกระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลัก รวมกบัหนวยงานอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของ พัฒนากลไกเพื่อบูรณาการขอมูลความปลอดภัยดานอาหารใหเปนเอกภาพ ทันตอสถานการณ เขาถึง

ไดงาย และตองมกีารเช่ือมโยงขอมลูความปลอดภัยของอาหารในกลุมประเทศอาเซียนเพือ่การเตรียมความพรอม

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลตอสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการใหความรูแกผูบรโิภค เชน ความรูเกีย่วกบัฉลากอาหาร เพื่อใหประชาชนมีความรูและบริโภคไดอยาง

ปลอดภัย  

 ๔. ขอใหกระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยใน

ระดับพ้ืนที่ หรือทบทวน หรือจัดใหมีระบบกลไกการพัฒนากระบวนการ รวมท้ังจัดทำแผนยุทธศาสตรที่สามารถ

รับมือผลกระทบดานสุขภาพจากอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร โดยคำนึงถึงบริบทดานวัฒนธรรม ศาสนา 

ในพื้นที่ เชน อาหารฮาลาล จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใหมีสวนรวมจากผูทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การคัดเลอืกตองเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม รวมทัง้มกีารกำกับตดิตามประเมนิผล 

อยางตอเนือ่ง 

 ในกรณีที่มีความจำเปนตองทำงานระหวางจังหวัด ขอใหมีกลไกการทำงานในรูปแบบกลุมจังหวัดตาม

ความเหมาะสม  
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 ๕. ขอใหสถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และหนวยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวของ รวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนในทองถิ่น ใหความสำคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยผลกระทบ

จากการเขาสูประชาคมอาเซียน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยดานอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 

ทั้งทางดานสุขภาพ วิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการเผยแพรไปยัง

หนวยงานหลักที่เกี่ยวของเพื่อใชประโยชนตอไป   

 ๖. ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาใหเกษตรกรผูผลิตอาหารและสินคาเกษตร

ที่เปนอาหารสามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยไดดวยตนเอง 

 ๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๖ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๔๗

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๙ 

การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ 

จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร  
 

ความสำคัญและผลกระทบดานเศรษฐกิจจากการคาอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารตอประเทศไทย 

 ๑. การผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืม่คดิเปนสดัสวนทีส่งูในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ดังจะเห็นไดจาก บัญชีประชาชาติป ๒๕๕๓ ซึ่งรายงานวาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) ของประเทศไทย ณ ราคาประจำปมีมูลคา ๑๐.๘ ลานลานบาท ผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติเฉลี่ยตอคน (per capita GNP) ๑๕๓,๙๕๒ บาท และมีรายไดประชาชาติ (National Income: NI) 

ประมาณ ๗.๗ ลานลานบาท จากโครงสรางการผลิตของประเทศไทย ในระหวางป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

 ๒. อาหารที่ผลิตจากภาคเกษตรมสีดัสวนเฉลีย่รอยละ ๑๐ ในขณะท่ีการผลิตอุตสาหกรรมคิดเปนรอยละ ๓๐ 

ของ GDP และในภาคการผลิตอุตสาหกรรมดังกลาว หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มมีสัดสวนประมาณหนึ่งในหาของ

การผลิตภาคนี้ทั้งหมด๑ 

 ๓. ป ๒๕๕๔ การคาของประเทศไทยมีมูลคาประมาณ ๑๕ ลานลานบาท (๔.๕๗ แสนลานเหรียญสหรัฐ) 

โดยมูลคาการคากับกลุมอาเซยีนซึง่เปนกลุมประเทศคูคาทีส่ำคัญของไทยอันดับหนึ่ง ซึ่งคิดเปนหนึ่งในหาของการคา

ของไทยท้ังหมด โดยไทยไดดุลการคาจากกลุมอาเซียน (มูลคาสงออกมากกวานำเขา) ไทยสงออกไปประเทศ

สิงคโปร และนำเขาจากประเทศมาเลเซยีสูงสดุ ทัง้นีส้นิคาสงออกอันดบัหนึง่ไดแก นำ้มนัสำเรจ็รปู โดยในกลุมสินคา

เกษตรสงออกคือ น้ำตาลทราย (อันดับ ๑๐) และมูลคาการคาระหวางกันมีแนวสูงขึ้น  

 

การคาในอาเซียนและความตกลงที่เกี่ยวของกับอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 

(ก) สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร 

 ๑. อาเซียนซึ่งจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน หรือ อาฟตา ในป ๒๕๓๕ (AESEAN Free Trade Area: AFTA 

1992) และไดจัดทำความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษีพิเศษท่ีเทากันสำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน (Agreement 

on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area: CEPT-AFTA) 

เพื่อขจัดปญหาและอุปสรรคการคาดานภาษีนำเขา (ศุลกากร) ของสินคาที่อยูในรายการเจรจา และผลิตในอาเซียน

ที่เปนไปตามกฎวาดวยแหลงกำเนิดตามที่อาเซียนกำหนด กลาวคือ ใหภาษีนั้นเหลือต่ำที่สุด (รอยละ ๐ – ๕) ขจัด

ปญหาและอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี และกำหนดเปาหมายใหสินคาทุกตัวที่อยูในรายการ (inclusion list) 

ไมมีภาษีนำเขา และสินคาในบัญชีออนไหว (sensitive list) มีอัตราภาษีสุดทายที่รอยละ ๕ ตั้งแตป ๒๕๕๓ 

เปนตนไป ตอมาป ๒๕๕๒ อาเซียนปรับปรุงความตกลง CEPT-AFTA เปนความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

(ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA 2009) ใหมีความทันสมัยทัดเทียมกับกฎเกณฑทางการคาใน

ระดับสากล มีความครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการคาสินคามากข้ึน๒,๓ 
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 ๒. ATIGA ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การลดภาษีตามพันธกรณี CEPT-AFTA ๒) กฎวาดวย

ถิ่นกำเนิดสินคา ๓) มาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร ๔) การอำนวยความสะดวกทางการคา ๕) การศุลกากร ๖) 

มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรับรอง ๗) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

และ ๘) มาตรการเยียวยาทางการคา 

 ๓. นอกจากนี ้จากขอกำหนดของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนซึง่มแีนวทางการนำรองการรวมกลุมเศรษฐกิจ

โดยทดลองเรงรัดใน ๑๒ สาขาสำคัญเพื่อสงเสริมใหเกิดการเคลื่อนยายสินคาและบริการในสาขาเหลานั้นอยางเสรี 

และสรางการรวมกลุมในดานการผลิต จดัซือ้วตัถดุบิเพือ่สงเสริมการเปนฐานการผลติรวมของอาเซียนและใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีภาษีของสินคาที่อยูในรายการเจรจาจะมีภาษีลดลงเร็วขึ้นจากกรอบอาฟตาอีก ๓ ปคือ 

ป ๒๕๕๐ สำหรบัสมาชกิอาเซยีนเดมิ ๖ ประเทศ และ ป ๒๕๕๕ สำหรบัสมาชกิอาเซียนใหม ๔ ประเทศ โดย ๒ ใน 

๑๒ สาขาดังกลาวไดแก ผลิตภัณฑเกษตร และผลิตภัณฑประมง 

 

(ข) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 ๔. อาเซียนยังมีขอตกลงดานการกำหนดมาตรฐานของสินคา โดยความตกลง ATIGA กำหนดใหมีการ

ควบคุมกำกับดานเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบรวมดวยกลไกการกำหนดขอตกลงยอมรับรวม (Mutual 

Recognition Arrangement: MRA) ผานคณะกรรมการที่ปรึกษาของอาเซียนสำหรับมาตรฐานและคุณภาพ  การ

ผสานกฎระเบียบในการควบคุมกำกับคุณภาพสินคา  และการจัดตั้งระบบการเฝาระวังสินคาภายหลังการวางตลาด  

และระบบการแจงเตือน นอกจากน้ี อาเซียนยังกำหนดใหใชแนวทางปฏิบัติที่ดีดานมาตรฐานภายใตความตกลง

อุปสรรคทางการคาดานเทคนิค  และกรอบและแนวทางดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามความตกลง

ขององคการการคาโลกวาดวยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ซึ่งเปนมาตรฐานดานความปลอดภัยที่ปกปอง

ชีวิตมนุษย สัตว หรือพืช หรือสุขภาพของแตละประเทศสมาชิก ในดานการปฏิบัติใหอางอิงมาตรฐานสากลระหวาง

ประเทศ แนวทาง และขอแนะนำซึ่งพัฒนาโดยองคกรระหวางประเทศตาง ๆ ไดแก the Codex Alimentarius 

Commission (Codex), the World Organisation for Animal Health (OIE), the International Plant 

Protection Convention (IPPC) และ อาเซียน๔ 

 ๕. กลาวโดยสรุป อาหาร (ซึ่งจัดเปนสินคาอุตสาหกรรม) และสินคาเกษตรที่เปนอาหารเปนสวนหนึ่ง

ของกลุมสินคาที่สำคัญของอาเซียนที่มีการคาขายระหวางกันมานานแลวและมีการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี

ศุลกากรตั้งแตป ๒๕๓๕ คือ ไมมีภาษีหรือมีภาษีนอยมาก และเปนผลใหการคาขายสินคาเหลานั้นสะดวกมากขึ้น

และมีปริมาณเพิ่มขึ้น นับจากป ๒๕๕๐ เปนตนไป อาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร บางสวนซึ่งเปนผลิตภัณฑ

เกษตร และ ผลิตภัณฑประมงจะไมมีภาษีศุลกากร และนอกเหนือจากเรื่องสิทธิประโยชนทางดานภาษีและการ

ศุลกากรแลว อาเซียนไดเล็งเห็นถึงความเปนสากลและการผสานกฎเกณฑตาง ๆ เพื่อใหเขากับระบบการคาโลก 

ดังน้ัน อาเซียนดวยความตกลง ATIGA ป ๒๕๕๒ จึงกำหนดใหจัดทำหลักเกณฑที่จะยอมรับรวมกันทั้งที่เกี่ยวกับ

มาตรฐานสินคา และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการจัดตั้งระบบเฝาระวังและเตือนภัยตาง ๆ ซึ่ง

การจัดทำหลักเกณฑและระบบเหลานี้เริ่มดำเนินการภายหลังจากการริเริ่มดานสิทธิประโยชนทางภาษีของกรอบ

อาฟตา ๒๐ ป และขณะน้ี สมาชิกอาเซียนอยูระหวางดำเนินการจัดทำขอตกลงยอมรับรวมของมาตรฐานของสินคา

ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงกลุมอาหารและกลุมสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 
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(ค) ความตกลงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการคาอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 

 ๖. นอกเหนือจาก ATIGA ซึ่งเปนความตกลงที่วาดวยการคาสินคาโดยตรงแลว ยังอาจมีความตกลงดาน

การลงทุน และดานการคาบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับการคาสินคานี้ แตเนื่องจากโดยรวมการคาบริการตามมาตรฐานขององคการการคาโลกจะระบุกลุม

บริการสาขามาตรฐานซึ่งเปนแรงงานฝมือ (skilled labour) ในขณะที่การผลิตสินคาเกษตรที่เปนอาหาร และกลุม

อุตสาหกรรมอาหารจะตองการกลุมแรงงานที่ไมตองใชทักษะฝมือ (non-skilled labour) เปนสวนใหญ อาจมี

ความตองการบางในสวนของการบริหารงาน และผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร และอุตสาหการ เปนตน๕ 

 

(ง) ความไมปลอดภัยและการตรวจสอบอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 

 ๑๐. จากนิยามความปลอดภัยดานอาหาร ตามขอ ๑.๔ ภาคผนวกทายเอกสารหลัก(สมัชชาสุขภาพ ๕ / 

หลัก ๙. ผนวก ๑) น้ัน  อาหารที่เขาลักษณะดังกลาวจึงจัดไดวาเปนอาหารไมปลอดภัย นอกจากนี้อาหารไม

ปลอดภัยอาจรวมถึงอาหารท่ีไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่ไมผานการประเมินความปลอดภัยสำหรับการเปน

อาหารมนุษย 

 ๑๑. การตรวจสอบอาหารและสนิคาเกษตรทีเ่ปนอาหารวามคีวามปลอดภัยหรือไม จึงมุงเนนการตรวจสอบ

ตามนิยามดังกลาวซ่ึงกำหนดดวยมาตรฐานภายใตกฎระเบียบของประเทศไทย และกฎเกณฑภายใตความตกลง

ระหวางประเทศขององคการการคาโลกที่ประเทศไทยเปนสมาชิก และความตกลงตาง ๆ ที่ไทยเขารวม รวมถึง 

อาเซียน ดังรายละเอียดในขอ (ข) และขอกำหนดของประเทศผูนำเขาอาหารเหลานั้น นอกจากนี้ ดวยระบบการ

เฝาระวังเมื่อประเทศผูนำเขาตรวจสอบสินคาเหลานั้นและพบวาไมปลอดภัย จะแจงเตือนขอมูลใหประเทศผูสงออก

สินคามายังตนเองดวย 

 ๑๒. ระบบการแจงเตือนความไมปลอดภัยที่มีอยูในประเทศไทยมี ๔ ระบบ ไดแก ๑) เครือขายหนวยงาน

ดานอาหารปลอดภัยระหวางประเทศ (International Food Safety Authorities Network: INFOSAN) เปน

ความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลก (WHO) และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซึ่ง

สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานดำเนินการ  ๒) ระบบแจงเตือน

ความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตวของอาเซียน (ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed: 

ARASFF) ๓) ระบบแจงเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตวสำหรับประเทศไทย (Thailand Rapid Alert 

System on Food and Feed: TH-RASFF) โดยสำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวง

เกษตรและสหกรณเปนหนวยงานดำเนินการทั้งสองระบบ และ ๔) ระบบแจงเตือนภัยดานอาหารของประเทศไทย 

(Food Alert System of Thailand: FAST) ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเปน

หนวยงานดำเนินการ๖ ทั้งนี้แตละระบบใหความสำคัญกับขอมูลตลอดหวงโซอาหารและผลกระทบตอสุขภาพท่ีแตก

ตางกัน 

 

ความสูญเสีย และผลกระทบตอสุขภาพจากอาหารไมปลอดภัย 

 ๑๓. อาหารที่ไมปลอดภัยสามารถทำใหผูบริโภคอาหารน้ันปวย โดยเกิดพิษตอสุขภาพทั้งเฉียบพลันและ

เรื้อรัง (food-borne diseases) และอาจถึงแกชีวิต ดังตัวอยาง ๒ กรณีตอไปนี้ 

 ๑๔. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ สหรัฐอเมริการายงานยอดผูปวยจำนวน ๒๐๐ คน จากการติดเชื้อ

ซาโมเนลลา (Salmonella) ที่เกี่ยวของกับ ๒ ซีโรไทป ไดแก Salmonella bareilly และ Salmonella nchanga 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๕๐

โดยรายงานสถิติระหวางวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ผูปวยกระจายตัวในสหรัฐอเมริกา ๒๑ รัฐ และ

เขตการปกครอง Columbia จากการสอบสวนทางระบาดวิทยา พบวา ผูปวยรับประทานปลาทูนาแชแข็งนำเขา/

ผลิตโดยบริษัท Moon Fishery Pvt. Ltd.ในประเทศอินเดีย และยังมีการสงออกไปยังประเทศฝรั่งเศสดวย ขณะนี้

อยูในกระบวนการเรียกคืนสินคาจากสหรัฐอเมริกาซึ่ง INFOSAN Emergency Contact Point ในประเทศอินเดีย

ยังคงเฝาระวังตอไป๗ 

 ๑๕. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ IHR National Focal Point ของประเทศเยอรมนี ยืนยันผูปวย 

๒๑๔ คนและผูเสียชีวิต ๒ คน จากอาการไตวาย (อาการแทรกซอนจากแบคทีเรียกลุม enterohaemorrhagic 

Escherichia coli (EHEC) ซ่ึงสรางพิษ Shiga toxins หรือ vero toxins ทำลายเซลลเม็ดเลือดและไต) ตอองคการ

อนามัยโลก โดยสถาบัน Robert Koch Institute และ Hamburg Health Authorities ตรวจพบวา ผูปวยมี

ประวัติรับประทานมะเขือเทศ แตงกวา และผักกาดหอม๘ 

 

การดำเนินการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในประเทศไทย 

 ๑๖. คณะกรรมการอาหารแหงชาติเปนองคกรทีก่ำหนดนโยบายและยทุธศาตรดานอาหารของประเทศไทย

ทั้งระบบซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการฯไดจัดทำ

กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารอยางบูรณาการแลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ โดยกรอบยุทธศาสตรฯ

ดังกลาวประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตรดานความม่ันคงอาหาร ดานคุณภาพและความปลอดภัย

อาหาร ดานอาหารศึกษา และดานการบริหารจัดการ๙ 

 ๑๗. นอกจากน้ี ประเทศไทยมีหนวยงานที่กำกับดูแลดานความปลอดภัยของอาหารจากหลายกระทรวง 

ทบวง กรม ภายใตพระราชบัญญัติที่อยูในความรับผิดชอบ จากการวิเคราะหระบบการจัดการและระบบกำกับดูแล

ความปลอดภัยดานอาหารของประเทศไทย ๑๐,๑๑ ,๑๒  พบวา หนวยงานที่กำกับดูแลและสงเสริมสนับสนุนดาน

ความปลอดภัยของอาหารเหลานั้น คือ ๑) กระทรวงสาธารณสุข (หนวยงานสวนกลาง ไดแก สำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และหนวยงานสวนภูมิภาคและ

ทองถ่ิน ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสุขภาพชุมชน) โดยลาสุด กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสำนัก

สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เพื่อบูรณาการดานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ๒) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ไดแก สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กรมวิชาการเกษตร กรม

สงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว และกรมการขาว) ๓) กระทรวงอุตสาหกรรม (ไดแก กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร) ๔) กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) ๕) กระทรวงการคลัง (กรม

ศุลกากร) ๖) กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทางบก) และ ๗) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

 ๑๘. สำหรับหนวยงานหลักที่กำกับดูแลดานความปลอดภัยของอาหารท่ีนำเขาจากตางประเทศ คือ 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยางไรก็ตาม หนวยงานเหลานี้มีพระราชบัญญัติที่กำกับ

ดูแลดานมาตรฐานและความปลอดภัยตามบทบาทหนาที่และภารกิจของตนเอง ทำใหเกิดการทับซอนของภารกิจ 

และกฎหมายมีชองวางซ่ึงไมครอบคลุมอาหารและสินคาเกษตรท่ีเปนอาหารบางกลุม นอกจากนี้การกำกับดูแลมี

กลไกหลากหลายขึ้นกับความเสี่ยงของกลุม/ประเภทอาหารเหลานั้นเปนผลใหอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร

บางสวนไมตองถูกควบคุมกำกับกอนออกสูตลาดแตจะถูกกำกับดูแลดวยระบบภายหลังออกสูตลาดแลว 
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 ๑๙. ประเด็นตาง ๆ เหลานี้เปนที่ตระหนักของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดและไดมีการหารือและความ

พยายามบูรณาการการทำงานรวมกนัของทกุภาคสวน รวมถงึการวางรปูแบบการดำเนนิงานกำกับดูแลและเฝาระวัง

ความปลอดภัยดานอาหารดวย 

 

นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 ๒๐. จากยุทธศาสตรหลักทั้ง ๔ ดานของกรอบยุทธศาสตรการจัดการอาหารของประเทศไทยโดยคณะ

กรรมการอาหารแหงชาตินั้น ยุทธศาสตรดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษาสัมพันธกับ

ประเด็นความปลอดภยัของอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารภายใตประชาคมอาเซยีน ภายหลังจากการกำหนด

กรอบยุทธศาสตรฯแลวเสรจ็ ขณะนีค้ณะกรรมการฯเริม่การขับเคลือ่นยทุธศาสตรดวยการทำงานของคณะอนุกรรมการ

ชุดตาง ๆ ซึ่งในหน่ึงยุทธศาสตรหลักจะมียุทธศาสตรยอยที่มีผูดำเนินการจากหลายหนวยงาน นอกจากนี้ แตละ

หนวยงานจะมียุทธศาสตรการดำเนินงานของตนเอง เชน สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน อยางไรกต็าม ยทุธศาสตรของหนวยงาน

จะสอดคลองกบัภาพรวมของกรอบยทุธศาสตรชาต ิและตามบทบาทหนาทีแ่หงพระราชบญัญตัทิีห่นวยงานรับผดิชอบ 

 

กลไกและกระบวนการในระดับพื้นที ่

 ๒๑. การบริหารจัดการอาหารปลอดภัยตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนทั้งภาครัฐ เอกชน 

นักวิชาการ และประชาชน ซึ่งการทำงานแตละพื้นที่จะแตกตางตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนจึงเปนกลไกเริ่มตนในการสรางการมีสวน

รวมของชุมชน ทั้งนี้ หลักการใหชุมชนมีสวนรวม และกระบวนการที่ทำใหเกิดการถายทอดองคความรูสูชุมชน เปน

สิ่งสำคัญ ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร (ปจจุบันคือ สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย) 

กระทรวงสาธารณสุขไดดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องอาหารปลอดภัยและมี

ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการดังนี้ ๑) สรางระบบเครือขายการเฝาระวังอาหารปลอดภัยระดับชุมชน โดยใหทุก

ฝายมีสวนรวมเพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาทักษะการเฝาระวัง สำหรับภาครัฐควรสนับสนุนเครื่องมอืกับ

อุปกรณที่มีคุณภาพ เชื่อถือไดในระบบปฏิบัติงานเฝาระวัง และพัฒนาใหเกิดกลไกการรายงานผลสูสาธารณะอยาง

เปดเผย ๒) เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในอาหารปลอดภัย โดยจัดทำศูนยการเรียนรูระดับชุมชนดวย

การบูรณาการจากศูนยตาง ๆ ที่มีอยูแลวในชุมชน ๓) จัดตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในระดับพื้นที่ดวยการ

ระดมบุคคลในชุมชนจากหลากหลายอาชีพมารวมเปนคณะกรรมการฯ รวมทั้งผูแทนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

โดยคณะกรรมการฯมีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนใหเกิดการบริโภคอาหารอยางเปลอดภัย๑๓ 

 

ขอสรุป 

 ๒๒. จากประเด็นภายใตการคาระหวางประเทศ และผลกระทบตอสุขภาพ จากการเขาสูประชาคม

อาเซียนซึ่งมีเปาหมายความเปนหน่ึงเดียว มีการเคล่ือนยายของสินคาที่สะดวกขึ้น จึงทำใหมีการนำเขาและสงออก

อาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหารมากขึ้น มีโอกาสที่อาหารท่ีไมปลอดภัยปะปนเขามาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน 

การที่จะทำใหเกิดอาหารที่ปลอดภัยนั้น ตองประกอบไปดวย การศึกษาความเส่ียงที่จะเกิดอาหารไมปลอดภัย การ

สราง/พัฒนาระบบท่ีจะชวยการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยง ปองกันความไมปลอดภัย ผูผลิตและผูบริโภค

ทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงและปญหาความไมปลอดภยัเหลานั้น และตระหนักถึงการผลิตอาหารคุณภาพและ
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มีความปลอดภัย ผูบริโภคมีโอกาสเรียนรูและมีความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไมปลอดภัยรวมกับหนวยงาน

ตาง ๆ สงเสริมใหผูบริโภคเกิดความเขาใจ มีวิจารณญาณและความสามารถที่จะเลือกอาหารที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยเพ่ือตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเปนการเรียนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ และการมี

ขอมูลที่สามารถชวยใหติดตามปญหาและแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ ถูกตอง และใชประโยชนไดอยางทันทวงที 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๙ 
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๘  ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร, อาการไตวายจากเช้ือจุลินทรีย E. coli O104 ระบาดใน 

 ประเทศเยอรมัน. ๒๕๕๔. 

๙  คณะกรรมการอาหารแหงชาต,ิ กรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย. ๒๕๕๓,  

 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอาาหารแหงชาติ: กรุงเทพมหานคร 

๑๐ อางแลวใน ๘ 

๑๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณวุฒิสภา, รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความครอบคลุมของ 

 พระราชบัญญัตทิีใ่ชกำกบัดูแลความปลอดภัยดานอาหารของประเทศไทยในหวงโซอาหาร. ๒๕๕๔, วฒุสิภา:  

 กรุงเทพ. 

๑๒ ชนินทร เจริญพงศ และ ร. พงศรุจิกร., ระบบความปลอดภัยดานอาหารของประเทศไทย. ๒๕๔๘, กอง 

 ควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา: นนทบุรี. 

๑๓ สุธาทิพย จันทรักษ และ พรรณี ลิ้มสวัสดิ์, เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับ “อาหาร 

 ปลอดภัย”. ๒๕๔๙, ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยดานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข: นนทบุรี. 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙ / ผนวก ๑ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๙  

การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ 

จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 

  
๑. นิยามท่ีเกี่ยวของ   

 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๑  ใหนิยามดังนี้ 

 ๑.๑ สินคาเกษตร หมายความวา ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว 

หรือการปาไม และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาว 

 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒๒ ใหนิยามดังนี้ 

 ๑.๒ อาหาร หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ไดแก 

  (๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดืม่ อม หรือนำเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ 

แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี 

  (๒) วัตถุที่มุงหมายสำหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี

และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

 ๑.๓ สินคาเกษตรที่เปนอาหาร ยังไมพบนิยามตามกฎหมาย แตจากคำจำกัดความในขอ ๑.๑ และ ๑.๒ 

จะเห็นไดวา สินคาเกษตรครอบคลุมตั้งแตพืชพลังงาน พืชประดับ (เชน กลวยไม) พืชพันธุ และพืชที่เปนอาหาร

นอกจากน้ียังมีสัตวที่เปนพอแมพันธุ ผลิตภัณฑที่ใชทางอุตสาหกรรม (เชน หนังสัตว) และสัตวที่เปนอาหาร ดังน้ัน 

สินคาเกษตรที่เปนอาหารในทีน่ีจ้งึหมายถงึ กลุมสนิคาเกษตรท่ีไดจากการทำการเกษตรกอนแปรรปูเพือ่การบริโภค 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนอาหารเทานั้น 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑๓  ใหนิยามของคำและวลีตาง ๆ ที่

เกี่ยวของไวดังนี้  

 ๑.๔ ความปลอดภัยดานอาหาร หมายความวา การจัดการใหอาหารและสินคาเกษตรที่นำมาเปนอาหาร

บริโภคสำหรับมนุษยมีความปลอดภัย โดยไมมีลักษณะเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามกฎหมายวาดวยอาหาร และตาม

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งอาหารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรคหรือสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู 

  (๒) อาหารท่ีมีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของในปริมาณทีอ่าจเปนเหตใุหเกดิ

อนัตราย หรอืสามารถสะสมในรางกายท่ีกอใหเกดิโรคหรอืผลกระทบตอสุขภาพ 

  (๓) อาหารที่ไดผลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนสง หรือมีการเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ 

  (๔) อาหารที่ผลิตจากสัตวหรือผลผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 

  (๕) อาหารทีผ่ลติ ปรงุ ประกอบจากสัตวและพชื หรอืผลผลติจากสัตวและพชืทีม่สีารเคมอีันตราย

เภสัชเคมีภัณฑ หรือยาปฏิชีวนะตกคางในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๖) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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 ๑.๕ หวงโซอาหาร หมายความวา วงจรการผลิตอาหารตั้งแตวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต การเพาะปลูก การ

เพาะเลี้ยง การตัดแตง การแปรรูป การขนสง การปรุง การประกอบ การบรรจุ การเก็บรักษา การจัดจำหนาย การ

กระจาย จนถึงผูบริโภค รวมทั้งการนำเขา การนำผาน และการสงออก 

 ๑.๖ คุณภาพอาหาร หมายความวา อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและสวนประกอบที่พึงจะมี รวมถึง

มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม 

 ๑.๗ อาหารศึกษา หมายความวา กระบวนการสงเสริม พัฒนา และวิจัยเพื่อใหความรู ความตระหนัก และ

พฤติกรรมที่ถูกตองในหวงโซอาหารและในการบริโภคดานอาหาร 

 ๑.๘ การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

ใหนิยามไววา๔ กระบวนการที่ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) การจัดการ

ความเสี่ยง (risk management) และการส่ือสารความเสี่ยง (risk communication) 

 

๒. ประชาคมอาเซียน : หลักการและองคประกอบ 

 อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (the Association of Southeast 

Asian Nations) กำเนิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ (๑๙๖๗) ดวยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่ง

ขณะนี้อาเซียนมีอายุประมาณ ๔๕ ป แลว โดยเริ่มตนจากสมาชิก ๕ ประเทศ กระทั่งปจจุบันมี ๑๐ ประเทศ* จาก

ขอมูลลาสุดป ๒๕๕๓ ขนาดประชากรของอาเซียนประมาณ ๖๐๐ ลานคน หรือรอยละ ๙ ของประชากรโลก มี

ขนาดเศรษฐกิจโดย GDP รวมประมาณ ๓,๒๐๐ พันลานดอลลารสากล (คิดเปนรอยละ ๔.๑ ของ GDP โลก)  

 ป ๒๕๔๐ การประชุมสุดยอดอาเซียนกำหนดวิสัยทัศน (ASEAN Vision ๒๐๒๐) ซึ่งมีเปาหมายให

ดำเนินการเพื่อการเปนประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จในป ๒๕๖๓ และดวยปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน 

(the Declaration on ASEAN Concord II or Bali Concord II) ในป ๒๕๔๖ (๒๐๐๓) ใหประชาคมอาเซียนนี้

ประกอบดวย ๓ เสาหลัก (three pillars) คือ ประชาคมความม่ันคง (ASEAN Security Community: ASC หรือ 

ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) 

และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) และตอมาดวยปฏิญญาเซบู (Cebu 

Declaration) ในป ๒๕๕๐ (๒๐๐๗) ไดรนกำหนดเวลาของประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้น ๕ ป กลาวคือใหจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) โดยมีคำขวัญวา “One Vision, One Identity, One 

Caring and Sharing Community”๔-๖ 

 ประชาคมอาเซียนประกอบดวย ๓ เสาหลักซึ่งมีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน โดยมีพิมพเขียว (blue 

print) ของแตละเสาหลักเปนตัวกำหนดเสนทาง (roadmap) และกรอบเวลาดำเนินการ (time frame) ของ

กิจกรรมตาง ๆ ทัง้นี ้ สวนทีเ่กีย่วของกบัสนิคาเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอยางยิง่อาหารปลอดภัยจะอยูในประชาคม

เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เปนสำคัญ 

 

* สมาชิกกอตั้งป ๒๕๑๐ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และ 

ราชอาณาจักรไทย สมาชิกลำดับตอมา คือ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (ป ๒๕๒๗) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ป ๒๕๔๐) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพมา (ป ๒๕๔๐) และราชอาณาจักรกัมพูชา (ป ๒๕๔๒) ตามลำดับ 
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๓. สถิติมูลคาการคาสินคาเกษตรที่เปนอาหารและอาหารระหวางไทยและสมาชิกอาเซียน 

 ตารางที่ ๑ มูลคาการนำเขา-สงออกกลุมอาหารและกลุมสินคาเกษตรที่เปนอาหารใน ๒๐ อันดับแรกของ

การคาระหวางไทยและรายประเทศสมาชิก (ลานบาท) 

 

 สงออก นำเขา ป 
๒๕๕๒ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ 

สิงคโปร 

กัมพูชา 

บรูไน 

ลาว 

อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส 

เวียดนาม 

มาเลเซีย 

พมา 

รวม 

๖,๖๒๒.๐  

๑๐,๕๔๖.๒  

 ๑,๔๑๓.๗  

๓,๒๐๖.๖  

 ๑๕,๖๙๓.๐  

  ๓,๕๕๒.๘  

  ๓,๓๒๗.๑  

  ๑,๘๗๘.๔  

  ๗,๑๕๕.๔  

๕๓,๓๙๕.๑  

 ๗,๘๗๔.๘  

  ๑,๖๕๔.๘  

        ๑.๔  

 ๑,๓๓๗.๑  

  ๘,๘๗๑.๘  

  ๒,๐๐๔.๘  

  ๓,๑๖๘.๓  

  ๓,๕๒๗.๐  

  ๓,๘๑๕.๐  

๓๒,๒๕๕.๐  

 ๖,๕๐๔.๑  

๑๑,๗๒๒.๖  

  ๑,๒๕๗.๘  

 ๒,๙๕๕.๘  

๒๕,๕๓๖.๕  

 ๕,๑๖๙.๐  

  ๖,๗๔๖.๓  

  ๔,๕๖๓.๘  

  ๙,๓๓๓.๖  

๗๓,๗๘๙.๕  

๙,๒๙๓.๔  

  ๑,๔๙๘.๑  

          ๑.๖  

  ๑,๒๘๘.๘  

 ๑๐,๑๗๕.๖  

   ๑,๙๙๑.๗  

  ๔,๑๒๒.๑  

   ๕,๖๐๖.๖  

  ๓,๒๔๗.๕  

๓๗,๒๒๕.๕  

 ๘,๒๖๒.๔  

๑๔,๗๓๙.๗  

   ๑,๓๖๕.๑  

   ๖,๑๘๘.๗  

๓๘,๗๘๒.๔  

   ๕,๓๘๒.๕  

   ๙,๐๘๔.๕  

  ๑๒,๑๖๐.๑  

 ๑๒,๕๗๐.๖  

๑๐๘,๕๓๖.๐  

๑๑,๐๒๙.๔  

  ๑,๒๘๑.๔  

          ๕.๖  

   ๑,๙๐๐.๒  

๑๓,๒๕๒.๔  

   ๓,๐๘๖.๑  

  ๗,๑๓๔.๑  

  ๙,๒๕๖.๕  

  ๒,๕๗๕.๒  

๔๙,๕๒๑.๐  

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สำนกังานปลัดกระทรวงพาณชิยโดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 
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รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๕๖

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๙ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอท ี
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที๑  

 ตระหนัก วาเด็กจำนวนมากใชเวลาเกินควรกับไอที  จนกออันตรายตอสุขภาพ  และมีผลกระทบดานลบ

ตอพัฒนาการ รวมทั้งไดรับผลรายจากการรับเนื้อหาที่ไมเหมาะสมผานทางซอฟตแวร เกม เว็บไซต ปญหาการ

ติดเกม/อินเทอรเน็ตของเด็กไทยอยูในขั้นวิกฤต และมีแนวโนมที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเด็กสามารถเขาถึงราน

เกม/อินเทอรเน็ตไดงาย ในขณะท่ีผูปกครองสวนใหญและสังคมยังไมเขาใจและตระหนักถึงอันตรายของไอทีตอเด็ก 

ปจจัยหนึ่งที่ทำใหเด็กติดเกมคือการขาดพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม  

 กังวลและหวงใย วาการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจสื่อไอที ระบบเครือขาย และเกมออนไลน ผนวก

กับนโยบายการแจกคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหนักเรียน ในขณะที่ยังไมมีการปองกันอันตรายอยางเหมาะสม จะทำให

อันตรายจากไอทีตอเด็กและเยาวชนทวีความรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งจำนวนและความรุนแรง เชน การเสพติด

เกม/อินเทอรเนต็ การถกูชกันำเขาสูการพนัน การถูกมอมเมาจากเว็บไซตทีไ่มพงึประสงค และการถูกลอลวงทางสังคม

ออนไลน  

 รับทราบ วามีองคความรู งานวิจัย กระบวนการปองกันและแกไขปญหา และเครือขายที่ดำเนินการใน

ประเด็นน้ีอยูบางแลว แตยังไมมีการรวบรวมขอมูลและการประสานงานเพื่อใหเกิดกระบวนการปองกันและ

กระบวนการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

 เห็นวา การแกปญหาจะตองดำเนินการอยางเรงดวนแบบบูรณาการ จริงจัง และตอเนื่อง โดยมีสังคมและ

ชุมชนเปนแกนหลัก พรอมการสนับสนุนจากภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  

     ๑.๑ สงเสริม สนับสนุน รวมดำเนนิการ และติดตามการดำเนินงานของ “คณะกรรมการพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ” เพื่อเรงรัดการดำเนินการตามจุดมุงหมายของคณะกรรมการฯ คือ “ขจัดสื่อราย 

ขยายสื่อดี สรางภูมิคุมกัน และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายดานสื่อใหมีความทันสมัย”  

     ๑.๒  รวมกันดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบายการแจกคอมพิวเตอรแท็บเล็ตแกนักเรียน เพื่อให

เกิดประโยชนคุมคา และมีการดูแลปองกันผลเสียตอเด็กและเยาวชน  

 ๒. ขอใหกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาสือ่ปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ 

       ๒.๑  รวมกับสำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) เปนแกนประสานการดำเนินการ

แบบสหสาขาระดับชาติ เพื่อรวบรวมขอมูลวิชาการ งานวิจัย องคความรู ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และการ

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๒ 
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ดำเนินการของภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ “เด็กไทยกับไอที” อันจะนำไปสูทิศทางการดำเนินการและการติดตาม

ผลอยางบูรณาการ การเผยแพรความรูและทำความเขาใจรวมกัน ใหเสร็จสิ้นภายในป ๒๕๕๖  

     ๒.๒ รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และผูประกอบการ

ดานไอที พัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยี และดำเนินการใชในการควบคุมการใชอินเทอรเน็ตและการเลนเกม

ของเด็ก โดยขอให กสทช. สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กสทช. 

    ๒.๓  มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการรวมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัย

และสรางสรรคจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด หนวยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ เครือขายคุมครองผูบริโภค ผูประกอบการดานไอที สมาชิก

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และโรงเรียน พัฒนาและควบคุมการดำเนินการรานเกม/อินเทอรเน็ต ใหเปนสถานที่

ปลอดภัย สรางสรรค และเปนมิตรกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางครอบคลุมทั่วถึง 

     ๒.๔  รวมกับหนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน อปท. ผูประกอบการดานไอที สมาชิกสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ จัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นประจำป เพื่อใหทุกภาคสวนไดเขามากำหนดทิศทางการดำเนินงาน

รวมกัน  

     ๒.๕  รวมกับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ สนับสนุนการจัดตั้งสภาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรค 

 ๓. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย สำนักงานตำรวจแหงชาติ กสทช. ประสานงานกับ อปท. สมาคมวิชาชีพที่

เกี่ยวของ ผูประกอบการดานไอที และภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

     ๓.๑ จัดทำ เผยแพร และสนับสนุนแนวทางและคำแนะนำสำหรับผูปกครอง ครู และชุมชน เกี่ยวกับ

การใชสื่อไอท ี เลนเกม และอนิเทอรเนต็ ท่ีเหมาะสมกบัเดก็และเยาวชน รวมถงึขอเสียและอนัตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  

ตลอดจนการปองกันและการวินิจฉัยเด็กที่อาจมีปญหาจากการใชไอทีและเด็กติดเกม   

     ๓.๒  พัฒนาวิธีการและกระบวนการบำบัดเดก็ตดิเกม/อนิเทอรเนต็ ตามบรบิทของสงัคมไทย โดยคำนึงถึง

มิติดานสมาธิและจิตใจ และการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในรูปแบบสหวิชาชีพ  

 ๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการประสานงานกับ กสทช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย กระทรวงมหาดไทย (โดย อปท.) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เครือขายผูปกครองในสถานศึกษา 

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือขายครอบครัวในชุมชน เครือขายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน 

เครือขายองคกรดานคนพิการ เครือขายคุมครองผูบริโภคและผูประกอบการดานไอที รวมกำหนดมาตรการและ

ดำเนินการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ในการเฝาระวัง ดูแล ปองกัน สงเสริมสนับสนุน และ

แกปญหา โดยผานกระบวนการเรียนรูการใชไอทีอยางสรางสรรคสำหรับเด็กและเยาวชน   

 ๕. ขอใหกระทรวงมหาดไทย (โดย อปท.) รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สสส. 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวดั โรงเรียน วดัและศาสนสถานอ่ืน และชุมชน จดัหาพืน้ทีแ่ละกิจกรรมที่เหมาะสม

สำหรับเด็กและเยาวชนท้ังภายในอาคารและกลางแจง เพื่อใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางอยางเปนประโยชน 

ไดทำความดีและมีความภูมิใจในตนเอง มีการพัฒนาการใชไอทีในทางที่เหมาะสม สรางสรรค และใชคอมพิวเตอร

ทำงานนอกเวลาอยางปลอดภัย 
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     ๖. ขอใหคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ดำเนินการรวมกับ

ภาคสวนที่เกี่ยวของในการปกปองคุมครองเด็กจากภัยอันตรายจากไอที โดยใชแนวทางการดำเนินงานตาม

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการมีสวนรวมของเครือขายเด็ก เยาวชน และครอบครัวในพื้นที่   

 ๗. ขอใหสำนักงานตำรวจแหงชาติ รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เปนกลไกหลักในการกำหนดมาตรการ และดำเนินการวิเคราะหเพื่อนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุง

มาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมกำกับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต รวมทั้งติดตามและ

ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อสรางความปลอดภัยใหแกเด็กและเยาวชน  

 ๘. ขอใหภาคสวนท่ีเกีย่วของ เชน สำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันการศึกษา ฯลฯ สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมิน

ผลกระทบตอสุขภาพและพัฒนาการของเด็กและเยาวชนจากนโยบายสาธารณะดานไอที โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน 

 ๙. ขอให กสทช. มีบทบาทสนับสนุนและประสานหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดการพัฒนาส่ือสรางสรรคสำหรับ

เด็กและเยาวชน ในดานของสื่อกระจายเสียงวทิยโุทรทศัน สือ่ไอที และส่ือประเภทอืน่ ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของ

เด็กและเยาวชน  

 ๑๐. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

       ๑๐.๑ รวมกับภาคสวนทีเ่กีย่วของ เชน กองทุน กสทช. กระทรวงศึกษาธกิาร กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานที่ทำใหเด็ก เยาวชน 

และผูปกครอง ไดรับประโยชนและปลอดภัยจากการใชไอที รวมทั้งกิจกรรมสรางสรรคทดแทนอยางตอเนื่อง

ทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมดำเนินการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ      

    ๑๐.๒ สงเสริมและพัฒนากระบวนการใชสื่อไอทีอยางปลอดภัยและสรางสรรคในเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ใหครอบคลุมทุกระดับ 

 ๑๑. ขอใหสำนักนายกรัฐมนตรีและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลประจำป และประชาสัมพันธการ

ดำเนินงานเรื่องเด็กไทยกับไอที ใหประชาชนรับทราบอยางกวางขวางในทุกระดับ 

 ๑๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๖ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๒ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ 

การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอท ี
 

นิยาม   

 “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ ไอที (information technology, IT) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำ

คอมพิวเตอรมาใชจัดการกับขอมูล ขาวสาร หรือที่เรียกวาสารสนเทศ ไอที ในเอกสารนี้ ครอบคลุมถึง 

คอมพิวเตอร โนตบุค แท็บเล็ต โทรศัพทมือถือ สมารทโฟน เคร่ืองเลนเกมอิเล็กทรอนิกส อาจจะรวมถึงอุปกรณ

หรือเทคโนโลยีในการจัดการกับขอมูลขาวสารที่จะมีขึ้นในอนาคต 

 

ความสำคัญของปญหา สถานการณและแนวโนม 

 ๑. ไอทีมีความสำคัญมากในสังคมปจจุบัน และมีแนวโนมที่สำคัญมากยิ่งข้ึน สามารถเขาถึงไดงายตลอด 

๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งไดเขามาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของเด็ก ผานการเรียนการสอนในโรงเรียน การ

เปนเครื่องมือส่ือสารกับผูคน และกิจกรรมการเลนเพื่อความเพลิดเพลิน เชน เกมคอมพิวเตอร เกมออนไลน 

การสื่อสารออนไลนผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต* โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือแบบพกพา (ท้ัง

โนตบุคและ แท็บเล็ต) หรือ แมกระทั่งโทรศัพทมือถือ. เด็กจำนวนมากใชเวลากับส่ือไอทีหลายชั่วโมงตอวัน ซึ่ง

นานกวากิจกรรมการเลนอื่น ๆ การเรียนหนังสือ หรือแมแตการนอน ทำใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของเด็ก และ

ยังมีผลเสียอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดเปนการเสพติดเกมหรืออินเทอรเน็ต  หากไดรับ

หรือใชสื่อไอทีที่เปนอันตรายตอเด็ก 

 ๒. การสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔๑ พบวา จากประชากรไทยท่ีมีอายุ ๖ ป ขึ้นไป 

จำนวน ๖๒.๔ ลานคน กลุมอายุ ๖-๑๔ ป ใชคอมพิวเตอรมากที่สุด (รอยละ ๗๑.๙) รองลงมาคือกลุมอายุ 

๑๕-๒๔ ป (รอยละ ๕๘.๘) การใชอินเทอรเน็ตสูงสุดคือกลุมอายุ ๑๕ -๒๔ ป (รอยละ ๕๑.๙) รองลงมาคือกลุม

อายุ ๖-๑๔ ป (รอยละ ๓๘.๓)  

 ๓. เด็กไทยใชเวลาเลนเกมคอมพิวเตอร (เกม) มาก ๑) ศิริไชย หงษสงวนศรี และคณะ๒ ไดศึกษาการ

เลนเกมของนักเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พบวารอยละ ๘๕ เคยเลนเกม  รอยละ ๒๔ เลนเกมมากกวา 

๔ วันตอสัปดาห และรอยละ ๑๑ เลนเกมทุกวัน. สวนใหญใชเวลาเลนเกมประมาณ ๓ ช่ัวโมงตอครั้ง ๒) 

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล๓ ทำการสำรวจการใชเวลาเลนเกมออนไลนตอสัปดาหของเยาวชนที่มีอายุ ๑๐ ปขึ้นไป 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ พบวารอยละ ๓๘ ใชเวลา ๓-๔ วัน  รอยละ ๒๖ ใชเวลา ๕-๖ วัน รอยละ 

๑๘ เลนเกมทุกวัน  เด็กที่เลนเกมรอยละ ๕๔ ใชเวลาเลนเกมตอครั้งนานที่สุด ๑ - ๓ ชั่วโมง, รอยละ ๓๑ นาน 

๔-๖ ช่ัวโมง, รอยละ ๖ นาน ๗-๑๐ ช่ัวโมง, และรอยละ ๓ มากกวา ๑๐ ช่ัวโมง  

 ๔. ดังน้ัน ธุรกิจดานเกมออนไลนในประเทศไทยที่มีกลุมเด็กและวัยรุนเปนเปาหมายหลัก จึงเติบโตอยาง

รวดเร็วมาก ในปจจุบันเด็กสามารถเลนเกมชนิดเชื่อมตอกับระบบเครือขายไดทั้งจากคอมพิวเตอรโทรศัพทมือถือ  

และเคร่ืองเลนเกมอิเล็กทรอนิกส มูลคาตลาดเกมออนไลนในประเทศไทย๔เพ่ิมข้ึนทุกปตั้งแตป ๒๕๔๗-๒๕๕๑



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๖๐

เฉลี่ยรอยละ ๑๙ ตอป และมีมูลคาตลาดประมาณ ๓,๗๐๐ ลานบาทในพ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีมูลคาเพิ่มถึง ๒,๑๖๐ 

ลานบาทใน ๕ ป รายงานบริษัททีโอที พ.ศ. ๒๕๕๓๕ แสดงวาทะเบียนผูเลนเกมออนไลนเพิ่มจาก ๑,๖๕๑,๒๑๑ 

เลขหมาย เปน ๔,๕๐๒,๕๑๖ เลขหมาย ปจจัยสงเสริม คือ ๑) ระบบสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตที่ เร็วขึ้น 

และครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น  และระบบไรสาย เชน Wi-Fi/3G ทำใหเด็กสามารถใชไดทุกที่ทุกเวลา  ๒) ลักษณะ

เกมที่เขาถึงตามกลุมอายุ เพศ และทำใหผูเลนอยากเลนตอเนื่อง ๓) การออกแบบเพ่ือใหผูเลนมีปฏิสัมพันธกับ

เพื่อนเลนรวมกันผานระบบเครือขายไดเปนจำนวนมาก และ ๔) การบริการสะดวก ไดแก รานเกมที่คลาย

อินเทอรเน็ตคาเฟ กระจายอยูทั่วประเทศ ทั้งในเมืองใหญ และในหมูบานในชนบท การหาซ้ือการดเติมเงินได

งาย การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  

 ๕. ภาวะเสพติดเกม และเสพติดอินเทอรเน็ตของเด็กและเยาวชนไทย เปนปญหาที่อยูในขั้นวิกฤติ ทวี

ความรุนแรงมาโดยตลอด และมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนอีก.  ปจจุบันประมาณวา รอยละ ๑๐-๑๕ ของเด็กนักเรียน

เสพติดเกมหรืออินเทอรเนต๖  มีแนวโนมวาในป ๒๕๕๖ นี้ สมาคมจิตแพทยอเมริกันจะกำหนดภาวะติดเกมและ

อินเทอรเน็ตใหเปนความเจ็บปวยดวย “โรคเสพติดเกม” และ “โรคเสพติดอินเทอรเนต”๗  กำหนดการวินิจฉัยผู

เสพติดไว ๔ ลักษณะ คือ ๑) ผูที่ใชเวลาหลายชั่วโมงตอครั้ง ในการเลนเกมหรืออินเทอรเน็ต  จนทำใหขาดความ

กระตือรือรนในการทำงาน ๒) ผูที่ตองเพ่ิมการใชขึ้นเรื่อย ๆ  เชน เพิ่มเวลา เพิ่มความซับซอนของเกม เพิ่ม

ความสามารถของเคร่ือง ๓) ผูที่ไมสามารถควบคุมตนเองใหหยุดเลนได หากเลนไมไดหรือถูกหามจะรูสึก

หงุดหงิด กระวนกระวายหรือมีอาการทางกายจากความเครียด หรือโกรธ มีพฤติกรรมทำรายผูขัดขวางการเลน  

และ ๔) ผูที่ไดรับผลกระทบตอตนเองหลายดานจากการเลนเกมหรืออินเทอรเน็ต เชน ผลเสียตอสุขภาพ 

การแยกตัวออกจากครอบครัวและสังคม หรือ การมีปญหาพฤติกรรม เชน โกหก ขโมย กาวราว หนีเรียน 

หนีออกจากบาน เปนตน 

 ๖. ผลเสียจากการเสพติดเกมและเสพติดอินเทอรเนตมีมากมาย ท้ังตอรางกาย จิตใจ และพัฒนาการ  

เชน ทำใหเกิดการบาดเจ็บของขอตอ เสนเอ็น สงผลใหเกิดอาการปวดขอ ปวดเกร็งกลามเนื้อ  โรคนิ้วติด และ

อาจทำใหสายตาพรามัวและปวดศีรษะได การขาดการออกกำลังกาย ขาดโอกาสการเรียนรูกิจกรรมอ่ืน เบื่อ

หนายการเรียนมีบุคลิกภาพแยกตัว และอาจนำไปสูการลอลวงทำใหถูกทำรายทางรางกาย หรือทางเพศ รวมถึง

มีรายงานการตายจากการเลนเกมติดตอกันหลายชั่วโมง๘   

 ๗. ในพ.ศ. ๒๕๕๕ น้ี รัฐบาลไดมีนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยนำ

รองแจกแท็บเล็ตแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน การเพ่ิมเครื่องมือใหเด็กใชงาน

ระบบไอทีตั้งแตอายุนอย อาจจะมีผลดีตอการเรียนรูบางดาน แตก็มีความเส่ียงอยางมากตอผลลบดังกลาวขางตน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไมใหความสำคัญในการจัดการสรางภูมิตานทานใหกับเด็กเหลานี้อยางเหมาะสม  

นอกจากนี้ จากการสำรวจพบวาผูปกครองสวนใหญที่ยินดีใหเด็กไปอยูที่รานเกม มักเปนผูมีภารกิจที่ตองทำงาน 

ไมสามารถหาเวลาดูแลเด็กที่มีอายุมากวา ๔-๕ ปได จึงมักนำไปไวในรานเกม เพราะคิดวาปลอดภัยกวาปลอย

ใหเด็กไปวิ่งเลนขางนอก 

 ๘. เน่ืองจากคนสวนใหญยังไมตระหนักถึงภัยที่ซอนเรนอยูในการเลนเกมและการใชอินเทอรเนตดังนั้น 

การปองกันและการรักษาเด็กติดเกม จึงเปนเรื่องที่ตองมีการจัดการและเผยแพรความรูเพื่อนำไปสูการปฏิบัติ 

ใหแกผูปกครอง และประชาชนท่ีมีหนาที่ดูแลเด็ก เชน ครู พี่เลี้ยงในสถานดูแลเด็กปฐมวัย  
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สถานการณและแนวโนมในตางประเทศ  

 ๙. ประเทศสหรัฐอมริกา สมาคมกุมารแพทยอเมริกัน๙ ไดรวบรวมขอมูลของอเมริกันอยางเปนระบบ

จากงานวิจัยจำนวนมาก และออกนโยบายการปฏิบัติ  

    ๙.๑  พบวา ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ เด็กอเมริกันใชสื่ออิเลคทรอนิกเฉลี่ยถึง ๗ ชั่วโมง ตอวัน มากกวา

กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เด็กทำ ซึ่งการใชสื่ออิเลคทรอนิกนานสัมพันธของกับปญหาการเรียน  สมาธิสั้น การกินอาหาร

และการนอนไมพอ และโรคอวน เนื้อหาในส่ือท่ีบงบอกความรุนแรง การรวมเพศ และการใชยาเสพติด เชน 

เหลา บุหรี่ กอปญหาทางพฤติกรรม การวิจัยกวา ๒,๐๐๐ เรื่องพบวาพฤติกรรมกาวราวของเด็กมีความสัมพันธ

กับการใชสื่อที่มีเนื้อหาความรุนแรง๑๐,๑๑ และเนื้อหาที่สงเสริมการแสดงออกทางเพศท่ีไมถูกตอง มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัย๑๒,๑๓  

    ๙.๒ แนะนำผูปกครองวา ๑)เด็กอายุนอยกวา ๒ ปไมควรเขาถึงสื่ออิเลคทรอนิกเลย  ๒) เด็กอายุ

มากกวา ๒ ปควรใชเวลากับสื่อผานหนาจอทุกชนิด ไมเกิน ๒ ช่ัวโมง/วัน ๓) ควรจัดสิ่งแวดลอมในบานใหมีเขต

ปลอดหนาจอ  โดยเฉพาะบริเวณหองนอน และบริเวณโตะอาหาร ๔) ผูปกครองควรคัดกรองเลือกสื่อที่มีเนื้อหา

เหมาะสม และควรสงเสริมกิจกรรมอื่น เชน การเลนกลางแจง การใชสื่อกระดาษ เชน หนังสือนิทาน นิยาย 

การเลนรูปแบบอื่น ๆ ที่สรางจินตนาการใหกับเด็ก  

 ๑๐. สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนฐานผูใชอินเทอรเน็ตที่ใหญที่สุดในโลก ผูใชอินเทอรเน็ตมีกวา ๔๕๗ 

ลานคน ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เครือขายของรัฐและเครือขายสื่อตาง ๆ ไดเสนอวิธีการลดการติดเกม คือ การทำให

เกมหยุดหรือผูเลนไมสามารถทำคะแนนตอไดเมื่อใชงานมาถึง ๓ ช่ัวโมง แตถูกคานจากผูพัฒนาเกม ผูจำหนาย

และผูใช รัฐตองทำความเขาใจกับประชาชน จนถึงป ๒๕๕๐ จึงไดใช โดยบังคับเฉพาะผูที่มีอายุนอยกวา ๑๘ ป  

 ๑๑. เกาหลีใต มีผูเลนเกมประมาณ ๒๐ ลานคน รอยละ ๓๐ มีอายุต่ำกวา ๑๙ ป ในพ.ศ. ๒๕๔๙ 

รอยละ ๒ ของกลุมอายุ ๖-๑๙ ป หรือประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ คน ตองรับการรักษาภาวะเสพติดเกม๑๔ ในจำนวน

นี้รอยละ ๘๐ ตองรับยาทางจิตเวช และรอยละ ๒๐-๒๔ ตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล ไดมีการฝกผูใหคำ

แนะนำในการรักษาจำนวน ๑,๐๔๓ คนเขาทำงานในโรงพยาบาลกวา ๑๙๐ แหง๑๔ และกำหนดมาตรการ

ปองกันขึน้ในโรงเรยีน๑๕ เชน การเพิม่ทกัษะการควบคุมตนเอง การเพิม่ทกัษะและเวลาการสื่อสารระหวางผูปกครอง/

ครูกับเด็ก สงเสริมกิจกรรมทดแทน เชน กีฬา และการจัดสิ่งแวดลอมใหเด็กเขาถึงเกมไดยาก 

 ๑๒. บราซิล และ เยอรมัน หามเด็กอายุนอยกวา ๑๘ ปเลนเกมท่ีบงบอกความรุนแรง แสดงออกถึง

พฤติกรรมทางเพศ โดยหามจัดจำหนาย หามมีไวบริการออนไลน  

 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

       ๑๓. ไดมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และกฎ ระเบียบตางๆ มากมาย ท่ีเกี่ยวของกับประเด็น “เด็กไทย

กับไอที”  ซึ่งออกและกำกับโดยหนวยงานที่กระจายอยูหลากหลายกระทรวง  ดังนี้ ๑) พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิ

ทัศน* พ.ศ. ๒๕๕๑  (เชน กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๒)   

๒) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (เชน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการ

ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕) ๓) พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  ๔)พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ๕) พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗  ๖) พ.ร.บ. 

การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘  ๗)พ.ร.บ. การสงออกไปนอกและการนำเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒   

๘) พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๖๒

บทบาทของผูมีสวนไดเสียสำคัญ และการดำเนินการในประเทศไทย 

 ๑๔. ในประเทศไทย การแกไขปญหา ไดเกิดขึ้นในหลายภาคสวน ประมาณ ๘ ป นี้ ไดแก  

  ๑๔.๑ คณะรฐัมนตร ี ไดแตงตัง้ “คณะกรรมการสือ่ปลอดภัยและสรางสรรค” เมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๐  

โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนรองประธาน และ กระทรวงวัฒนธรรม

เปนฝายเลขานุการ เพื่อบูรณาการความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวนในการดำเนินงานเพ่ือ “ขจัดสื่อราย  

ขยายสื่อดี การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายดานสื่อใหมีความทันสมัย ตลอดจนการจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรคขึ้น” ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรใน ๑๓ จังหวัด

นำรอง ๒) การจัดทำแผนสืบสวนปราบปรามส่ือไมเหมาะสม ๓) การตั้งศูนยปฏิบัติการส่ือปลอดภัยและ

สรางสรรคแหงชาติ โดยจัดใหมีเว็บไซต ระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียนของสายดวนวัฒนธรรม ๔) การ

ผลักดันรางพระราช บัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ... . ๕) การผลักดันใหมีการแกไข

ปรับปรุงกฎหมายสื่อ ๒ ฉบับ ไดแก พ.ร.บ.จดแจงการพิมพ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.ภาพยนตรและวิดิทัศน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักเกณฑขอหน่ึงที่ถูกนำเสนอคณะกรรมการชุดนี้เพื่อพิจารณา คือ การจัดระดับความเหมาะสม

ของสื่อสิ่งพิมพ โดยกำหนดใหสื่อระดับ ๒ (ว๑๒+) หมายถึงสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ ๑๒ ปขึ้นไป  ซึ่งตอง

ไมปรากฏลักษณะภาพที่ดูสมจริงและเกินจริง และตองไมมีการแสดงออกทางความรุนแรงในดานการใชกำลัง

และการแสดงออกทางเพศ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ไดปรับใหมีคณะอนุกรรมการ ๓ ชุดคือ คณะอนุกรรมการ

สงเสริมสนับสนุนส่ือปลอดภัยและสรางสรรค คณะอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรค  คณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสรางสรรคจังหวัด๑๖ 

  ๑๔.๒ กระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ทำหนาทีจ่ดัทำมาตรฐานการตรวจพจิารณาสถานประกอบกิจการ  

วีดิทัศน และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสถานประกอบกิจการดังกลาว ไดจดัสงเสริม “โครงการรานเกมสีขาว” 

มาอยางตอเนื่องตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหผูประกอบกิจการรานเกมไดมีสวนรวมในการรับ

ผิดชอบตอสังคม โดยการพัฒนารานเกมใหเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย ปลอดภัย สรางสรรคสำหรับเด็ก และ

เยาวชน   

  ๑๔.๓ กระทรวงสาธารณสุข ไดตั้ง “ศูนยปองกันและแกปญหาเด็กติดเกม” ที่ สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค คือ ๑) การใหการบำบัด 

และการปองกันปญหาเด็กติดเกมแกเด็กและครอบครัว และ ๒)การพัฒนาวิชาการ เพื่อเผยแพรสูสาธารณะและ

บุคลากรที่เก่ียวของ  รวมทั้ง ไดจัดทำ “คูมือโปรแกรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและครอบครัวยุคไซเบอร”  และ

การจัดหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของพรอมกับการดำเนินการ 

  ๑๔.๔ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษา มีสวนเกี่ยวของดังนี้ 

   (๑) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมือระหวางกระทรวง

วัฒนธรรม จัดทำเว็บไซต www.HealthyGamer.net เช่ือมโยงกับเว็บไซตของกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือเปน

กลไกเพ่ือองคความรูและการสรางภูมิคุมกันแกเครือขายเพ่ือแกปญหาเด็กติดเกม 

   (๒) กระทรวงศึกษาธิการ ไดแจกคอมพิวเตอรในรูปของแท็บเล็ตใหนักเรียนชั้นประถม

ปที่ ๑ (ป.๑) ทั่วทั้งประเทศในปนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งเปนที่หวงใยจากหลากหลายสังคม ทั้งนักวิชาการ 

พอแม/ผูปกครอง ครู และนักวิชาการดานการศึกษา และกุมารแพทย ถึงผลกระทบดานลบตอเด็กที่ยังไมได

ปองกัน รวมทั้งผลตอพัฒนาการที่เหมาะสมของเด็กในวัยนี้.   



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๖๓

   (๓) คณะผูวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน (มศว.)๑๗ ไดศึกษาโครงการนำรอง 

“การประยุกตและบูรณาการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดบัประถม ศึกษาตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาล ระยะท่ี ๑” โดยใชงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ทำการ

ศึกษาในกลุมเด็กช้ัน ป.๑ และ ป.๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔  (ม.ค.-มี.ค.๒๕๕๕)  ในโรงเรียน ๕ แหง 

ใน กทม. ลำปาง พังงา ขอนแกน  และที่โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร โดยใชระยะเวลาศึกษาวิจัยในชั้น

เรียน ๖-๗ สัปดาห พบวานาจะไมคุมทุน อาจเกิดปญหาดานสุขภาพ จริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้ง

เครือขายอินเทอรเน็ตไมอำนวย ผูสอนไมพรอมและไมเพียงพอ เสนอใหรัฐบาลทบทวนนโยบาย ควรเร่ิมที่ ป.๔  

และไมจำเปนตองแจกทุกคน คณะผูทำงานไดใหขอเสนอแนะในเชิงนโยบายแกรัฐบาล ๕ ขอ คือ ๑) ควรมีการ

จัดทำแผนแมบทในการแจกแท็บเล็ต โดยใหมีผลถึงผูเกี่ยวของทุกกลุม ๒)ตองมีการพัฒนาเนื้อหาใหเกิดผลดีกวา

การเรียนในหนังสือ ๓) จัดหาบุคลากรชวยครูทางเทคนิค ๔) ควรแจกแท็บเล็ตแกเด็ก ป.๔ กอน ป.๑ และ ๕) 

ไมจำเปนตองแจกแท็บเล็ตใหนักเรียนทุกคน  

      ๑๔.๕ ชุมชนจัดการตนเองในการดูแลแกไขปญหาเด็กติดเกม ไดเกิดขึ้นในหลายทองที่  

  ๑๔.๖ การบรกิารรกัษาเดก็ตดิเกมและการรบัปรกึษาปญหาจากผูปกครอง กระจายอยูในหลาย ๆ 

สวน ทั้ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ 

  ๑๔.๗  เครือขายภาคประชาสังคมและธุรกิจ  ดำเนินการในประเด็นนี้อยูมากมาย เชน ศูนย

เฝาระวังภัยเทคโนโลยี (มูลนิธิกระจกเงา) สมาคมเด็กติดเกมในเฟซบุก ศูนยประสานงานเครือขายครอบครัว 

(มูลนิธิเครือขายครอบครัว) เครือขายผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนตาง ๆ  สภาเด็ก ศูนยประสานงานส่ือสราง

สุขภาวะเด็กและเยาวชนภาค.. สมาคมผูประกอบการรานอินเทอรเน็ตไทย ชมรมผูประกอบรานเกมและอินเท

อรเน็ตของจังหวัดตาง ๆ ฯลฯ 

  ๑๔.๘ ภาครัฐและเอกชนจัดทำและใหบริการซอฟทแวรคัดกรองเวบไซตหรือเกมที่ไมเหมาะสม 

ควบคุมเวลาการใชคอมพิวเตอรออนไลน และ บันทึกขอมูลใหสามารถตรวจสอบการใชงานได เชน โปรแกรม

ใสใจ โปรแกรม ICT Housekeeper 

  ๑๔.๙ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยภาคีเครือขายแผนงาน

สื่อสรางสุขภาวะเยาวชน ดำเนินงานดานส่ือสรางสรรคเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมียุทธศาสตรหลักคือการพัฒนา

คุณภาพและชองทางสื่อสรางสรรคเพื่อเด็ก การสนับสนุนและผลักดันกลไกนโยบายดานส่ือสรางสรรคเพื่อเด็ก 

การจัดตั้งเครือขายส่ือเพื่อเด็กและกลไกในภูมิภาค และการพัฒนาทักษะชีวิตและการเทาทันสื่อของเด็กเยาวชน

และครอบครัว ซึ่งรวมถึงส่ือเพื่อเด็กกับไอที เชน ๑) โครงการเด็กไทยรูเทาทันสื่อ ICT โดยมูลนิธิอินเทอรเน็ต

รวมพัฒนาไทย  ๒) โครงการ IDEA – IDOL เทาทันสื่อ ซึ่งขับเคล่ือนความคิดหลัก “จับตาดู รูเทาทัน สื่อ โดย

ผานกิจกรรมดังน้ี ๓) โครงการพฒันากลไกสื่อสารสาธารณะเพ่ือการรูเทาทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนภาคอีสาน  

๔) โครงการ YOUTH IDEA ACTION FOR CHANGE “เทาทันสื่อ”  และ ๕) โครงการภูมิคุมกัน...สรางสรรคสื่อ  

 

ปญหาและทางออกของการจัดการปญหา  

 ๑๕ ปญหาในประเด็น “เด็กไทยกับไอที” ที่ไดกลาวถึง ยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  

  ๑๕.๑ สาเหตุจากปจจัยรวมจากหลายภาคสวน ทั้งเด็ก ครอบครัว โรงเรียน สังคม สิ่งแวดลอม 

การดำเนินการของรัฐ และการขาดฐานขอมูล/องคความรูที่เพียงพอและเหมาะสมกับประเทศไทย  จำเปนตอง

ดำเนินการแบบสหสาขาระดับชาติ ในการรวบรวมขอมูลวิชาการ งานวิจัย องคความรู ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย 
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และการดำเนินการของภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ ใหเสร็จส้ินภายในป ๒๕๕๖ อันจะนำไปสูทิศทางการดำเนิน

การและการติดตามผลอยางบูรณาการ  ดำเนินการเผยแพรใหมีความรู ความเขาใจรวมกันทั้งฝายรัฐ เอกชน 

ครอบครัว โรงเรียน เด็กและเยาวชน และตองมีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและตอเนื่อง  

  ๑๕.๒ ในการแกไขปญหา พลังสำคัญควรจะอยูที่ชุมชนและทองถ่ิน โดยการสนับสนุนจาก

ภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน ผูประกอบการฯ และเปนไปอยางบูรณาการ การมีสวนรวมของภาคสวนที่

เกี่ยวของ และจำเปนที่จะตองทำความเขาใจรวมกันทั้งผายรัฐและประชาชนใหรูบทบาทหนาที่ของตน  

  ๑๕.๓ การจัดการในการปองกัน แกไขปญหาเด็กติดเกม ยังไมมีความครอบคลุมเพียงพอ และ 

รูปแบบการบริการและวิธีการยังจำเปนตองไดรับการพัฒนา ไดมีการเสนอการควบคุมและกำหนดระยะเวลา

การเลนเกมในรานเกมของเด็ก เขาในกฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ. 

๒๕๕๒ แตยังไมสามารถทำไดสำเร็จ เพราะยังขาดการดำเนินการอยางตอเนื่อง มาตรการทางกฎหมายในการ

ควบคุมและกำกับธุรกิจเกมคอมพิวเตอรและอินเทอรเนตยังมีปญหามากในทางปฏิบัติ 

  ๑๕.๔ พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดใหผูประกอบ

กิจการรานเกมคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตคาเฟ เก็บบันทึกรายละเอียดของผูใชเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก ชื่อ-

นามสกุล, อายุ, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เวลาท่ีเขาใช, ชื่อโปรแกรมหรือเวบไซดที่ใช แตยังไมไดดำเนินการ

บังคับใชอยางจริงจัง เพราะขาดเทคโนโลยี งบประมาณ รวมถึงแรงจูงใจสนับสนุน ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม

และภาคเอกชน  รับที่จะเรงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบันทึกขอมูลดังกลาว  

 ๑๖. การใชคอมพิวเตอรในเด็กช้ันประถมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  ควรสงเสริมการรับความรวม

มือจากหลายฝายที่เกี่ยวของ ในการเตรียมความพรอมของโครงการ ท้ังในสวนของตัวเด็กเอง สถาบันการศึกษา 

ครู และผูปกครอง ตองมีการใหคำแนะนำดูแลการใชแท็บเล็ตเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และปองกันผลกระทบ

ทางลบท่ีจะเกิดขึ้น  รวมทั้งการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นอยางใกลชิด   

 ๑๗. เด็กและเยาวชนเปนผูไดรับผลกระทบจากปญหาโดยตรง ตองมีสวนรวมในกระบวนการปองกันได

รับความรูเรื่องเทาทันสื่อ การปองกันตนเองจากภัยไอที การพัฒนาแกนนำเพ่ือขยายผลในการดูแลนอง ๆ หรือ

เด็กและเยาวชนในชุมชน สังคม รวมถึงการมีสวนในการเรียกรองเกม อินเทอรเน็ต และรานเกมที่ดีสำหรับ

พวกเขา การเฝาระวังและการแจงปญหา และการไดรับการสงเสริมองคความรูใหสามารถสรางสื่อ เชน เกม 

หรือเนื้อหาบนโลกไอทีที่เปนประโยชน และสอดคลองกับบริบทและความตองการของเด็กเอง 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕ / รางมติ ๒ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๑๐ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

เรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หา 

 ไดพิจารณารายงานการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ๑ เรื่อง 

“ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ”  

 ยืนยัน มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่องการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ

สุขภาพคนพิการ   

 รับทราบ ผลการดำเนินงานตามมติของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหา อุปสรรค และขอจำกัดในการ

ดำเนินงานในบางขอมติ  

 ชื่นชม รัฐบาลท่ีมีนโยบายใหลดความเหล่ือมล้ำของสิทธิประโยชนและการเขาถึงบริการของกองทุน

ประกันสุขภาพทั้งสามกองทุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลขาราชการ)  อยางเปนรูปธรรม เริ่มดวยการประกาศนโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึง

ทุกคน” เม่ือวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 หวงใย ในผลกระทบโดยตรงจากการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาระบบการเงิน 

การคลังดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่สงผลใหคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ

แหงชาติที่ไดรับการรองขอใหถอืปฏบิตัติามมตขิอ ๑ ของมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ ครัง้ที ่ ๓ ในเรือ่งการสรางเสริม

ความเปนธรรมในการเขาถงึบรกิารสุขภาพของคนพกิารนีถ้กูยกเลิกไป ทำใหขาดกลไกท่ีรบัผดิชอบนำขอมติไปปฏิบัติ 

 มีความกังวล วายังมีหลายขอมติที่ยังไมไดดำเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพ

คนพิการ และยังมิไดเรงรัดการดำเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรมและสามารถนำไปสูการปฏิบัติไดจริงโดยเร็วที่สุด 

  

 จึงมีมติเพื่อเรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการ เรงดำเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ 

     ๑.๑ สรางความเปนธรรมของสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของกับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรือ่งบริการฟนฟสูมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจาย

ในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณเครื่องชวยความพิการ และส่ือสงเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ซึ่งครอบคลุมบริการ อุปกรณเครื่องชวยความพิการ ยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา และระบบการเงินการคลัง ทั้งน้ี 

ควรมีกลไกท่ีจะทบทวนและปรับปรุงสิทธิประโยชน บริการ และการคลังอยางตอเนื่อง โดยใหภาคประชาชนและ

ผูแทนองคกรดานคนพิการมีสวนรวม 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑๐ 
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         ๑.๒ เรงรัดตรวจสอบและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ เพื่อขจัดขอจำกัดที่เปนอุปสรรค

ตอการเขารวมเปนหนวยรวมจดับริการสุขภาพสำหรับคนพิการขององคกรดานคนพิการ และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ทั้งนี้รวมถึงการจัดทำมาตรฐาน ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามความจำเปน 

       ๑.๓ ในช้ันตนระหวางการดำเนินงานตามขอ ๑.๒ ขอให สปสช. สนบัสนนุหนวยงานตาง ๆ เชน สมาคม 

ชมรมคนพิการ ใหดำเนินการรวมจัดบริการในรูปแบบรายโครงการ (project based) ตอไปกอน ทั้งนี้โดยให

ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ 

 ๒. ขอใหศนูยสรินิธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาต ิ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

เรงประกาศใช “แนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟนฟูสมรรถภาพ

โดยกระบวนการทางการแพทยและคาใชจายในการรักษาพยาบาล คาอุปกรณ เคร่ืองชวยความพิการ และสื่อ

สงเสริมพัฒนาการสำหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๒” เพือ่สงเสริมการพฒันาบรกิาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

รายการบริการฯ ตาม ม. ๒๐ (๑) ของพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย

เร็วที่สุด 

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพคนพิการประสานและสนับสนุนการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพ

ครั้งที่สาม เรื่อง “ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ” และการดำเนินการตามมตินี้ แลวเสนอ

ความคืบหนา รวมทั้งปญหาและอุปสรรค ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๖๙

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๑๑ 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  

กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 
 

 สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดติดตามกระบวนการของการดำเนินการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ในชวงที่ผานมา  

 หวงใย ตอกลไกและกระบวนการในการจัดสมัชชาสุขภาพท่ีจะมีผลตอการสรางสมชัชาสขุภาพท่ีพึงประสงค 

ซึ่งมุงเนนการดำเนินการอยางเปนระบบ มีความยืดหยุน อยูบนหลักฐานเชิงประจักษ และสนับสนุนการมีสวนรวม

อยางเขมแขง็จากทุกภาคสวน แตการดำเนินการจัดสมชัชาสขุภาพแหงชาตมิแีนวโนมไปสูการยึดถอืระเบียบ กฎเกณฑ 

ขาดความยืดหยุนและสรางสรรค 

 กังวล ที่ไดเห็นแนวโนมการดำเนินการในทิศทางท่ีจะทำใหคุณคา จิตวิญญาณ และสมัชชาสุขภาพที่

พึงประสงคเปล่ียนไป ขาดการสรางพลัง สรางศรัทธารวม สนับสนุนใหมีการระดมความเห็นจากทุกภาคสวน และมี

ความเปนเจาของรวมกัน  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. ขอใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ 

ยึดหลักการและแนวคิดในเรื่องสมัชชาสุขภาพท่ีพึงประสงค และหลักการของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพแบบมีสวนรวม โดยสรางและสนับสนุนขีดความสามารถของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมอยาง

เขมแข็ง มีการพัฒนาระบบการสนับสนุนขอมูลเชิงประจักษในการจัดทำเอกสารหลักและเอกสารรางมติ ที่สำคัญ

ที่สุดคือการจัดการอยางเปนระบบ พรอมรับนวัตกรรม และเปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง อันจะทำให

สมัชชาสุขภาพมีชีวิต มีการพัฒนา และเปนรูปแบบสำคัญอันหนึ่งในระบอบประชาธปิไตยแบบมีสวนรวม 

 ๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดำเนินการอยางเขมแข็งในการสื่อสารทำความเขาใจ

กับคณะกรรมการทั้งหมดและองคกรภาคีที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและนำมติในขอ ๑ ไปสูการปฏิบัติให

ไดผลอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังใหรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานในสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกป จนเปน

บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในการจัดสมัชชาสุขภาพ หรือจนกวาสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะมีมติเปนอยางอื่น 

 ๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดำเนินการใหมีการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการจัด

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ใหมีระบบและแนวทางการปรับปรุงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ไดรับรองไปแลว เพ่ือ

ใหการปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนไปไดดียิ่งขึ้น 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๗๐

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๑๐ 

 ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ระเบียบวาระท่ี ๒.๑๐   

รายงานการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 

ความเปนมา 

 ๑. อนุสนธิ มาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดใหคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ (คสช.) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ซึ่งภายหลังที่ พระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช ไดมีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มาแลวจำนวน ๔ ครั้ง ซึ่งมีมติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดมีฉันทามติไปแลวรวม ๔๐ มติ 

 ๒. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีมติใหมีการรายงานผลการดำเนนิงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีมติใหมีการรายงานผลรวม ๑๓ มติ จำแนกเปน 

     (๑) จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒ มติ ไดแก 

        ก. สมัชชาสุขภาพ ๑ มติ ๑ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

            ข. สมัชชาสุขภาพ ๑ มติ ๑๓ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากร

ทางการแพทย  

     (๒) จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน  ๒ มติ ไดแก 

                     ก. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๑ มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน 

                     ข. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๒ ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 

                     ค. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๓ การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

                     ง. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๔ นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 

                     จ. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ 

                     ฉ. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ 

                     ช. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๘ การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 

     (๓) จากการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓ มติ ไดแก 

                     ก. สมัชชาสุขภาพ ๔ มติ ๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง 

           ข. สมัชชาสุขภาพ ๔ มติ ๕ การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายยา อาหารและผลิตภัณฑ

สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเตอรเน็ต  

                    ค. สมัชชาสุขภาพ ๔ มติ ๖ การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคน

ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๗๑

 ความกาวหนาของการดำเนินงาน 

 ๓. ในการสนับสนุนใหมีการนำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ คสช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) มี นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธาน และมี

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนเลขานุการ ซึ่ง คมส. ไดแตงตั้ง “คณะทำงานจัดทำแผนการขับ

เคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” เปนกลไกในการติดตามผลและจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทั้ง ๑๓ มติ ซึ่งไดใชกระบวนการมีสวนรวมจากองคกร หนวยงาน

ที่เปนเจาของประเด็นนโยบาย รวมทั้งจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และรวมกันจัด

ทำรายงานฉบับนี้จนเปนที่ยอมรับของทุกฝาย มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก (เอกสารสมัชชาสุขภาพ 

๕/หลัก๑๐/ผนวก๑ ซึ่งสามารถศึกษาไดจากเว็ปไซต www.samatcha.org) และมีบทสรุปในแตละมติ ดังนี้ 

 ๔. สมัชชาสุขภาพ ๑ มติ ๑ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

     ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

 มีการประกาศใชธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแตวันที่ ๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๒  

 คสช. ไดแตงตั้งกลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปสูการปฏิบัติ จำนวน ๒ กลไก 

คือ (๑) คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

และ (๒) คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพสนับสนุนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ  

 ไดมีการกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการผลักดันธรรมนูญสุขภาพแหงชาติสูการปฏิบัติเปนกรอบใน

การดำเนินงาน ที่มีเปาหมาย ๓ ประการคือ ๑) การไดรับการยอมรับและผูกพันเปนฐานอางอิง เปนกรอบและ

แนวทางในการกำหนดนโยบาย ยทุธศาสตรและการดำเนินงานจากหนวยงานและองคกรภาคีทีเ่กีย่วของทุกภาคสวน 

๒) เกิดการดำเนินงานทางดานสุขภาพที่มีทิศทางสอดคลองกับเปาหมายของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

และ ๓) มอีงคความรูอยางพอเพยีงเพือ่การขบัเคลือ่นและ/หรือทบทวนปรบัปรงุธรรมนญูสขุภาพแหงชาติฉบับตอไป 

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน ประกอบดวย ๑) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนฐานอางอิงในการจัดทำแผน

ทุกระดับ ๒) สรางกระบวนการขับเคลื่อนสาระที่เปนประเด็นสำคัญของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติดวย

หลักการตลาดเชิงสังคม ๓) การสื่อสารทางสังคม ๔) การจัดการความรู และ ๕) ติดตามและประเมินผล และสราง

ความเขมแข็งในการขับเคลื่อน 

 จากการติดตามผลการดำเนินงานตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในชวงที่ผานมา 

พบวามีการดำเนินการที่สอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติที่สำคัญ ดังนี้ 

 ๑) การขับเคลื่อนระดับนโยบาย : มีการทำงานรวมกับ สศช. เพื่อบรรจุสาระในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ ทำงานรวมกบักระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือบรรจสุาระในแผนพฒันาสุขภาพแหงชาต ิฉบบัที่ 

๑๑ การใชธรรมนูญสุขภาพฯ เปนประโยชนในการกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารราชการแผน

ดินของรัฐบาลชุดปจจุบัน การทำงานรวมกับภาคียุทธศาสตร อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย สปสช. สสส. เปนตน ซึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวน

หนา (ป ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) ของ สปสช. ไดนำธรรมนูญฯไปเปนกรอบรวมในการจัดทำยุทธศาสตรมีสาระตามทิศทาง

ของธรรมนูญหมวด ๓,๖,๑๒ และปรับวิสัยทัศนเปน “ทุกคน (บุคคล) ที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย ไดรับความ

คุมครองหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา” ซึ่งเปนไปตามหมวด ๓ ของธรรมนูญฯ สวนแผนยุทธศาสตร สวรส. 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๗๒

(๒๕๕๔-๒๕๕๙) “การจัดการความรู สูระบบสุขภาพท่ีเปนธรรมและยั่งยืน” ไดใชธรรมนูญฯเปนฐานอางอิงและ

แนวทางประกอบในการจัดทำรางแผน 

 ๒) การขับเคลื่อนเชิงประเด็น : มีการเชื่อมโยงสาระตามธรรมนูญสุขภาพแหงชาติกับกระบวนการสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ซึ่งที่ผานมา มีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่สอดคลองกับสาระในหมวดที่ ๓ จำนวน ๕ มติ หมวดที่ 

๔ จำนวน ๖ มติ หมวดท่ี ๕ จำนวน ๑๓ มติ หมวดที่ ๖ จำนวน ๕ มติ หมวดที่ ๗ จำนวน ๑ มติ หมวดที่ ๘ 

จำนวน ๖ มติ หมวดท่ี ๙ จำนวน ๑ มติ หมวดที่ ๑๑ จำนวน ๒ มติ หมวดที่ ๑๒ จำนวน ๑ มติ 

 ๓) การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ : ในปจจุบันมีพื้นที่นำแนวคิดการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ มี ๓๐ 

พื้นที่ไดแก ภาคเหนือ ๑๒ ฉบับ  ภาคใต  ๕  ฉบับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฉบับ และภาคตะวันออก  ๑๐ 

ฉบับ  

 

 ๕. สมัชชาสุขภาพ ๑ มติ ๑๓ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย  

 ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

 ครม. มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติมตินี้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และใหกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตอไป ที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีความ

กาวหนาที่สำคัญคือการผลักดันการประกาศใชรางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 

พ.ศ. .... ซึ่ง ครม. เคยมีมติเห็นชอบมาตั้งแตวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ แตมีความเห็นที่แตกตางกันอยางมากจึง

ทำใหมีการชะลอการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สช.ทำหนังสือถึงประธาน คสช. 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอใหพิจารณาสนับสนุน

ใหมีการดำเนินการในข้ันตอนนิติบัญญัติใหพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข  พ.ศ. 

....ออกมามีผลใชบังคับโดยเร็ว ปจจุบัน รางกฎหมายคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่รอการ

พิจารณาในสภาผูแทนราษฎรมี ๓ ฉบับ ไดแก ราง พ.ร.บ.คุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

ราง พ.ร.บ.คุมครองผูไดรับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....และ ราง พ.ร.บ.สงเสริม สนับสนุน และ

ชวยเหลือจากรัฐในการคุมครองผูรับบริการและผูใหบริการทางสาธารณสุข พ.ศ. .... 

 อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดออกขอบังคับ

ปรับปรุงวิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินชวยเหลือเบ้ืองตนกรณีผูรับบริการไดรับความเสียหายจากการรักษา

พยาบาลของหนวยบริการ มีสาระสำคัญคือ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ ที่จะเปน

เหตุใหไดรับเงินชวยเหลือเบื้องตนตามขอบังคับนี้ ใหรวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แตมิใชเปน

ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซอนของโรคที่เปนไปตามสภาพปกติธรรมดา

ของโรคน้ันอยูแลว และ กำหนดประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ และ

อัตราจายเงินชวยเหลือเบื้องตน แบงเปน (๑) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอยางถาวร หรือเจ็บปวยเรื้อรังที่ตองไดรับ

การรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอยางรุนแรงตอการดำรงชีวิต จายเงินชวยเหลือเบื้องตนได ตั้งแต ๒๔๐,๐๐๐ 

บาท แตไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบตอการดำเนินชีวิต จายเงินชวยเหลือ

เบ้ืองตนได ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (๓) บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเนื่อง จายเงินชวย

เหลือเบื้องตนได ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีที่มีการฝากครรภอยางสม่ำเสมอตอเนื่องและไดรับการดูแลตาม

มาตรฐานการฝากครรภ จนอายุครรภตั้งแต ๓๗ สัปดาหขึ้นไป และทารกเสียชีวิตในครรภ ระหวางการดูแลของ

หนวยบริการ ใหจายเงินชวยเหลือเบื้องตนไดเทากับอัตราที่กำหนดใน (๑) และหากมารดาไดรับความเสียหายอื่น



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๗๓

ดวย ก็ใหไดรับเงินชวยเหลือไดอีกตามประเภทความเสียหายที่ไดรับนั้น และกรณีที่ความเสียหายไมอาจจัดเปน

ประเภทใดประเภทหนึ่งตาม (๑) (๒) และ(๓)ได ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

การบริการสาธารณสุข ที่จะพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทความเสียหายที่กำหนดไวไดตามความเหมาะสม โดย

ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการตัง้แตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เปนตนไป 

 

 ๖. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๑ มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน 

 ผลการปฎิบัติที่เกิดขึ้น :  

     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ครม. ไดใหความเห็นชอบตอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ และยังเห็นชอบ

ตอแนวทางการหามนำเขาแรใยหินไครโซไทล และผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินไครโซไทลเฉพาะกรณี 

และหามผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินไครโซไทลที่ใชวัตถุดิบอื่นหรือใชผลิตภัณฑอื่นทดแทนได  

พรอมมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการ  

 กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ไดจัดทำรางแผนแมบทในการยกเลิกการนำ

เขาการผลิตผลิตภณัฑทีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบแลว สำหรบั ๕ ผลติภัณฑ ไดแก กระเบือ้งแผนเรยีบ กระเบื้องยาง

ปูพื้น ผาเบรกและคลัทช ทอซีเมนตใยหิน และกระเบื้องมุงหลังคา โดยจะมีการหารือกันระหวางหนวยงานภายใน

กระทรวงอุตสาหกรรมกอนที่จะนำเสนอตอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในรางแผนแมบทฯ นั้น มีขอเสนอใหยกเลกิการนำ

เขาและผลิตผลิตภัณฑที่มีใยหินเปนสวนประกอบในระยะเวลาท่ีแตกตางกันเนื่องจากผูประกอบการแตละประเภท

ผลิตภัณฑตองใชเวลาทีต่างกนัในการเตรยีมตัวและปรบัเปลีย่นเทคโนโลยีเพือ่เลิกใชใยหนิ ข้ึนอยูกบัประเภทผลติภณัฑ 

โดยขณะนี้มีขอเสนอใหยกเลิกเร็วสุดอยูที่ ๑ ปครึ่ง และผลิตภัณฑทั้ง ๕ ประเภท ตองไมมีใยหินภายใน ๕ ป  

 ปจจุบันในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสินคาที่ใชสารทดแทนแรใยหินและ

ได มอก. แลว ใน ๒ กลุมผลิตภัณฑ ไดแก กระเบื้องและทอ สวนผาเบรกผาคลัตชไรใยหินขณะนี้กำลังอยูระหวาง

การดำเนินการเรื่อง มอก. แตสำหรับผลิตภัณฑที่มีใยหินเปนสวนประกอบนั้น หากจะยกเลิก มอก. ที่มีอยูจะตอง

รอขอสรุปที่ชัดเจนจากมติคณะรัฐมนตรีกอน 

 กระทรวงสาธารณสุขไดมีการศึกษาผลกระทบของการใชแรใยหินตอสุขภาพคนทำงานในอุตสาหกรรมผลิต

กระเบ้ือง เบรค คลัทช ทอน้ำ และกระเบ้ืองยาง มาตั้งแตป ๒๕๒๕ แมตอมาจะมิไดมีการดำเนินงานเฝาระวังโรค

ทุกป แตมีการศึกษาอยางยาวนานตอเนื่องมาตลอดจนป ๒๕๕๑ ก็ยังพบวาคนงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมดัง

กลาวขางตนมีความเสี่ยงสูงตอการไดรับอันตรายจากฝุนใยหิน 

 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ไดประสานกับสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ของกระทรวง

มหาดไทย เพ่ือใหเปนแกนในการส่ือสารกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการควบคุมดานการรื้อถอน ซอมแซมตอ

เติมอาคารที่มีการใชแรใยหินในวัสดุกอสรางเปนที่เรียบรอยแลว พรอมกันนี้ ยังไดชวยเผยแพรขอมูลในเอกสารเรื่อง

การรื้อถอนส่ิงกอสรางที่มีแรใยหินอยางปลอดภัย ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงกระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง

ตัวแทนจำหนายและรานคาตางๆ แลว  

 สช. และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพและนโยบายสุขภาพ ไดทำหนังสือไปยังกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เพื่อแจงให

ทราบถึงขอสังเกตแลววา มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เร่ืองการใหจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพื่อ

ตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจากการใชแรใยหินไครโซไทล และจัดทำขอเสนอแนะการใชแรใยหินและผลิตภัณฑ
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อยางปลอดภัยขางตนไมสอดคลองหรือไมตรงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง มติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่อง มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน 

 สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ไดออกประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก เรื่อง ให

ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ไปแลวรวม ๒ ฉบับ (ประกาศครอบคลุมสินคา

เฉพาะกระเบื้อง ทอน้ำ เบรก และคลัทช เทานั้น) ซึ่งปจจุบัน สคบ. ทำหนาที่เผยแพร ประชาสัมพันธ และออก

ตรวจการดำเนินงานตามประกาศอยางตอเนื่อง  

 กระทรวงการคลังไดตรวจสอบขอมูลแลวพบวา สินคาที่เปนวัตถุดิบที่ใชทดแทนแรใยหินมีหลายชนิด 

(เสนใยแกวทอ เสนใยเซรามิค เสนใยยิปซั่ม เสนใยคารบอน เสนใยที่มีสภาพเปนพลาสติก ใยขนสัตว ใยฝาย ดิน 

(เบโทไนท) เซลลูโลส รวมถึงสารเคมี เชน โพลีโพรไพลีน และโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) มีอัตราอากรรอยละ ๐-๕ 

ซึ่งเปนอัตราที่คอนขางต่ำ และยังมีวัตถุดิบบางรายการ เชน เสนใยที่ไดจากธรรมชาติสามารถผลิตไดในประเทศ ดัง

นั้น อัตราภาษีขาเขาจึงไมนาจะเปนสาเหตุที่ทำใหสินคาที่ใชวัตถุดิบอื่นเปนสวนประกอบแทนแรใยหินมีราคาสูงขึ้น 

การที่ตนทุนสินคาดังกลาวมรีาคาสูงขึน้นาจะเนือ่งมาจากปจจยัอืน่ คือ การวิจยัและพฒันาตลอดจนการปรบัเปลี่ยน

เทคโนโลยีทางการผลิตใหมเปนหลัก  

 

 ปญหาและอุปสรรค 

 ๑) เน่ืองจากรางแผนแมบทฯ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังพิจารณาอยู และจะเสนอเขาพิจารณาใน

คณะรัฐมนตรีตอไป มีหลายหนวยงานเกี่ยวของและเปนประเด็นที่มีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง แตหนวยงานที่

เกี่ยวของยังไมมีโอกาสไดเห็นราง แผนแมบทฯ ดังกลาว นอกจากนั้น ในการยกเลิกการใชแรใยหินในผลิตภัณฑบาง

ประเภทมีองคความรูที่เพียงพอวาสามารถใชวัตถุดิบอื่นหรือสารทดแทนแรใยหินไครโซไทลไดแลว  

 ๒) มีความพยายามขอถอนกิจการกอสรางออกจากการเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ๓) การใหขอมูลแกประชาชนไดใชมาตรการติดฉลากซึ่งมีการควบคุมและเฝาระวังโดย สคบ. ซ่ึงได

กำหนดใหติดฉลากเฉพาะผลิตภัณฑที่ทราบวามีแรใยหินเปนสวนประกอบเทานั้น แตปจจุบันพบวายังมีผลิตภัณฑ

อื่น ๆ ในทองตลาดอีกจำนวนหน่ึงที่ยังไมทราบวามีแรใยหินเปนสวนประกอบอยูหรือไม  

 

 ขอเสนอแนะ 

 ๑) กระทรวงอุตสาหกรรมควรทำการสื่อสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ ราง แผนแมบทฯ ที่จะนำ

เสนอตอ ครม. และใหเวลาหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเพียงพอในการใหขอเสนอแนะตอ ราง แผนแมบทฯ กอน

เสนอเรื่องตอ ครม. เพื่อพิจารณา รวมทั้งเรงรัดการประกาศใหมีการยกเลิกการใชแรใยหินในผลิตภัณฑที่มีขอมูล

องคความรูชัดเจนแลวโดยเร็ว 

 ๒) กรมอนามัยซึ่งดูแลพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรใหขอมูลตอคณะอนุกรรม

การฯ วาไมควรถอนกิจการการกอสรางออกจากการเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ และควรเสนอใหหนวย

งานที่เก่ียวของกำหนดมาตรการหรือวิธีการและใหขอมูลกับทองถิ่นเพ่ือออกขอบังคับ โดยสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดควรเขาไปมีบทบาทดูแลทองถิ่นในเร่ืองนี้ 
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 ๓) รัฐบาลควรใหการสนับสนุนในดานการตรวจวิเคราะห ไมวาจะเปนเครื่องมือตรวจ สารมาตรฐาน หรือ

การไดรับการอบรมเรียนรูจากตางประเทศ รวมถึงการสรางศักยภาพและขีดความสามารถของบุคคลากรหรือ

หนวยงานที่สนใจใหสามารถตรวจวิเคราะหแรใยหินได 

 ๔) ควรใชมาตรการอืน่ทีไ่มใชมาตรการทางภาษรีวมดวย อยางไรกต็าม หากยงัเห็นวามวีัตถุดิบที่ใชทดแทน

แรใยหินที่ยังมีอัตราอากรขาเขาสูง ขอใหแจง สศค. เพ่ือพิจารณาปรับปรุงอัตราอากรตอไป 

 ๕) ควรมีการศึกษาในเร่ืองภาษีสารอันตรายวาจะหลังจากที่ไดมีการทำขอตกลงทางการคาและลดอัตรา

ภาษีสารหนึ่ง ๆ ไปแลว จะสามารถกำหนดอัตราภาษีสารอันตรายขึ้นมาใหมไดหรือไมอยางไร ในกรณีที่พบภาย

หลังวาสารนั้น ๆ เปนอันตราย 

 ๖) ควรมีการศึกษาเพื่อนำไปสูการใชมาตรการดานเศรษฐศาสตรการคลังเปนแรงจูงใจในการดำเนินการ

เรื่องการกำจัดขยะอันตรายและขยะที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบเพื่อแกไขปญหาดานมลพิษและสิ่งแวดลอม 

ซึ่งประเด็นนี้ทางกระทรวงการคลังควรหารือรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกระทรวง

สาธารณสุข 

 

 ๗. สมัชชาสุขภาพ ๒ มติ ๒ ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 

 ผลการปฎิบัติที่เกิดขึ้น :  

      สช. ไดเสนอเรื่องตอ คสช. และ ครม. ซึ่ง ครม. ไดมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในวันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๔ มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามมติที่เกี่ยวของตอไป  

 คสช. มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มี

นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน และมีสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  ศูนยสิริธรเพื่อ

การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ และสถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) เปนองคกรเลขานุการ 

โดยไดกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนของคณะกรรมการไว ๓ ประการ คือ (๑) สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการ

ดำเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของใหบรรลุเปาหมายตามมติที่กำหนด รวมทั้งขับเคลื่อนใหมติสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติที่เกี่ยวของประเด็นคนพิการในมติอื่น ๆ ใหบรรลุดวย (๒) จุดเนนหลักในการขับเคลื่อนจะเนนการพัฒนาระบบ

การเขาถึงบริการที่เปนสิทธิประโยชน และลดความเหล่ือมล้ำใน ๓ กองทุน โดยเฉพาะประเด็นบริการรายการ

อุปกรณเครื่องชวยความพิการใหมีมาตรฐานเดียวกัน และ (๓) สนับสนุนการพัฒนากลไกในระดับทองถิ่น เชน 

สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการในชุมชนเพื่อใหเกิดผลตอคนพิการโดยตรง 

 สปสช. ไดขับเคล่ือนงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย 

ดานการทำความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคล่ือนไหว (Orientation and Mobility Training, O&M 

training : O&M) สำหรับคนตาบอดระยะ ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)  ซึ่งมีคนตาบอดและสายตาเลือนรางที่ได

รับบริการ O&M  ทีส่ามารถทำกิจกรรมพืน้ฐานในการดำรงชวีติไดดขีึน้ จำนวน ๔,๒๑๒ คน และ จำนวน  ๒,๒๖๗ คน 

ในป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตามลำดับ นอกจากนั้นไดมีการจัดตั้งกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจำเปนตอสุขภาพระดับ

จังหวัด ซึ่งในป ๒๕๕๕  มี อบจ. เขารวมดำเนินการจัดตั้งกองทุนทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัด โดยมีจังหวัดที่รวมสมทบงบ

ประมาณแลว ๙ จังหวัด และอยูระหวางการดำเนินการอีก ๑๖ จังหวัด นอกจากนั้นอยูระหวางการพัฒนารายการ

อุปกรณเครื่องชวยที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตของแตละชวงชีวิตของคนพิการแตละประเภท เพื่อเปนการจัด

ระบบการใหบริการ ตลอดจนระบบการกำกับติดตามการใชประโยชนของอุปกรณเครื่องชวยนั้น ๆ โดยใหมีการ
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กำหนดแนวทางการรับอุปกรณแตละประเภท คุณสมบัติและมาตรฐานของอุปกรณเครื่องชวย ราคากลาง และ

กระบวนการจัดหาอุปกรณ รวมทั้งควรมีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการจัดบริการดังกลาวดวย  

 สำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับ

ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ –  ๒๕๕๙  ภายใต พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย

เนนผลลัพธเพื่อใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี วิสัยทัศน คือ คนพิการดำรงชีวิตอิสระรวมกับทุกคนในสังคม

อยางมีความสุข สามารถเขาถึงสิทธิอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน การนำแผนไปสูการปฏิบัติ เปนไปตาม

ยุทธศาสตรที่กำหนดไวโดยมีตัวชี้วัดกำกับไวและที่สำคัญแตละตัวชี้วัดจะมีหนวยงานรับผิดชอบรวมกัน นอกจาก

นั้นยังจัดทำโครงการบูรณาการความรวมมอืเพือ่การสงเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร รวมกับ อบจ. สงเสริม

ในการจดัทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด ใน ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี 

พะเยา ราชบุรี ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎรธานี กำแพงเพชร  นครพนม กาฬสินธุ ขอนแกน และนครสวรรค  

 สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ  (สสพ.) รวมกับ สำนักสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และ

สภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย สนับสนุนใหมกีารจดัตัง้มลูนธิสิถาบนัวจิยัแหงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อทำหนาที่ในการศึกษาวิจัยรวมกับสถาบันอื่น รวมถึงศึกษา รวบรวมความรูเกี่ยวกับคน

พิการสำหรับใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเสริม และสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนางานอัน

เกี่ยวกับคนพิการทุกประเภท และสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของสถาบันและ/หรือบุคคลดานการวิจัยเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการสนับสนุนการเผยแพรองคความรู และขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และเปนศูนยกลางในการประสานงานของหนวยงาน องคกร และ/หรือสถาบันตาง ๆ ท่ี

ดำเนินการวิจัยเก่ียวกับคนพิการทุกประเภท  

 

 ปญหาและอุปสรรค 

 ๑) การท่ี ครม. ไดมีมติใหยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาระบบการเงินการคลังดาน

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำใหไมมีกลไกในการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำของสิทธิประโยชน และกลไก

การจายคาบริการในการดูแลสุขภาพคนพิการของหลักประกันสุขภาพตาง ๆ เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพคน

พิการที่ชัดเจน 

 ๒) การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพคนพิการในระดับจังหวัดโดยผานคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชวีติคนพกิารประจำจงัหวัด และใชแผนพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารระดบัจังหวัดเปนเครื่องมือในการบูรณาการ

การทำงานใหสอดคลองกบัแผนพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิารแหงชาตนิัน้ ตองมกีลไกสนับสนนุในพื้นที่ที่เชน เครือขาย/

องคกรทางวิชาการรวมกับเครือขาย/องคกรคนพิการท่ีเขมแข็ง โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนที่ใหเห็นเปนรูปธรรม  

 ๓) ยังไมมีการสนับสนุนใหมีกลไกวิชาการและเครือขายองคกรดานคนพิการ ศึกษาสาเหตุความพิการและ

รวมกันกำกับติดตามการปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายของรัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิคนพกิารของหนวยปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการและความชวยเหลืออื่น ๆ ที่จำเปน

สำหรับคนพิการ 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๗๗

 ขอเสนอแนะ 

 ๑) เสนอใหคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพคนพิการแหงชาติ เปนกลไกหลักในการดำเนินงานเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำของคนพิการจาก ๓ กองทุน โดยควรมีการพัฒนากลไกวิชาการในการสนับสนุนขอมูลในการขับเคลื่อน

ลดเหลื่อมล้ำของสิทธิประโยชน ๓ กองทุน  

 ๒) ควรมีการถอดบทเรียนการทำงานรวมกันเพื่อการบูรณาการประเด็นการพัฒนาสุขภาพคนพิการเขากับ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดที่มีการดำเนินงานแลวหรือเปนตัวอยางที่ดี เพื่อชวยในการสนับสนุนให

พื้นที่อื่น ๆ เห็นทิศทางการทำงานในระดับพื้นที่เปนรูปธรรมมากข้ึน 

 ๓) ควรสนับสนุนใหเกิดการสรางเครือขายในระดับพ้ืนที่ในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและ

นโยบายของรัฐ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการของหนวยปฏิบัติงานในพื้นที่  ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงการเครือขายอื่นๆ 

ในพื้นที่ที่มีความเขมแข็งอยูแลวก็ไดโดยเชื่อมโยงและสนับสนุนการทำงานรวมกับเครือขายองคกรคนพิการ 

 ๔) ควรมีการเชื่อมโยงการทำงานรวมกับหนวยงานที่ดำเนินการพัฒนานักวิจัยที่เปนระบบ เชน IHPP  

HITAP  เพ่ือชวยสนับสนุนและพัฒนาใหเกิดนักวิจัยหนาใหม หรือผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนพิการที่สนใจเปนนักวิจัย 

 ๕) ควรมกีารผลกัดนัใหเกดินโยบายทีช่ดัเจนในการจดัทำแผนพฒันาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

โดยเบ้ืองตนควรจะจัดทำขอมูลกำลังคนของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกอน 

 ๖) ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดในภาพรวมที่ชัดเจน  ซึ่งตองครอบคลุม

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับดังกลาว ที่มี

เปาหมายใหคนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระรวมกับทุกคนในสังคมอยางมีความสุข และสามารถเขาถึงสิทธิอยาง

เสมอภาคและเทาเทียมกัน 

 

 ๘. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๓ การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 

     ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

     สช. ไดนำเสนอเรื่องตอ คสช. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ซึ่ง คสช. ไดใหความเห็นชอบและใหเสนอ

เรื่องตอ ครม.ตอไป ซึ่งตอมา ครม. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบและมอบหมายให

หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

     ที่ผานมากรมอนามัยและ อย. ไดมีดำเนินการควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามหลัก

เกณฑวาดวยการตลาดสำหรบัทารกและเด็กเลก็และผลิตภัณฑทีเ่กีย่วของ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใชพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนเครื่องมือและสรางการมีสวนรวมที่นำไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการใหความรูในเวทีตาง ๆ มีการ

สรางกระแสและการเฝาระวังการตลาดจากภาคสวนตาง ๆ รวมท้ังการรณรงคใหมกีารเลีย้งลกูดวยนมแมอยางตอเนื่อง 

      กระทรวงสาธารณสขุ ไดมกีารแตงตัง้คณะกรรมการพฒันาและผลกัดนัรางพระราชบญัญตักิารตลาดอาหาร

ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ..... โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน มีกรมอนามัยเปนฝายเลขานุการ 

     กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการประสานงานทางวิชาการกับสำนักนโยบายระหวางประเทศ ทำการศึกษา

พิจารณาความเปนไปไดในการขยายสิทธิการลาคลอด และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการลาคลอดให

เปน ๑๘๐ วัน รวมถึงการไดรับคาจางระหวางลา ในกรณีที่เลี้ยงลูกดวยนมแม  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๗๘

 ปญหาอุปสรรค :  

 ยังมีการฝาฝนหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ อยางตอเนื่อง กระบวนการจัดทำกฎหมายจำเปนตองใชระยะเวลาคอนขางมากและยังมีความเห็นไม

สอดคลองกันระหวางภาคธุรกิจกับภาควิชาการในการออกกฎหมายควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก

เล็กฯ อยู 

 ขอเสนอแนะ :  

 ทุกภาคสวนควรใหความรวมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก

เล็กและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทำกฎหมายควบคุมการตลาด

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กฯ โดยคำนึงถึงประโยชนของสาธารณะเปนหลัก 

    

 ๙. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๔ นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 

 ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

     คสช. ไดนำเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ ตอ ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 

ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบ และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการ  

 คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพ

และนโยบายสุขภาพมีมติใหสนับสนุนการศึกษาผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบจากการเปนศูนยกลางสุขภาพ

นานาชาติ โดยไดทำการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการคาดการณแนวโนมและผลท่ีจะเกิดกับ ๔ ประเทศ (ไทย 

สิงคโปร มาเลเซีย และฟลิปปนส) จากนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ รวมถึงมีการศึกษาเรื่องการเตรี

ยมพรอมสำหรับการทำขอตกลงของวิชาชีพดานสุขภาพในวิชาชีพแพทย พยาบาล และทันตแพทย กรณีเปดเสรี

ดานการคาและบริการในสาขาสุขภาพของอาเซียนแลว และอยูระหวางการพัฒนากรอบการวิจัยสำหรับการศึกษา

ในประเด็นผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ จากการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และความเปนไปไดในการ

ใชมาตรการทางการคลังเพื่อปองกันและลดผลกระทบดานลบจากนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติและ

สงเสริมใหภาคเอกชนที่ดำเนินการนโยบายนี้คืนกำไรใหกับสังคม 

 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไดรวมกับ สช. และหนวยงานภาคีสุขภาพ ตั้งเปน

คณะทำงานเฉพาะกิจรวมกันและพัฒนา ราง เอกสารขอเสนอกรอบการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดานสุขภาพ 

ขึ้นมา เพื่อเปนขอมูลสำหรับพิจารณาประกอบการใหการสนับสนุนดานการลงทุน บนหลักการสำคัญ ๔ ประการ 

ไดแก (๑) การสงเสริมการลงทุนตองเปนไปเพื่อประโยชนของสถานะทางสุขภาพโดยรวมของคนในประเทศเปน

สำคัญ (๒) การสงเสริมการลงทุนตองเปนไปเพื่อเสริมสรางศักยภาพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความเปน

ธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ รวมถึงสรางความยั่งยืนและเขมแข็งใหแกระบบสุขภาพของประเทศโดยรวม (๓) การ

สงเสริมการลงทุนตองไมขัดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และ (๔) ตองมีระบบติดตามและประเมินสถานการณ 

ผลกระทบของนโยบายสงเสริมการลงทุนใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ  

 คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนการศึกษาความตองการกำลังคนดานการแพทย

และสาธารณสุขในระยะ ๑๐ ป (๒๕๕๒-๒๕๖๑) แลว โดยไดกำหนดกลยุทธเนนตอยอดการศึกษาในเรื่องการคาด

การณกำลังคนดานสุขภาพของไทยท่ีสอดคลองกบัภาวะเปลีย่นแปลงของระบบสุขภาพ และไดแตงตัง้คณะอนุกรรมการ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๗๙

นำมติสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ WHO Global Code of Practice on International Recruitment of 

Health Personnel ไปสูการปฏิบัต ิ ซึ่งมีบทบาทในการเตรียมความพรอมของไทยเรื่องการไหลเขาออกของ

บุคลากรสุขภาพจากการเขาสู ASEAN Community (AC) ดวย ซึ่งอนุกรรมการชุดนี้ไดจัดประชุมหารือระหวางผูที่

เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบขอมูลสำหรับการกำกับติดตามการเคลื่อนยายบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข รวมทั้งไดประสานกับกระทรวงแรงงานเรื่องขอมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ

เคลื่อนยายบุคลากรสขุภาพระหวางประเทศเพือ่นำมาศึกษาและเตรียมพรอมตอสถานการณ ASEAN Community 

ที่กำลังจะมาถึงแลว 

 ปญหาและอุปสรรค  

 ๑) การเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อการวิจัย โดยเฉพาะกำลังคนในภาคเอกชนทำไดยากมาก  

 ๒) ฐานขอมูลกำลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยมีการกำกับดูแลโดยหลายหนวยงาน และยังไมไดมีการ

เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และนอกจากน้ี ยังไมมีระบบติดตามการเคลื่อนยายบุคลากรดานสุขภาพโดยเฉพาะ

กรณียายออกไปทำงานในตางประเทศ 

 ๓) ยังขาดการส่ือสารและเผยแพรใหสาธารณะ เขาใจแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) และความกาวหนาในการดำเนินงาน ตลอดจนการสื่อสารรับฟง

ความเห็นในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ขอเสนอแนะ 

 ๑) ควรมีการประสานสรางความไววางใจกันระหวางทุกฝาย 

 ๒) คณะอนกุรรมการสนับสนนุการนำมตสิมชัชาอนามัยโลกคร้ังที ่๖๓ ไปสูการปฏบิตั ิเรงประสานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพ่ือพัฒนาระบบกำกับดูแลการเคลื่อนยายบุคลากรดานสุขภาพระหวางประเทศ 

 ๓) สำนักงานคณะกรรมการบรหิารศนูยกลางสขุภาพระหวางประเทศ ควรมชีองทางสื่อสารการดำเนินงานการ

สาธารณะอยางตอเนื่อง และเนนการทำงานแบบมีสวนรวม รับฟงความเห็นรอบดาน และยึดหลักการตามบทบาท

กระทรวงสาธารณสุขที่มีหนาที่ดูแลระบบสุขภาพเพื่อคนไทยในภาพรวม 

 

 ๑๐. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ 

 ผลการปฎิบัติที่เกิดขึ้น :  

 สช. ไดนำเสนอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ตอ คสช. เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และเสนอตอ ครม. 

ซึ่ง ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดำเนินการ

ตามมติที่เก่ียวของ  

 คณะกรรมการองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อการปฏิรูป รวมกับสมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหง

ประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ไดจัด

สมัชชาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการปฏิรูป มีขอเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงสรางและระบบการปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ประกอบกันเปน ๔ สวนหลัก คือ (๑) ขอเสนอดาน

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ รวมถึงการตรากฎหมายใหม (๒) ขอเสนอดานการถายโอนภารกิจ (๓) ขอเสนอ

ดานการเงินการคลังทองถิ่น และ (๔) ขอเสนอดานการจัดความสัมพันธระหวางชุมชนกับทองถิ่น  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๘๐

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงแกผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยใหความเห็นวาการเนิน

การตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้เปนเร่ืองที่กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพื้นที่โดยมีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเปนแกนหลักในการสนับสนุนใหเกิดกลไกความรวมมือกับทุกภาคสวนในระดับทองถิ่น จึงแจงองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่และสถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยดำเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

 สปร. ใหการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด จำนวน ๖๔ จังหวัด และ

สนับสนุนเฉพาะการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นตอรางขอเสนอสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗ จังหวัด  

 จากการการขับเคลื่อนสวนใหญในภาพรวมสะทอนใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางชุมชนและ

สังคมโดยภาพรวมคาดหวังไวอันจะนำไปสูความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำลงไดในอนาคต ใน ๓ ลักษณะ คือ 

(๑) การปรับเปล่ียนเชิงโครงสรางทางการบริหารผานการยกรางกฎหมาย  ไดแก  จังหวัดเชียงใหม ภูเก็ต กรุงเทพฯ

มหานคร และปตตานี เปนตน (๒) การสรางเปาหมายรวมของคนในพื้นที่ระดับจังหวัด ไดแก จังหวัดอำนาจเจริญที่

มีการจัดทำธรรมนูญคนอำนาจเจริญ และ การสรางเปาหมายรวมของคนในพื้นที่ระดับตำบล ชุมชน ไดแก การจัด

ทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล การจัดทำแผนแมบทชุมชน เปนตน    

         ปญหาและอุปสรรค 

       ๑) ในระดับจังหวัดยังมีการดำเนินงานนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาตินี้อยูในวงจำกัด 

       ๒) ยังไมเห็นองคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรหลักในการสนับสนุนงบประมาณและประสานการ

ดำเนินงานรวมกับสภาองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน เครือขายภาคประชาสังคม เครือขายสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด ใชเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ

มาตราดำเนินการออกแบบและผลักดันใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 ๓) ปจจุบันยังไมมีการพัฒนากลไกการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่เปนไปตามมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาตินี้จึงยังไมมีแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาใหติดตาม  หากแตมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดที่

เกิดจากกลไกคณะกรรมการจังหวัดบูรณาการ ซึ่งตองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามที่สำนักงานพัฒนาระบบราชการ 

(กพร.) กำหนด ซึ่งแมวาแผนดังกลาวจะไมไดมาจากกระบวนการมีสวนรวมตามเจตนารมณของสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติก็ตาม แตก็ยังมีความจำเปนที่จะตองไดรับการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เพราะถือเปนปจจัยสำคัญประการ

หนึ่งที่สงผลตอการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 

 ขอเสนอแนะ 

 ๑) ใหเครือขายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดผลักดันใหมีการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด และกำหนด

เรื่องพ้ืนที่จัดการตนเองเปนประเด็นหลักและเปนประเด็นรวมกับปญหาอ่ืนๆ ในพื้นที่ 

 ๒) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น รวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  

กำหนดมาตรการความรวมมือในการผลักดันใหองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเปนองคกรหลักในการสนับสนุน

งบประมาณ และประสานการดำเนินงานรวมกับ สภาองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนเครือขายภาคประชา

สังคม เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน

จังหวัด  ใชเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญดำเนินการออกแบบ และผลักดันใหชุมชนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเอง

ตามรูปแบบท่ีเหมาะสม 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๘๑

 ๓) ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรวมกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (พอช.)  สภาพัฒนาการเมือง และสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย รวมกันจัดตั้งคณะกรรมการที่เปน

กลไกการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ วาระนโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสุข

ภาวะ ขอ ๑ โดยมีหนาที่พัฒนากลไกการจัดการตนเองและพัฒนาศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหจัดการตนเองไดในทุก

ระดับ 

 ๔) ขอใหที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตำบลระดับชาติตั้งคณะกรรมการพัฒนากลไกและพัฒนาศักยภาพของ

สภาองคกรชุมชนตำบลเพ่ือใหสภาองคกรชุมชนระดับตำบลเปนกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนตามมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติครั้งที่ 3 วาระนโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ 

 ๕) ใหที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตำบลระดบัจงัหวดัเปนแกนหลักในการประสานงานไปยังหนวยงานตาง ๆ

ที่เกี่ยวของเพ่ือการจัดตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

พื้นที่ในทุกระดับ 

 

 ๑๑. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ 

 ผลการปฎิบัติที่เกิดขึ้น :  

 ภายหลังจากไดมีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ แลว สช. ไดเสนอเรื่องตอ คสช. 

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ แตเนื่องจากอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี จึงทำให ครม. ไดนำเรื่องน้ีมา

พิจารณาและมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ี

เกี่ยวของรับไปดำเนินการตามมติที่เกี่ยวของตอไปอีกทั้งยังมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องที่ใหกระทรวงการคลังและ

สำนักงานตำรวจแหงชาติใหความสำคัญในการปราบปรามบุหรี่ตางประเทศที่มีการลักลอบนำเขามาในประเทศ

อยางผิดกฎหมาย ซึ่งทำใหราคาบุหรี่ดังกลาวต่ำกวาบุหรี่ที่มีจำหนายอยูโดยทั่วไป และสงผลใหเกิดการบริโภคเพ่ิม

มากขึ้น รวมทั้งกรณีการสำแดงราคานำเขาของบุหรี่ตางประเทศที่ต่ำกวาปกติ ทำใหรัฐไดรับความเสียหายดวย 

 นอกจากนั้น ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ครม. ยังไดเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕  – ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งสาระของแผนยุทธศาสตรฯ นี้มีความครอบคลุมมติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในการขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และ

คณะกรรมการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ และอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแหงองคการอนามัยโลก (WHO 

FCTC) ต้ังแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เปนกลไกขับเคลื่อนมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ  

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดำเนินการควบคุมการ

บริโภคยาสูบระหวางกรมควบคุมโรค และภาคีเครือขาย ๓๕ องคกร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุน

การจัดทำและรวมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรควบคุมยาสูบแหงชาติและมาตรการตาง ๆ 

ตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแหงองคกรอนามัยโลก รวมท้ังการบงัคับใชกฎหมาย รณรงคเผยแพรและแลกเปลี่ยน

องคความรูการควบคุมยาสูบ มีการออกระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อกำหนด

มาตรการในการติดตอประสานงานกับผูประกอบการและผูที่มีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบใหเปนไปดวย

ความโปรงใส รวมทั้งไดยกราง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุงมาตรการควบคุมมาตรการ

ควบคุมปจจัยเสี่ยงจากยาสูบใหทันสมัย 
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 ศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมกับ สช. สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสูการ

ปฏิบัติผานเครือขายสมัชชาจังหวัด ๑๕ จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดลำพูน พัทลุง นครพนม มหาสารคาม 

อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร กาฬสินธุ สตูล ศรีษะเกษ ประจวบคีรีขันธ ยะลา ระนอง ตรัง  และชุมพร  

 ครม. ไดเห็นชอบใหมีการขึ้นภาษีสรรพสามิตยาสูบ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีเปาหมายเพื่อเพิ่ม

การจัดเก็บรายไดของรัฐบาลและลดการบริโภคยาสูบซึ่งมีผลตอสุขภาพของประชาชน โดยปรับอัตราจัดเก็บภาษีให

มีทั้งการจัดเก็บตามมูลคารอยละ ๘๗ และการจัดเก็บตามปริมาณ  ๑ บาทตอมวนเปนครั้งแรก ทำใหราคาบุหรี่ทั้ง

บุหรี่ในและตางประเทศปรับขึน้ซองละ ๗ – ๙ บาท อกีทัง้ไดมกีารปรบัอตัราการจัดเก็บภาษียาเสนพันธุเวอรจิเนียร, 

พันธุเบอรเลย และพันธุเตอรกิช จากเดิมมีอัตราตามมูลคารอยละ ๐.๑ ปรับเปนอัตราภาษีตามมูลคารอยละ ๑๐ 

แตยังยกเวนการจัดเก็บภาษีจากใบยาสูบพันธุพื้นเมืองอยูและพบวาเมื่อปรับอัตราภาษียาเสนแลวอัตราภาษียาเสน

ยังคงต่ำกวาอัตราภาษีบุหรี่ซองมากถึงประมาณ ๙ เทา  

 กระทรวงศึกษาธกิารไดออกประกาศกำหนดแนวทางการปฏบิตัใินสถานศึกษา อาทิ การหามมิใหหนวยงาน

สถานศึกษาเขารวมกิจกรรม  หรือรับการสนับสนุนใด ๆ  จากผูประกอบธุรกิจยาสูบ  ซึ่งรวมถึงรูปแบบการดำเนิน

กิจกรรมของผูประกอบธุรกิจยาสูบภายใตนโยบาย “ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท” (CSR) การบรรจุเรื่อง

โรคเก่ียวกับบุหรี่ไวในหลักสูตรการเรียนการสอน การติดปายหามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และหามมิใหมีการสูบบุหรี่

ในสถานศึกษา เปนตน 

 ปญหาและอุปสรรค :  

 ในการขับเคลื่อนงานมีหลายหนวยงานเกี่ยวของจำนวนมาก การทำงานยังมีการประสานงานเชื่อมโยงกัน

อยูในระดับนอย และอาจจะเก่ียวของกับเรื่องงบประมาณที่ไมสอดรับ ไดรับการกดดันจากภาคธุรกิจที่ตองการเขา

มามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายการควบคุมยาสูบในหลายชองทาง ระเบียบของกรมควบคุมโรค มีผลบังคับใช

เฉพาะขาราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคเทานั้น ไมครอบคลุมขาราชการของสังกัดหนวยงานอื่น 

 ขอเสนอแนะ:  

 ควรมีการบูรณาการขับเคลื่อนงานโดยใชกลไกที่กระทรวงสาธารณสุขเปนกลไกหลักในการเช่ือมประสาน

กับภาคสวนตาง ๆ  มีการวางระบบการตดิตามความกาวหนาการดำเนนิงานอยางเปนระบบและมีสวนรวม เรียกรอง

ใหทุกฝายรวมกันปฏิบัติตามอนุสัญญาการควบคุมยาสูบขององคการอนามัยโลก (WHO FCTC) อยางเครงครัด 

ขยายขอบเขตวิธีปฏิบัติตามระเบียบกรมควบคุมโรค วาดวยการติดตอกับผูประกอบการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหกวางขวางครอบคลุมหนวยงานรัฐอื่น ๆ ดวย อปท. ทุกระดับเขามามีบทบาทรวม

ในการควบคุมแหลงผลิต วัตถุดิบในพ้ืนที่ และการใชมาตรการทางกฎหมาย/ขอบังคับอยางจริงจัง และกระทรวง

สาธารณสุขเรงรัดใหมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานแบบมีสวนรวมและเชื่อมโยงกับงานควบคุม

ปญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยใหเปนรูปธรรมในระดับพื้นที่ 

 

 ๑๒. สมัชชาสุขภาพ ๓ มติ ๘ การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม 

 ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

 ภายหลังจากที่ประชุม ครม.รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

รับไปดำเนินการตามมติแลวน้ัน กรมอนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ 

รวมดำเนินการกับอนุกรรมการฯทั้ง ๗ คณะซ่ึงเปนผูแทนจากทุกภาคสวน จัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
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พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ซึ่งนำไปสูการแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานระดับจังหวัด แผนที่ทางเดิน

ยุทธศาสตร และแผนปฏบิตักิารทกุจงัหวดัทีค่รอบคลุมทัง้ ๗๖ จังหวดั (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) โดยมศีนูยวิชาการ

ในสังกัดติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินงานไปทั้งหมดประมาณ ๕๐ จังหวัด ในป ๒๕๕๕ 

 กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับองคกรแพท (PATH) และกรมควบคุมโรค พัฒนาหลักสูตรเพศศึกษารอบดาน

เพื่อพัฒนาทกัษะสวนบคุคล รวมถงึการดแูลสขุภาพทางเพศและความเขาใจเรือ่งเพศใหสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรม 

ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนไดประมาณ ๑๖ คาบตอป ทั้งนี้มีรูปธรรมการดำเนินงานในพื้นที่เกิดขึ้น เชน ที่

โรงเรียนหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ในปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ที่ผานมา

มีจังหวัดที่เขารวมโครงการสงเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและ

เยาวชน (Youth Friendly Health Service: YFHS) ท้ังหมด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานครจะเขารวม

โครงการในปงบประมาณ ๒๕๕๖ และเพ่ือเปนการสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจตอการดำเนินการดังกลาว จึงจัด

ใหมีการสำรวจและประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล

ผลงานเดนระดบัประเทศในการประชมุวิชาการอนามัยการเจริญพนัธุแหงชาต ิ นอกจากนีก้รมอนามัยยังเปนเจาภาพหลัก 

รวมกับกรมควบคุมโรคและกระทรวงท่ีเกี่ยวของในการกำหนดตัวชี้วัดระดับกระบวนการของการตรวจราชการแบบ

บูรณาการดวย 

 ในการสนับสนุนการดำเนินงานเสริมสรางสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุสำหรับเด็กและ

เยาวชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวามีหนวยงานบางแหงไดบรรจุไวในแผน ๓ ป และมีผลการขับเคลื่อน

งานไดอยางเปนรูปธรรม เชน อบต.บางพลับ จ.สุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลวังชัย จ.ขอนแกน นอกจากนี้ใน

ระดับพ้ืนที่ยังมีกรณีตัวอยางที่เริ่มจากระดับตำบลและขยายการดำเนินงานไปสูจังหวัด เชน ตำบลชอนสมบูรณ 

อำเภอหนองมวง จ.ลพบุรี ซึ่งจะไดมีการถอดบทเรียนเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

 มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) องคการแพธ และสำนักบริหารสาธารณสุข ภายใตการ

สนับสนุนของ สสส. จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการปรึกษาทางเลือกเพื่อชวยเหลือหญิงที่ถูกกระทำ

รุนแรงทางเพศและประสบปญหาการตั้งครรภไมพรอมโดยบูรณาการกับศูนยพึ่งไดในโรงพยาบาล นอกจากนี้แผน

งานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศและศูนยสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมไดมีการดำเนินงานเพื่อสรางทัศนคติเชิงบวก

เรื่องเพศในสังคม รวมทั้งปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบในเรื่องเพศ ตลอดจนเคารพในบทบาทหญิงชาย  

 ในสวนของ ราง พ.ร.บ.คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ ภายหลังจากที่ สช.รวมกับกรมอนามัยจัดสมัชชา

เฉพาะประเด็นวาดวยการแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอมไปเม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ แลว 

กรมอนามัยไดพฒันาราง พ.ร.บ. ดังกลาวซึง่ในขณะนีอ้ยูในขัน้ตอนของการพจิารณาทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 ๑๓. สมัชชาสุขภาพ ๔ มติ ๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง 

 ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

 คสช. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติใหเสนอ ครม. ซึ่ง ครม. ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 สช. ไดรวมกับ สปร. สนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง 

มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ซึ่งที่ผานมามีการประชุมเครือขายเปน

ประจำทุกเดือน และไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการทำงานเรียบรอยแลว 
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 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหนวยงานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย อยูระหวางการทบทวนและปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ โดยนำสาระตามมติ

สมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ไปเปนสวนหน่ึงในการทบทวนแผนดังกลาว 

 สสส. ไดมีการสนับสนุนโครงการเพื่อการฟนฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย ผาน ๓  ชุดโครงการ ไดแก (๑) 

โครงการฟนฟชูมุชนหลงัประสบอทุกภยัและเตรยีมความพรอมรบัมอืกบัภัยพบิตั ิ โดยสนบัสนนุชุมชนในพื้นที่ที่ประสบ

อุทกภัย หรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกดิภัยพิบัติธรรมชาติตาง ๆ พัฒนาแผนการดำเนินงานหรือโครงการระดับ

ทองถิ่นเพ่ือการจัดการและเตรียมพรอม เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม (๒) โครงการหนึ่ง

มหาวิทยาลัยหนึ่งพื้นที่ ฟนฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัย สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยใน ๒๖ จังหวัดที่ประสบอุทกภัยไดมี

สวนรวมในการชวยเหลือฟนฟูชุมชนในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูใหไดรับการฟนฟูในเบื้องตน และ (๓) โครงการ

เยาวชนคนรุนใหมฟนฟูสุขภาวะชุมชนหลังประสบอุทกภัย โดยสนับสนุนเครือขายอาสาสมัคร ๒ ภาคีหลัก ไดแก 

มูลนิธิโกมลคีมทอง และ สมาคมผูบำเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทยฯ ระดมอาสาสมัครคนรุนใหม นักเรียน 

นักศึกษา รวมถึงเชื่อมกับกลุมหรือองคกรอาสาสมัครในพื้นที่ชวยเหลือฟนฟูชุมชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบจาก

อุทกภัย เปาหมายอยางนอย ๕๐ พื้นที่  

 มีตัวอยางการเตรียมการแกไขปญหาอุบัติภัยน้ำทวมที่ดำเนินการโดยชุมชนทองถิ่น ดังนี้ 

 (๑) เทศบาลนครหาดใหญเปดศูนยอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ 

ประจำป 2555 ขึ้น โดยมีการจัดกลไกเปน ๔ ฝายคือ ๑) ฝายเตรียมการปองกัน ทำหนาที่ในการเตรียมการปองกัน

และสื่อสารแจงภัยแกประชาชน และจัดเตรียมเสบียงอาหารแกผูประสบภัย ๒) ฝายปฏิบัติการ ทำหนาที่ในการ

ดำเนินการเคลื่อนยายผูประสบภัยและทรัพยสินของประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ๓) ฝายฟนฟูบูรณะ  ทำหนาที่

ในการวางแผนดำเนินการทำความสะอาดเมือง ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคสงเคราะหผูประสบภัย 

 (๒) เทศบาลตำบลอุโมงค รวมกับศูนยพัฒนาครัวในชุมชนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย จังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการครอบครัวอบอุนเตรียมพรอมรับสถานการณอุทกภัย เพื่อเสริมสรางความรู 

ความเขาใจใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยในตำบลอุโมงค ในการจัดการกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในที่เชน การเต

รียมความพรอมกอนเกิดอุทกภัย ขอควรปฏิบัติในระหวางการเกิดอุทกภัย และการฟนฟูหลังเกิดอุทกภัย 

 (๓) เทศบาลเมืองปาตอง จ.ภูเก็ต ตั้งงบประมาณในการใหความรูแกเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

เสี่ยง รวมทั้งมีการฝกซอมใหญการอพยพหนีสึนามิทุกๆ ป 

 (๔) เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ฝกปฏิบัติซอมแผนบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับมือภัย

พิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ หลายหนวยงานรวมบรูณาการถายทอดองคความรูรวมกนั เตรยีมพรอมเครอืขายการทำงาน

ดานการบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ เชน สาธิตและซอมแผนผจญเพลิง ตลอดจน รวมกับซอมแผนอพยพ

ผูประสบอุทกภัย และการลำเลียงผูบาดเจ็บขามแมน้ำฝาง 

 (๕) เทศบาลตำบลปริก จัดตั้งศูนยจัดการภัยพิบัติเทศบาลตำบลปริก 

 (๖) เทศบาลนครเชียงใหม วางแนวกั้นน้ำเตรียมรับมืออุทกภัยป ๒๕๕๕ พรอมติดตั้งระบบเตือนภัยและ

หอกระจายขาวกวา ๑๐ จุด ในเขตพื้นที่เสี่ยง 

 กสทช. ไดมีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑการอนุญาตและการกำกับดูแลการใชคลื่นความถี่กลาง

สำหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และประชาชน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๔  โดย ใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ดูแลการใชคล่ืนความถ่ีกลางในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาค และระดับจังหวัด และจัดตั้งขายส่ือสารหลัก โดยนำความถี่กลางไปใชเพื่อใหหนวยงานของรัฐ และ
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ประชาชน สามารถแจงผานเหตุการณตาง ๆ ผานคล่ืนความถ่ีกลาง นอกจากนั้น กสทช. ไดออกประกาศกำหนด

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน ของผูประกอบกิจการเสียงและกิจการโทรทัศน ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุ

ฉุกเฉิน  มีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีผลใหผูประกอบกิจการทุกรายตองจัดทำ “แผนขั้นตอนการปฏิบัติ

หนาที่ของผูประกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือ เหตุฉุกเฉิน” สงให กสทช. เพ่ือทราบภายใน ๓๐ วันหลัง

ประกาศฯ มีผลบังคับใช 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

 ยังไมมีความชัดเจนในการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในเรื่อง (๑) การจัดตั้งกองทุนระดับ

ชาติที่มีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากหลายภาคสวนเพื่อสนับสนุนใหเกิดกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ 

การบริหารระบบโลจิสติกส การเคลื่อนยายผูประสบภัย การสงเสริมการจัดทำแผนเตรียมความพรอม ระดับชุมชน 

และสงเสริมการบริหารจัดการภัยพิบัติดานอื่น ๆ โดยเฉพาะระดับชุมชนทองถิ่น (๒) การจัดตั้งและพัฒนากองทุน 

และกลไกการประสานความรวมมือจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบล/ภูมินิเวศน และ (๓) การทบทวนโครงสรางการ

จัดการภัยพิบัติ โดยใหมีศูนยอำนวยการที่มีลักษณะเปนหนวยงานรัฐที่เปนอิสระ ทำงานเปนเอกภาพขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี เปนหนวยงานทีป่ระสานความรวมมอืระหวางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั กรมอุตุนิยมวิทยา 

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ เครือขายอาสาสมัครดานภัยพิบัติภาควิชาการ กรมสุขภาพจิต สถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งศูนยอำนวยการระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและ

ระดับตำบล 

 

 ขอเสนอแนะ 

 เรงรัดการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในเรื่องนี้ โดยเฉพาะใน ๓ เรื่องที่ยังไมมีความชัดเจน 

 

 ๑๔. สมัชชาสุขภาพ ๔ มติ ๕ การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายยา อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพทาง

วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเตอรเน็ต  

       ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

 คสช. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติใหเสนอ ครม. ซึ่ง ครม. ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้และมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดำเนินการที่สอดคลองกับมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาตินี้ ไดแก 

        (๑) จัดทำฐานขอมูลโฆษณาที่ขออนุญาตสำหรับยา เครื่องมือแพทย ในรูปแบบ Electronic file พรอมที่

จะสรางระบบสบืคน และไดมกีารพฒันา “โปรแกรมระบบฐานขอมลูโฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย [Violation Ad 2012]” 

ในกลุมผลิตภัณฑ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย : คาดวาจะแลวเสร็จทั้งระบบ กันยายน ๒๕๕๖ ใน

พัฒนาเชื่อมเขาสูระบบ Post marketing - E logistic ในอนาคต รวมทั้งขอมูลโฆษณาและกลยุทธหรือรูปแบบการ

โฆษณาที่ตองเฝาระวัง  

 (๒) ปรับระบบสายดวน 1556 เปนระบบ digital เพิ่ม เครือขาย อย. นอย ใหเปน ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

ระดับพ้ืนที่ 
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 (๓) อยูระหวางการจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทาง

วิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเตอรเน็ต และสื่ออื่นๆ ดวยกระบวนการที่มีสวนรวมจากหนวยงานทุกระดับ  

 (๔) อยูระหวางแกไขกฎหมายเกี่ยวกับยา อาหาร เคร่ืองสำอาง โดยมีการปรับเพิ่มโทษ และกำหนด

แนวทางการจัดการปญหาโฆษณาฝาฝนกฎหมายซ้ำซาก ใหสามารถเช่ือมโยงในการพักใชใบอนุญาตผลิต เพิกถอน

ทะเบียนตำรับ และเลขสารบบ 

 กสทช. ไดจัดทำหลักเกณฑหลักเกณฑการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมที่เกี่ยวของกับการโฆษณายา อาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ  รวม ๒๐ หลักเกณฑ ซึ่งในปจจุบันหลัก

เกณฑดังกลาวไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวในบางสวน บางหลักเกณฑที่อยูในระหวางการจัดทำประชาพิจารณ 

และบางหลักเกณฑอยูในระหวางการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 กสทช. ไดจัดทำ (ราง) ประกาศเพื่อกำหนดใหผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จัดสรรเวลาอยางชัดเจน 

และเพียงพอในชวงเวลาที่เหมาะสมแกหนวยงานหรือองคกรหรือองคกรคุมครองผูบริโภค โดยไดแบงประเภทของ

ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เปนกิจการสาธารณะ ธุรกิจ ชุมชน ซึ่งเนื้อหาในสวนของภาคธุรกิจ ระบุใหมีการ

บริการสาธารณะไวดวย นอกจากนัน้ยงัไดสนบัสนนุชุมชน/ภาคประชาชนใหทำหนาทีเ่ฝาระวงัการโฆษณายา อาหาร

และผลิตภัณฑสุขภาพที่ฝาฝนกฎหมายในระดับภูมิภาค  

 มีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งภายใต กสทช. ไดแก คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของ

กับการจัดทำนโยบายที่สอดคลองกับวัตถุประสงคตามที่ระบุในมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้ 

 

 ๑๕. สมัชชาสุขภาพ ๔ มติ ๖ การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ  

 ผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น :  

 คสช. ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบและใหนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับ

ทราบตอไป ซึ่ง ครม. ไดมีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้และ

มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 กระทรวงแรงงาน มีการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรา ๓ วรรค ๒ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การเตรียมความพรอมรองรับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสวนภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  เพื่อใหหนวยงานภาครัฐทราบรายละเอียดตามมาตรา 

๓ วรรคสอง และสามารถนำไปปฏิบัติภายในหนวยงานได และขณะนี้อยูระหวางดำเนินการนำเรื่องเสนอเขาที่

ประชุม ครม.เพื่อทราบ และมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทุกกระทรวง แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไป

ปฏิบัติตอไป ท้ังนี้กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีแผนดำเนินการรองรับดังนี้ (๑) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมี

มติรบัทราบ และขอใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงแตละกระทรวงแจงใหหนวยงานราชการในสงักดัปฏบิตัโิดยเครงครัด 

(๒) จัดประชุมชี้แจงและจัดทำคูมือประกอบการดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน

การทำงานสำหรับหนวยงานราชการ 

 สภาเครือขายและเครือขายแรงงานไดมีความพยายามในการดำเนินการเพื่อสรางวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย  อาทิ การจัดเวทีกิจกรรมรณรงค  การเขาพบรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องการอบรมใหแกแรงงาน และการมี

สวนรวมของเครือขายแรงงานในการรวมกับกระทรวงแรงงานในการออกกฎหมายลูก การรวมกับสำนักงานประกัน



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๘๗

สังคมดำเนินการเรื่องอาชีวอนามัยในพื้นที่อยุธยา ชลบุรี ระยอง รังสิต จ.ปทุมธานีและใกลเคียง เพื่อเปนการสราง

ผูนำเครือขายสุขภาพ  

 กรมควบคุมโรค ไดมีการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับ รพศ. รพท. และ รพช. มาต้ัง

แตป ๒๕๕๔ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดบริการอาชีวอนามัยแกกลุมเปาหมายใหเปนไปอยางมีคุณภาพ และในป 

๒๕๕๖ จะดำเนินการทดลองนำรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยฯ ดังกลาวในพื้นที่ ๕ จังหวัด ไดแก  

ลำพูน  อุดรธานี  สุพรรณบุรี  ระยอง  และสงขลา กอนที่จะนำไปขยายผลในระดับประเทศ  

 กรมควบคุมโรครวมกับ สปสช. ไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการในระดับจังหวัดอยางมี

สวนรวมในการสนับสนุนหนวยบริการในการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคของกลุมสิทธิประกันสังคม

และสิทธิสวัสดิการขาราชการในจังหวัด และการคนหาสถานประกอบการหรือหนวยราชการ “ตนแบบ” ดานการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสำหรับ หนวยบริการ ที่จะจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกับกลุม

สิทธิประกันสังคมและสิทธิขาราชการ อาทิ หนวยบริการภาครัฐ ไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรง

พยาบาลชุมชน หรือ ภาคเอกชน ไดแก โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และอาจเปนหนวยบริการที่ใหบริการอาชีว

อนามัย บริการตรวจสุขภาพประจำป หรือบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค แกกลุมสิทธิประกันสังคม หรือ 

กลุมสวัสดิการขาราชการอยูแลว หรือ มีความสนใจแตยังไมเคยจัดบริการ 

 กรมควบคุมโรค ไดเริ่มการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตรสำหรับการบริการทุติยภูมิใน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (คลินิกโรคจากการทำงาน) มาตั้งแตป ๒๕๔๘ ซึ่งในปจจุบัน มีการจัดต้ัง

คลินิกโรคจากการทำงานในโรงพยาบาลศูนยและทั่วไปแลว รวม ๗๒ แหง ใน ๖๖ จังหวัด กระจายตัวในทุกภูมิภาค

ของประเทศ (ไมรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีคลินิกโรคจากการทำงานท่ี รพ.นพรัตนราชธานี และ รพ.ในสังกัด

คณะแพทยศาสตร ของมหาวิทยาลัยบางแหง)  

 ปญหาและอุปสรรค 

 การดำเนินการเพื่อจัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใน

ฐานะองคกรมหาชนท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากยังหาความเห็นรวมกันของทุกฝายตอบทบาทหนาที่ และองคประกอบของ

คณะกรรมการสถาบันไมได 

 ขอเสนอแนะ 

 กระทรวงแรงงานควรสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการออกแบบสถาบันสงเสริมความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงาน ซ่ึงอาจนำเอากระบวนการสมัชชาสขุภาพตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปใช 

 

ประเด็นพิจารณาของสมาชิกสมชัชาสุขภาพแหงชาติ  

 ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ทั้ง ๑๒ เรื่องขางตน 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๘๘



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๘๙

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มติ ๑   นโยบายการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน   
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๔   
มติ ๒    เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย    
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๒. ผนวก ๑ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๖  
มติ ๓   แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน    
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๓. ผนวก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑ 
มติ ๔  แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ  
  ผลิตภัณฑสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑     
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔. ผนวก ๑           
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๒ 
มติ ๕   ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ / ผนวก ๑ 
มติ ๖  การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและ 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๕ 
มติ ๗  การสรางความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหน่ึงเดียว”  
  ของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๗ 
มติ ๘  การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย  
  สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๘. ผนวก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๑ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๒ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๓ 
  สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๔ 
 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๙๐



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๙๑

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๑ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน  

 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง นโยบายการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน๑ 

 ตระหนัก วาการตรวจสุขภาพที่จำเปนเปนประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

 กังวลและหวงใย วามกีารสงเสรมิการตรวจสุขภาพทีไ่มจำเปนจนเกดิผลกระทบในทางลบตอสุขภาพ เศรษฐกิจ 

และสังคม ขณะเดยีวกนัประชาชนบางสวนยงัไมไดรบัการตรวจสขุภาพทีจ่ำเปนเนือ่งจากขาดความรู เขาไมถึงบริการ

และความแตกตางของพื้นที่ 

 ชื่นชม นโยบายระดบัชาตใินการสนบัสนนุการตรวจสขุภาพ เชน ระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขาราชการ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ชื่นชม หนวยงาน องคกรที่ไดทำการพัฒนาองคความรูดานนี้ เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบัน

การศึกษาดานการแพทยและสาธารณสุข และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย เปนเจาภาพ

หลักรวมกับแพทยสภา สภาวิชาชีพ สถาบันวิชาการและหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดนโยบายหรือแนวทางดังนี้ 

     ๑.๑  สงเสริมการตรวจสุขภาพที่จำเปน เหมาะสม เปนเหตุเปนผล และมีคุณภาพ สอดคลองกับ

ความเสี่ยง โดยใชกระบวนการในการดำเนินการที่ใชหลักวิชาการ และการตัดสินใจรวมกันของผูรับบริการและ

ใหบริการ  

     ๑.๒  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสม 

รวมถึงการติดตามและประเมินผลและสงเสริมการนำไปใชกำหนดนโยบาย 

     ๑.๓  พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชนตามกลุมอายุ 

เพศ และความเสี่ยง และจัดใหมีสมุดบันทึกสุขภาพประจำตัว 

     ๑.๔  สงเสริมการทำความเขาใจรวมกับภาคประชาชนในการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสม 

รวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสุขภาพที่เกินจำเปนและไมสมเหตุสมผล 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๔ 
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     ๑.๕  พัฒนาหนวยบริการใหสามารถตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมใหสอดคลองกับพื้นท่ี 

ประชากรกลุมเปาหมายและกลุมเสี่ยงที่จะเกิดโรค/ผลกระทบตอสุขภาพ สิทธิประโยชน สถานการณปญหา และ

สงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการโดยงาย 

 

 ๒. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

     ๒.๑ สนับสนุนใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมโดยไมใช

เทคโนโลยีทีเ่กนิจำเปน อนันำไปสูความตระหนักและการพัฒนาทกัษะในการดแูลสขุภาพตนเอง รวมถึงการสงเสริม

การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน 

     ๒.๒  รวมรณรงคสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการตรวจสุขภาพท่ีจำเปน 

และเปนประโยชนในการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค รวมถึงการตรวจสุขภาพดวยตนเอง 

 

 ๓. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนเจาภาพรวมกับสำนักงานประกันสังคม และกระทรวง

การคลัง โดยกรมบัญชีกลาง สนับสนุนใหมีการศึกษาทบทวน กำหนดและพัฒนาชุดสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการ

ตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสมอยางตอเนือ่ง รวมทัง้ศึกษาถึงความเปนธรรมและความเทาเทยีมของหลักประกัน

สุขภาพของประเทศไทยท้ัง ๓ ระบบ  

 

 ๔. ขอใหภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กีย่วของกบัการตรวจสขุภาพ (ทัง้หนวยจดับริการ หนวยที่จัดสวัสดิการ 

และหนวยประกันชีวิตและสุขภาพ) สนับสนุนการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสม โดยถือประโยชนและความ

ปลอดภัยของผูรับบริการเปนหลัก และหลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพท่ีไมสมเหตุผลตามหลักวิชาการ 

 

 ๕. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล

ของรัฐ แพทยสภา สภา/สมาคมวิชาชีพ หนวยงานคุมครองผูบริโภค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เผยแพร

ขอมูลขาวสารซึ่งอยูในรูปแบบทีป่ระชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได รณรงคเพือ่ใหประชาชนรบัทราบ

และเขาใจถูกตองเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสม 

 

 ๖. ขอชื่นชมที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขรับที่จะศึกษาการจัดตั้งกลไกหรือหนวยงานระดับชาติที่มี

บทบาทหนาที่ในการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมในการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง (๑) การกำหนด

นโยบายและแนวทางที่จะไดมาซึ่งขอกำหนดในการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสม โดยใชกระบวนการที่

สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน (๒) การกำหนด ตรวจสอบ และควบคุมมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาและ

รับรองระบบคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานในการตรวจสุขภาพของทั้งภาครัฐ

และเอกชน และ (๓) การใหความรูหรือคำปรึกษาแกประชาชน หรือขอมูลในการกำหนดนโยบาย   

 

 ๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๘ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๙๓

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๔ 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๔ 

นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน 
 

นิยาม 

 ๑. การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจสุขภาพของผูที่ยังไมมีอาการแสดงของการเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับ

การตรวจนั้น เพื่อคนหาโรคและใหการบำบัดรักษาต้ังแตระยะแรก รวมถึงการหาปจจัยเสี่ยงตอโรคเพื่อนำไปสูการ

ปรับพฤติกรรมและการสงเสริมสุขภาพของผูที่รับการตรวจ 

 ๒. การตรวจสุขภาพในท่ีนี้ ไมรวมถึง (๑) การตรวจสุขภาพผูที่มาขอปรึกษาแพทยดวยอาการเจ็บปวย 

หรือภาวะความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง และ (๒) การตรวจสุขภาพผูที่มีโรคหรือภาวะเรื้อรัง (เชน เบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง ฯลฯ) เพื่อคนหาภาวะแทรกซอนที่เกี่ยวของกับโรคที่เปน  

 ๓. การตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสม หมายถึง การตรวจสุขภาพอยางสมเหตุสมผลตามหลักวิชา 

โดยแพทย หรือบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย ที่มุงเนนการสัมภาษณประวัติที่เกี่ยวของ

กับสุขภาพและการตรวจรางกาย สวนการตรวจทางหองปฏิบัติการจะทำเฉพาะรายการท่ีมีขอมูล หลักฐานที่บงชี้

แลววามีประโยชนคุมคาแกการตรวจ เพื่อคนหาโรคและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค และนำไปสูการดูแลสุขภาพดวย

ตนเองและการบำบัดรักษาอยางถูกตองแตเนิ่น ๆ    

 ๔. ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ไมมีอาการแสดงของการเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับโรคที่ตองการตรวจ 

หรือไมเคยทราบวาเปนโรคที่ตองการตรวจมากอน    

 

ความสำคัญของปญหา สถานการณและแนวโนม 

 ๕. จากรายงานการสำรวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายพบวา ประชาชนบางสวนไมตระหนัก

ถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคหรือปวยเปนโรค โดยกวาหนึง่ในสามของผูทีเ่ปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนเบาหวาน

และกวาครึ่งหนึ่งของผูที่เปนความดันโลหิตสูงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน [๑] นอกจากนี้ยังพบวา ระหวางป 

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ สตรีอายุ ๑๕-๕๙ ป เคยไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรอยละ ๔๒.๕ ในขณะที่กอนป 

พ.ศ. ๒๕๔๙ เคยไดรับการตรวจเพียงรอยละ ๑๘.๓ [๑] ทั้งที่มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบในระยะแรกไดดวย

วิธีงาย ๆ (Pap smear) และสามารถใหการบำบัดรักษาไดผลดี 

 ๖. มะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่ทำใหสตรีไทยเสียชีวิตมากเปนอันดับหนึ่ง โดยในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ -

๒๕๕๓ พบผูเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยปละประมาณ ๕,๐๐๐ คน หรือคิดเปนผูเสียชีวิตประมาณวันละ 

๑๔ คน [๒] ในแตละปพบผูปวยรายใหมประมาณปละ ๖,๐๐๐ คน มีคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยปละ

ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท [๓]   

 ๗. อยางไรก็ตาม หนวยงานที่เกี่ยวของมีความพยายามในการดำเนินการตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมกลุม

เปาหมายมากขึ้น โดยจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๗๖ จังหวัด [๔] ขึ้น และจากการสำรวจสตรี

อายุ ๓๕-๖๐ ป ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ พบวามสีตรทีีเ่คยไดรบัการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางนอย ๑ ครั้ง 

รอยละ ๖๘ นั่นหมายถึงยังมีสตรีในกลุมอายุนี้ถึงรอยละ ๓๒ ที่ไมเคยไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเลย [๔] 
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๑ เชน คนที่ไมไดเปนมะเร็งตอมลูกหมาก  เมื่อไปตรวจหาสาร PSA (prostate-specific antigen) ในเลือด ซึ่งเปนวิธีคนหามะเร็ง

ตอมลูกหมากน้ัน ถาใหผลเปนบวกอาจเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ก็ได แตเพื่อความแนใจ แพทยจำเปนตองทำการตรวจช้ินเนื้อ ซึ่งอาจ

ทำใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการตรวจได 
๒ เชน การตรวจมะเร็งลำไสใหญดวยการตรวจหาเลือดในอุจจาระ ซ่ึงหากตรวจพบจะสงตอไปรับการวินิจฉัยดวยการสองกลองทาง

ทวารหนัก อยางไรก็ตาม มีผูที่ตรวจไมพบเลือดในอุจจาระ แตก็เปนมะเร็งลำไสใหญในระยะตอมา 

 ๘. ตัวอยางดังกลาวช้ีใหเห็นวา หากประชาชนไดรับการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนจะชวยคนหาโรคและปจจัย

เสี่ยงตอการเกิดโรค และนำไปสูการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรือการปองกนัภาวะแทรกซอนไดอยางทันทวงที อีกทั้ง

ยังลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมได 

 ๙. ในขณะที่มีประชาชนบางกลุมไมเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และไมไดรับการตรวจสุขภาพท่ี

จำเปน แตกลับมีประชาชนอีกกลุมหนึ่งโดยเฉพาะในเขตเมืองและกลุมคนที่เขาถึงบริการที่ไดรับการตรวจสุขภาพ

เกินจำเปนและไมสมเหตุสมผล ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากความเคยชินที่ปฏิบัติสืบตอกันมายาวนาน ประกอบกับขาด

หนวยงานที่กำหนดการตรวจสุขภาพที่จำเปน ตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐาน รวมถึงการใหความรูและคำแนะนำให

ประชาชนรูเทาทันตอเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

 ๑๐. สำหรับประชาชนกลุมที่ไดรับการตรวจสุขภาพที่เกินจำเปนสวนใหญมักเปนการตรวจโรค โดยให

ความสำคัญกับการตรวจทางหองปฏบิตักิาร ซ่ึงหลายรายการยงัขาดขอมลูสนับสนนุดานประสิทธผิลและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ และอาจสงผลเสยีตอผูถูกตรวจที่มีผลการตรวจเบื้องตนวาเปนโรค โดยที่จริง ๆ แลวไมไดเปน ดังที่เรียกวา 

“ผลบวกลวง (false positive)”๑ ทำใหสิ้นเปลืองและเสี่ยงตอการที่ตองรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือการรักษา

โดยไมจำเปน รวมทั้งเกิดความวิตกกังวลทีเ่กดิจากการตรวจทีใ่หผลบวกลวง [๕, ๖] นอกจากนี ้หากตรวจพบวาเปน

โรคแลวตองใหคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อนำไปสูการดูแลสุขภาพดวยตนเอง เพราะหากขาดการแนะนำแลวอาจกอ

ใหเกิดผลเสียตอผูปวยได [๗] 

 ๑๑. สวนผูที่ตรวจไมพบวาเปนโรคกอ็าจประมาท และไมควบคมุปจจยัเส่ียงท่ีมอียู เชน ภาวะนำ้หนักเกิน 

การบริโภคสุรา ยาสูบ การไมออกกำลังกาย เปนตน [๕]  ซ่ึงผลดังกลาวอาจเปน “ผลลบจริง (ไมไดเปนโรค)” หรือ 

“ผลลบลวง (false negative)”๒ (เปนโรคแฝงอยูแตตรวจไมพบ) ก็ได  อันเนื่องมาจากความคลาดเคล่ือนที่เกิดขึ้น

ของเทคโนโลยีทางการตรวจวินิจฉัย ทำใหเขาใจวา พฤติกรรมดังกลาวไมมีอันตราย และยังคงละเวนที่จะควบคุม

พฤติกรรมที่เสี่ยง  

 ๑๒. ดังนั้น จึงควรมีการใหความรูและสรางความตระหนักแกประชาชนถึงโอกาสของการเกิดผลบวกลวง

และผลลบลวงดวย 

 ๑๓. จากการท่ีประชาชน โดยเฉพาะในเขตเมืองและกลุมคนที่เขาถึงบริการใหความสนใจตอการตรวจ

สุขภาพ จึงทำใหมกีารโฆษณาประชาสัมพันธใหตรวจสุขภาพมากเกินจำเปน ในลักษณะของการตรวจแบบ

ครอบจักรวาล หรือตรวจแบบเหว่ียงแห โดยใชยุทธวิธีทางการตลาดนำ เพื่อแสวงหารายไดเชิงธุรกิจ ซึ่งพบไดใน

ราคาตั้งแตหลักพันถึงหลักหมื่นบาท [๘, ๙] ทำใหประชาชนเขาใจวา การตรวจสุขภาพคือการตรวจหาโรคและ

โอกาสที่จะเปนโรค ดวยการมุงเนนการตรวจทางหองปฏิบัติการ [๑๐]  และมุงเนนการบำบัดรักษาโดยแพทย และ

ละเลยการดูแลสุขภาพตนเอง 

 ๑๔. รูปแบบการโฆษณาดังกลาวนับวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความสนใจของประชาชน ดังที่พบวา

ภาคีเครือขายที่เขารวมปฏิรูประบบสุขภาพสวนใหญไดระบุไวอยางชัดเจนวาตองการใหกำหนดเรื่องของการตรวจ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๕๙๕

สุขภาพประจำปเปนสิทธิของประชาชนใน (ราง) พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... [๑๑]  และจากการสำรวจ

ความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเกี่ยวกับกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพที่ตองการใหหนวยงาน

จัดใหแกประชาชน พบวา กิจกรรมอันดับ ๑ ที่ประชาชนตองการใหจัด ไดแก การตรวจสุขภาพ [๑๒]  ท้ังนี้ในสวน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการตรวจสุขภาพ พบวาประชาชนใหความสำคัญตอเร่ือง “หลักเกณฑแนวทางการตรวจ

สุขภาพสำหรับประชาชน” มากที่สุด [๑๓] 

 ๑๕. มีความเหลื่อมล้ำกันของการตรวจสุขภาพระหวางกลุมผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของ

ประเทศไทยทั้ง ๓ ระบบ ดังรายละเอียดดังนี้ 

     ๑๕.๑ ผูใชสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการสามารถรับบริการตรวจตามชุดสิทธิ

ประโยชนซึ่งเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการไดถึง ๑๖ รายการ โดยมีการแบงตามอายุและตามเพศ และเบิกได

ตามหลักเกณฑการเบิกจายที่ชัดเจน [๑๔]  ผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๕๓ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๑๗,๓๗๓ คน [๑๕]  หากประมาณการคาใชจายในกรณีที่ผูมีสิทธิเขารับการตรวจ

สุขภาพทุกคนตามรายการตรวจท่ีกำหนด จะตองใชงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๗๒,๘๙๑,๒๙๐ บาท  อยางไรก็ตาม 

ชุดสิทธิประโยชนของการตรวจสุขภาพนี้ยังขาดขอมูลสนับสนุนดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งไมมีการ

ติดตามและประเมินผล ทำใหไมทราบวาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มาตรการดงักลาวมปีระโยชนมากนอยเพียงใด 

และควรมีคาใชจายที่เหมาะสมอยางไร  

     ๑๕.๒ ผูรับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาไดรับการคุมครองสิทธิการดูแลสุขภาพ 

โดยมีการกำหนดรายละเอียดและรายการในการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติไว ซึ่งในปงบประมาณ 

๒๕๕๖ จัดงบประมาณเพือ่บรกิารสงเสรมิสขุภาพและปองกันโรค สำหรบัประชาชนไทย ๖๕.๔๐๔ ลานคน เปนเงิน 

๑๕,๑๙๗ ลานบาท [๑๖] สวนการตรวจสุขภาพก็มีการสนับสนุนใหสถานพยาบาลทำการตรวจคนหามะเร็งปาก

มดลูก ภาวะซึมเศรา กลุมโรคทางเมตาบอลิก และการติดเชื้อเอชไอวี [๑๗, ๑๘, ๑๙] 

      ๑๕.๓ ผูประกนัตนในระบบประกนัสงัคมไมไดรบัสทิธปิระโยชนทีช่ดัเจน มีเพยีงการกำหนดใหนายจาง

จัดใหมกีารตรวจสขุภาพตามปจจัยเสี่ยงและจัดใหมสีมดุสขุภาพประจำตวัลกูจางเทานัน้ ซึง่เปนไปตามกฎกระทรวง 

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

[๒๐] จึงทำใหผูประกันตนตองแบกรับภาระคาใชจายเองหากตองการตรวจสุขภาพตามท่ีตนเองเห็นควร นอกจากนี้

ยังพบวา การตรวจสุขภาพตามสิทธดิงักลาวทีด่ำเนนิการอยูในปจจบุนัยงัขาดคณุภาพในการตรวจกรองหาความผิดปกติ

ทีแ่ฝงอยูในรางกาย     

 ๑๖. ในปจจุบันมีการเรียกรองจากภาคประชาชนและภาคการเมืองใหแกไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ [๒๑] โดยใหเพิ่มเติมในสวนของประโยชนทดแทนสำหรับคาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคและ

ตรวจสุขภาพประจำปดวย [๒๒, ๒๓, ๒๔] อยางไรกต็าม การเรยีกรองดงักลาวอาจเกดิปญหาในทางปฏบิตั ิเนื่องจาก

ขาดขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกบัรายการตรวจสขุภาพทีจ่ำเปน สำนกังานประกนัสงัคมจงึขอใหเพิม่เฉพาะในเร่ืองคาสงเสริมสุข

ภาพและปองกันโรคไปกอน โดยยังไมเพิ่มในสวนของการตรวจสุขภาพประจำป ดังนั้นจึงเห็นไดวา แนวทาง

การตรวจสุขภาพที่จำเปนจึงมีความสำคัญตอการดำเนินงานในเรื่องนี้มาก 

 ๑๗. นอกเหนือจากผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพท้ัง ๓ ระบบแลว ในสวนของประชาชนที่จายคา

รักษาพยาบาลโดยทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันของเอกชน ซึ่งมักจะทำควบคูกับการประกันชีวิต ก็มีสวน

ของการตรวจสุขภาพเขาไปเกี่ยวของดวย นอกจากนี้ยังพบวา ประชากรท่ีมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๙๖

๓ ระบบ จำนวนไมนอยไปขอรบับรกิารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิจากสิทธทิีพ่งึไดตามการโฆษณาประชาสัมพันธของ

สถานพยาบาลตาง ๆ โดยยอมเสียคาใชจายเอง ทัง้นี ้เทาทีม่รีายงานจากการสำรวจของสำนกังานสถิติแหงชาติ [๒๕]  

พบวาในป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๔ มีจำนวนประชากรที่เขารับการตรวจสุขภาพท้ังสิ้น ๘๒๑,๓๑๙ คน และ 

๕๔๕,๐๑๗ คน ตามลำดับ  

 ๑๘. สำหรับมูลคาของการใชจายของประชากรเพื่อการตรวจสุขภาพน้ัน ในป ๒๕๕๒ และป ๒๕๕๔ มี

มูลคาทั้งสิ้น ๑,๕๑๐,๓๑๔,๒๕๗ ลานบาท  (เฉลี่ย ๑,๘๓๘.๘๘ บาทตอคน) และ ๒,๒๖๓,๕๒๒,๐๒๗ ลานบาท 

[๒๕] (เฉลี่ย ๔,๑๕๓.๑๒ บาทตอคน) ตามลำดับ ซึ่งมูลคาดังกลาวเปนการใชจายที่ประชาชนตองรับผิดชอบตอคา

ใชจายนั้น ๆ เอง โดยไมสามารถเบิกคืนได  เปนที่นาสังเกตวาในป ๒๕๕๔ มีจำนวนประชากรที่เขารวมการตรวจ

สุขภาพลดลงรอยละ ๓๓.๖๔ แตกลับมีคาใชจายเพิ่มขึ้นถึงรอยละ ๔๙.๘๗ จะเห็นวามีคาใชจายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

๒,๓๑๔.๒๔ บาทตอคน หรือกวารอยละ ๑๒๕ 

 ๑๙. ในปจจุบันรัฐบาลของประเทศท่ีพัฒนาแลวสวนใหญใชมาตรการการตรวจสุขภาพเปนกลยุทธสำคัญ

ในการปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสขุภาพด ี และใชการตรวจสขุภาพเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงาน รวมถึงลดคาใชจายในบางกรณี [๒๕]  โดยประเทศเหลานี้มักมีการพัฒนานโยบายและมาตรฐาน

การตรวจสุขภาพอยางตอเนื่อง [๒๖, ๒๗, ๒๘] ดังนี้ (๑) มีการคัดเลือกคณะกรรมการระดับชาติในการพิจารณา

แนวทางการตรวจสุขภาพตามคุณสมบัติที่กำหนดไว ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวมีวาระในการทำงาน (๒) มี

องคประกอบของการทำงานรวมกับสถาบัน/หนวยงานที่เกี่ยวของอยางชัดเจน เชน หนวยงานที่ทำหนาที่ทบทวน

และสังเคราะหขอมูลหลักฐานตาง ๆ และหนวยงานที่มีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ รวมถึง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจแตละรายการ (๓) มีหนวยงานในการกำกับและติดตามการดำเนินงานอยางใกลชิด 

และนอกจากนี้ในประเทศอังกฤษยังไดกำหนดระยะเวลาในการทบทวนนโยบายไวทุก ๆ ๓ ป เพื่อใหสอดคลองกับ

องคความรูที่เปลี่ยนแปลงไป [๒๘] สงผลใหการตรวจสุขภาพดำเนินไปอยางเปนระบบและมีความเทาเทียมกัน 

ในขณะที่ประเทศไทยยังไมมหีนวยงานทีมี่บทบาทในการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหนวยงาน

ทีเ่ก่ียวของกับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมอันเกี่ยวของกับการตรวจสุขภาพท้ังหมดใน

ระดับชาติ  

 ๒๐. ทั้งนี้มาตรการการตรวจสุขภาพดังกลาวจะนำไปสูการปรับพฤติกรรมและการสรางเสริมสุขภาพ  เพ่ือ

ใหเกิดสุขภาวะอยางเปนองครวมทั่วทั้งสังคมตามแนวทาง “การสรางสุขภาพ นำการซอมสุขภาพ” ซ่ึงสอดคลอง

กับหมวด ๔ การสรางเสริมสุขภาพ ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 ๒๑. ในสังคมไทย แมวาจะเคยมีหลายหนวยงานองคกรพยายามเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อสื่อสารถึง

ทิศทางการตรวจสุขภาพที่จำเปนและสมเหตุสมผลในเรือ่งของการตรวจสขุภาพ และมกีารจดัทำสือ่ส่ิงพมิพเผยแพร

ออกมาเปนระยะ ๆ ก็ตาม ดังที่พบวาในป ๒๕๒๐ แพทยสภาไดเผยแพรบทความเรื่อง “ตรวจสุขภาพเพ่ือแพทย

หรือประชาชน” ลงในแพทยสภาสาร [๒๙] และตอมาในป ๒๕๔๓ แพทยสภายังไดจัดทำ “แนวทางการตรวจ

สุขภาพของประชาชนไทย” [๓๐] ซ่ึงในปเดียวกันมูลนิธิหมอชาวบานก็ไดเผยแพรบทความ “ตรวจสุขภาพ ถึง

เวลาตองคิดกันใหม ไมเจ็บตัว ไมเสียใจ โดยไมจำเปน” ลงในนิตยสารหมอชาวบาน [๓๑] และสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุขก็ไดจัดทำ “แนวทางการตรวจและการสรางเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนไทย” ดวย [๓๒] ในป 

๒๕๔๕ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดจัดการประชุมวิชาการประจำป เรื่อง “การตรวจคัดกรองสุขภาพที่

เหมาะสมสำหรับคนไทย” [๓๓] ในขณะทีส่ำนกังานปฏิรปูระบบสขุภาพแหงชาตไิดจดัทำสือ่ส่ิงพมิพ “ตรวจสุขภาพ

อยางไร แคไหน จงึจะด”ี และรณรงคใหสงัคมเขาใจถงึทศิทางการตรวจสุขภาพทีส่มเหตสุมผล ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ [๓๔]  
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แตความพยายามเผยแพรขอมูลที่ผานมายังไมมีประสิทธิผลในการทำใหประชาชนทั่วไปรับรู มีความเขาใจและ

รูเทาทันในเรื่องนี้ ประกอบกับการดำเนินการดังกลาวขาดการเช่ือมโยงการทำงานเพื่อผลักดันใหเปนระดับนโยบาย 

และมีการดำเนินการในลักษณะที่ไมเปนเอกภาพและขาดความตอเน่ือง รวมทั้งขาดกลไก (หนวยงานหลักและ

งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา) ในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการท่ีตอเนื่อง อีกทั้งยังขาดระบบการติดตาม

และประเมินผลนโยบายการตรวจสุขภาพอยางเปนระบบในระดับประเทศ ประกอบกับนโยบายการตรวจสุขภาพ

ตองมีการยอมรับจากสภาวิชาชีพเพื่อใหนำไปปฏิบัติได 

 ๒๒. อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีความพยายามของหนวยงานตาง ๆ ในการศึกษาถึงแนวทางการ

ตรวจและการสรางเสริมสุขภาพในประเทศไทย [๓๕] เชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และสถาบันการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร 

ซึ่งในเบื้องตนมีขอสรุปถึงแนวทางการตรวจและการสรางเสริมสุขภาพโดยมีขอพิจารณาในการสรางเสริมสุขภาพ

และการตรวจคัดกรอง  ๓ สวน ดังนี้ (๑) ความชุกและความรุนแรงของโรค ไดขอสรุปวาควรเลือกคัดกรองโรคที่มี

ความชุกของอุบตักิารณสงู (๒) ประสทิธภิาพของการทดสอบในการตรวจคัดกรอง ไดขอสรุปวาใหมีการทดสอบเฉพาะ

ที่มีความปลอดภยัสูง มคีวามไวและความจำเพาะสงูเพ่ือลดอตัราการเกดิผลบวกลวงและผลลบลวง (๓) ประสิทธิภาพ

ของการรักษาเมื่อตรวจพบโรคในระยะเร่ิมตน ไดขอสรุปวาใหคัดกรองเฉพาะโรคที่มีวิธีรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ๒๓. นอกจากนี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ [๒๕] กระทรวงสาธารณสุข ยังได

วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนดานการตรวจสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทยโดยหัวขอดังกลาวเปน

หัวขอวิจัยที่ไดจากการจัดลำดับความสำคัญประจำป ๒๕๕๔ ซ่ึงเสนอโดยสำนักมาตรฐานคาตอบแทนสวัสดิการ 

กรมบัญชีกลาง ผลการศึกษาพบวา คาใชจายของชุดสิทธิประโยชนการตรวจสุขภาพในระบบสวัสดิการพยาบาล

ขาราชการเดิมนั้น เฉลี่ยประมาณ ๕๓๐-๑,๒๐๐ บาท/คน/ป ในขณะที่ชุดสิทธิประโยชนที่พัฒนาข้ึนในโครงการมี

คาใชจายเฉลี่ยประมาณ ๓๘๐-๔๐๐ บาท/คน/ป ขึ้นอยูกับเพศและกลุมอายุ คาใชจายที่ต่ำกวาเดิมเปนเพราะมี

หลายรายการท่ีไมไดแนะนำใหตรวจทุกป อีกทั้งหลายรายการท่ีเปนการตรวจที่มีคาใชจายสูง แตไมมีหลักฐาน

ยืนยันวามีประโยชน หรือเปนการตรวจที่ไมเฉพาะเจาะจง 

 ๒๔. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้  

       ๒๔.๑ นำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยาง

สมเหตุสมผล  

  ๒๔.๒ ใหความรูแกประชาชน ไมใหหลงเช่ือคำโฆษณาและรบัการตรวจสขุภาพทีเ่กนิความจำเปน  

  ๒๔.๓ สนับสนุนการอบรม พฒันาทกัษะของบุคลากรทีเ่กีย่วของใหมคีวามสามารถในการใหบริการ

ตรวจสุขภาพในระดับชาติ  

  ๒๔.๔ ใหการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงนโยบายการตรวจสุขภาพอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหมั่นใจไดวานโยบายมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสังคมไทยอยางแทจริง 

 ๒๕. องคการอนามัยโลกไดกำหนดหลักเกณฑสำหรับการตรวจสุขภาพ [๓๖] ไวดังนี้ (๑) โรคหรือภาวะน้ัน

ตองเปนปญหาสุขภาพท่ีสำคัญของประเทศ (๒) ตองเปนโรคหรือภาวะท่ีสามารถรักษาได (ถาหายขาดไดยิ่งดี) 

(๓) ระบบการใหบริการสาธารณสุขตองมีความพรอมดานเครื่องมือที่ใชวินิจฉัยโรคและมีการรักษารองรับ (๔) ควร

เปนการคัดกรองโรคหรือภาวะท่ีอยูในระยะที่ยังไมกอใหเกิดอาการ (๕) ตองสามารถจัดหาเครื่องมือคัดกรองโรค

หรือภาวะนั้น ๆ แกสถานพยาบาลได (๖) เครื่องมือคัดกรองโรคหรือภาวะตองใชงาย ไมยุงยาก และเปนที่ยอมรับ
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ของประชากร (๗) ตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินโรคหรือภาวะท่ีจะทำการคัดกรองเปนอยางดี (๘) มี

มาตรการที่ตกลงกันกอนวาใครเปนผูสมควรไดรับการรักษา (๙) คาใชจายในการคัดกรองตองคุมคาและสมดุลกับ

งบประมาณดานสาธารณสุขโดยรวม (๑๐) การคัดกรองตองกระทำอยางตอเนื่อง ไมใชทำเปนโครงการที่มีการ

ดำเนินการเพียงครั้งเดียว  

 

บทบาทของผูมีสวนไดเสียสำคัญ และการดำเนินการในประเทศไทย 

 ๒๖. การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มีสวนเกี่ยวของกับหลายภาคสวน ไดแก 

      ๒๖.๑ สภาวิชาชีพดานเวชกรรม สถาบันทางวิชาการ และกระทรวงสาธารณสุข มีสวนเกี่ยวของ

กับการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและสมเหตุสมผล  

       ๒๖.๒ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานประกันสังคมและกระทรวงการคลัง โดยกรม

บัญชีกลาง มีบทบาทในการกำหนดนโยบายคาใชจาย และรายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับ

ประชาชน อยางไรก็ตาม การพิจารณากำหนดคาใชจายและหลักเกณฑแนวทางในการตรวจตองอาศัยองคความรู

ทางวิชาการมาใชประกอบการตัดสินใจ 

     ๒๖.๓ องคกรภาคธุรกิจหลายองคกรมีระบบสวัสดิการในการตรวจสุขภาพพนักงาน ลูกจาง คนงาน 

หรือกลุมแรงงาน และจำเปนตองแบกรับภาระคาใชจายในการตรวจสุขภาพ และหลายกรณีอาจไมไดใชประโยชน

ของบริการการตรวจรางกายในการสงเสรมิสุขภาพของพนกังานฯ นอกจากนี ้ ยงัมภีาคธรุกจิการบริการทางการแพทย

บางแหงจัดบริการและโฆษณาชวนเช่ือใหประชาชนรับบริการตรวจรางกาย โดยบริการบางชนิดมีราคาแพงและ

ไมจำเปน  

      ๒๖.๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หลายแหงเริ่มใหความสนใจ และดำเนินการใชจาย

งบประมาณซ่ึงมอียูจำกดั ในการจดัหาบริการตรวจรางกายแกประชาชนในชมุชน โดยอาจเปนบรกิารทีด่อยคุณภาพ

และไมมีมาตรฐาน 

      ๒๖.๕ สำนกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลของรัฐ 

แพทยสภา  สภา/สมาคมวิชาชีพ  และหนวยงานคุมครองผูบริโภค เผยแพรขอมูลขาวสาร/รณรงคเพื่อใหประชาชน

รับทราบและเขาใจถูกตองเกี่ยวกับทิศทางการตรวจสุขภาพท่ีจำเปนและเหมาะสม   

     ๒๖.๖ กลไกหรือหนวยงานทีม่บีทบาทหนาท่ีในการพัฒนาระบบบริการทีเ่หมาะสมซึง่เก่ียวของกับการ

ตรวจสุขภาพในระดับชาติ ประกอบดวยการกำหนดหลักเกณฑ/แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสม 

การตรวจสอบ ควบคุมมาตรฐาน การใหความรูหรือคำปรึกษาแกประชาชน และติดตามการดำเนินงาน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๔ นโยบายการตรวจสุขภาพท่ี

จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน   
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กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ. พ.ศ. ๒๕๕๖. 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ

การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๖. 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. คูมือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 

๒๕๕๖. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๕. 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. คูมือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ เลมที่ ๔ การบริหารงบบริการควบคุม ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง : บริการควบคุมปองกันความ

รุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. กรุงเทพมหานคร. 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. คูมือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 

๒๕๕๖ เลมที่ ๒ การบริหารงบบริการผูติดเช้ือเอชไอวีและผูปวยเอดส และการบริหารงบผูปวยวัณโรค. 

กรุงเทพมหานคร. 
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กระทรวงแรงงาน. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจ

แกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗. 

พ.ร.บ.ประกันสังคม ๒๕๓๓. 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  หนังสือลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕.  เลขรับ ๑๑๕/๒๕๕๕  

วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕. แจงเรื่อง รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดย 

นายเรวัต อารีรอบ.  

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. แจงเรื่อง รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดย 

นางสาววิไลวรรณ แซเตีย และคณะ.  

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. หนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕. เลขรับ ๒๑/๒๕๕๕ วันที่ ๔ 

เมษายน  ๒๕๕๕.  แจงเรื่อง รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดย นายนคร มาฉิม.  

โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดานสขุภาพ. การศกึษาเพ่ือพฒันาชุดสทิธปิระโยชนดานการคัดกรอง

ทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย.  

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org 

http://canadiantaskforce.ca/ 

http://www.screening.nhs.uk                       

สันต หัตถีรัตน. ตรวจสุขภาพเพื่อแพทยหรือเพื่อประชาชน. แพทยสภาสาร. ปที่ ๖ ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม 

๒๕๒๐) : ๓๓๙-๓๕๐. 

แพทยสภา. แนวทางการตรวจสุขภาพของประชาชนไทย. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ, วิทยา ศรีดามา, วีระพล 

จันทรดียิ่ง, ศรีศุภลักษณ สิงคาลวณิช, คณะบรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร, หางหุนสวนจำกัด ไอเอ็นเอส. 

พิมพครั้งท่ี ๑, ๒๕๔๓. 

สุรจิต สนุทรธรรม. ตรวจสขุภาพ ถึงเวลาตองคดิกนัใหม ไมเจบ็ตวั ไมเสยีใจ โดยไมจำเปน. นติยสารหมอชาวบาน 

๒๕๔๓, ๒๑ : ๑๘-๒๓. 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สุรจิต สุนทรธรรม, บรรณาธิการ. แนวทางการตรวจและการสรางเสริมสุขภาพ

สำหรับประชาชนไทย. กลุมสถาบันฝกอบรมแพทยเฉพาะทางแหงประเทศไทย. ๒๕๔๓. 

สุรจิต สุนทรธรรม. วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกฎุเกลา. เอกสารประกอบการอภปิราย. การประชุมวิชาการ

พระมงกุฎเกลา ครั้งที่ ๓๐ ประจำป ๒๕๔๕ เรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพท่ีเหมาะสมสำหรับคนไทย  

“Optimum Health Screening for Thai”.  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๕. ณ หองประชุมใหญ 

อาคารมงกุฎเกลาเวชวิทยา.  

อำพล จินดาวัฒนะ. ตรวจสุขภาพประจำป. หลุมพรางสุขภาพ?. ใน นิรชรา อัศวธีรากุล, ตรวจสุขภาพ

ประจำป อยางไร แคไหน จึงจะดี. สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร, อุษาการพิมพ, 

๒๕๔๖. 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ. แนวทางการตรวจและการสรางเสริมสุขภาพในประเทศไทย ๒๕๕๒. (อัดสำเนา) 

Raffle, Angela E., and J. A. Muir Gray. Screening - Evidence and practice. Oxford University 

Press, 2007. 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๒ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย  
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย๑ 

 ระลึก ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับการจัดการโรคไมติดตอและปจจัยสำคัญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะนำ้หนกัเกินและโรคอวน (สมัชชาสขุภาพ ๒. มต ิ๘) ยุทธศาสตรนโยบาย

แอลกอฮอลระดับชาติ (สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕) ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 

(สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๖) และกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

โดยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 

 กังวล วาวิกฤตกลุมโรคไมติดตอเปนปญหาสุขภาพท่ีสำคัญของโลกและประเทศไทย และยังกอผลกระทบ

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยังมีทิศทางความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกดวย 

 ตระหนัก วาหัวใจของการปองกันและควบคุมโรคไมติดตออยูที่การจัดการสี่กลุมโรคสำคัญ ไดแก โรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง โดยการเฝาระวัง ติดตามภาวะเสี่ยง ไดแก ภาวะ

ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง รวมทั้งควบคุม

ปจจัยพฤติกรรมเสี่ยงหลักทั้ง ๔ ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา พฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม และการมี

กิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอ และปรับเปลี่ยนปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เชน ความเครียด การพักผอน เปนตน 

 รับทราบ ถึงผลของความเคลื่อนไหวในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอในระดับนานาชาติ รวมถึงมติ

สมัชชาสหประชาชาติที่รับรองเอกสารประกาศปฏิญญาการเมืองวาดวยการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ การ

กำหนดรับรองเปาหมายระดับโลกและระดับภูมิภาคในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอในป พ.ศ. ๒๕๖๘ และ

ขอเรียกรองใหประเทศเรงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย 

 รับทราบ วาการจัดการโรคไมตดิตอและปจจัยเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและย่ังยืนจนบรรลเุปาหมายไมสามารถ

จัดการไดภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ แตจำเปนตองอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

และควรมีการดำเนินการในทุกระดับรวมถึงระดับทองถิ่น โดยควรดำเนินการภายใตยุทธศาสตรแนวทางเดียวกัน 

และผูที่เกี่ยวของในทุกระดับควรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องและมีเอกภาพ 

 รับทราบ ถึงโอกาสในการพัฒนาการจัดการโรคไมติดตอในประเทศไทยโดยอาศัยผลจากความเคล่ือนไหว

ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาสในการกำหนดเปาหมายและพัฒนาแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ

บริบทและความพรอม ทั้งในระดับประเทศ ทองถิ่นและครัวเรือน โดยใหประกาศเปนวาระแหงชาติ 

 รับทราบ วาประเทศไทยไดมีการดำเนินการการจัดการโรคไมติดตอและปจจัยเส่ียงผานการดำเนินงาน

ของหลายองคกร และตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน ทรัพยากร กลไกและ

กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อเสริมใหมีความสอดคลองตอกันและกัน 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๖ 
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 ตระหนัก ถึงความจำเปนในการใชขอมูลหลักฐานทางวิชาการในการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรค

ไมติดตอ รวมถึงการติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน 

 รับทราบ ถึงการดำเนินงานของคณะทำงานทางวิชาการเพื่อทบทวนความพรอมและความเหมาะสมของ

ตัวชี้วัดขอมูล และแหลงขอมูลสำหรับการรายงานความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายการปองกันและควบคุม

โรคไมติดตอทั้งเกา โดยการประสานงานของเครือขายควบคุมโรคไมติดตอ 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติรับรองตัวชี้วัด “๙ เปาหมาย” เบ้ืองตน ในการปองกันและ

ควบคุมโรคไมติดตอ รวมถึงแหลงขอมูล วิธีการวัด และหนวยงานที่รับผิดชอบในการวัด โดยใหประกาศเปนวาระ

แหงชาติตามผนวกแนบทายมตินี้๒ 

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาตพิจิารณาตัง้คณะกรรมการทีม่สีวนรวมจากทุกฝาย ไดแก กระทรวง

สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงานสถิติแหงชาติ และ

หนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป ดังตอไปนี้ 

     ๒.๑  บูรณาการยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอระดับชาติที่มีอยูใหเปนยุทธศาสตรรวม

ของประเทศ รวมทั้งจัดใหมีระบบติดตามและประเมินความกาวหนา 

     ๒.๒  พิจารณา “๙ เปาหมาย” และเปาหมายตามยุทธศาสตรที่มีอยูเปนพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงในการ

กำหนดเปาหมายของประเทศ โดยกำหนดหรือปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 ๓. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมกบัทกุภาคสวนในพืน้ที ่ โดยการสนบัสนนุของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย สำนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาต ิและหนวยงานทีเ่กีย่วของ จดัทำหรอืปรับปรุงแผนเปาหมาย 

และดำเนินการปองกันควบคุมโรคไมติดตอระดับพื้นที่ โดยพิจารณาดำเนินการผานกองทุนสุขภาพในระดับพื้นที่ 

งบประมาณทองถิ่น หรือแหลงอื่น ๆ เพื่อการดำเนินการที่ตอเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ใหมุงเนนการ

จัดการพฤติกรรมเสี่ยงหลักทั้ง ๔ ปจจัย (ใหสอดคลองกับทุกกลุมบุคคลและทุกชวงวัย) การคัดกรองโรค ภาวะเสี่ยง 

และปจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญ และการจัดการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการปรับพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน รวมถึงระบบ

ติดตามและประเมินผล 

 ๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๘ 

๒ สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๒. ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๐๓

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๒. ผนวก ๑ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

เปาหมายในการปองกนัและควบคมุโรคไมตดิตอของประเทศไทย  

 
รายการ ๙ เปาหมายในการปองกนัและควบคมุโรคไมตดิตอภายในป ๒๕๖๘ 

และแหลงขอมลู วธิกีารวดัระดับประเทศ และหนวยงานท่ีรบัผดิชอบของประเทศไทย 

กลุมขอมูล เปาหมาย 
แหลงขอมูล วิธีการวัด 

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

อัตราตาย (Mortality) 

ปจจัยเสี่ยง (Risk factors) 

พฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral risk factors) 

การเสียชีวิตกอนวัยอันควร

จากโรคไมตดิตอ (Premature 

mortality  from NCDs) 

ปญหาจากการดืม่แอลกอฮอล 

(Harmful use of alcohol) 

การมีกิจกรรมทางกายที่

ไม เ พียงพอ (Phys ica l  

inact iv i ty ) 

(๑) อัตราตายดวยโรคหัวใจและหลอด

เลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน (และ/

หรือ) โรคปอดเรื้อรัง ของประชากรอายุ

ระหวาง ๓๐ – ๗๐ ป ลดลงรอยละ ๒๕ 

 

 

 

(๒) ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลตอ

หัวประชากรตอป* ของประชากรอายุ

ตั้งแต ๑๕ ปขึ้นไป ลดลงรอยละ ๑ 

(* หนวยเปนลิตรของแอลกอฮอล

บริสุทธิ์) 

(๓) ความชุกของการมีกิจกรรมทางกาย

ที่ไมเพียงพอ* ลดลงรอยละ ๑๐ 

(* หมายถึง การมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง นอยกวาหรือเทากับ 

๑๕๐ นาทีตอสัปดาห) 

แหลงขอมูล : ขอมูลทะเบียนการตาย 

(Death registration) ของสำนกับริหาร

การทะเบียน และใหรหสัสาเหตกุารตาย 

โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร 

ผูรับผิดชอบ :  สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล : คำนวณจาก (๑) ขอมูล

ปริมาณจำหนาย ปริมาณผลิตสุรา

พื้น เมือง และปริมาณนำเขาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล (กรมสรรพสามิต) และ 

(๒) ขอมูลประชากรกลางป (อาย ุ๑๕ ป 

ขึน้ไป) ของสำนกันโยบายและยุทธศาสตร  

กระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบ : ศูนยวิจัยปญหาสุรา 

แหลงขอมูล : การสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

ผูรับผิดชอบ : แผนงานสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๐๔

กลุมขอมูล เปาหมาย 
แหลงขอมูล วิธีการวัด 

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การบริโภคเกลือ/โซเดียม 

(Salt/sodium intake) 

การบริโภคยาสูบ 

(Tobacco use) 

ความดันโลหิตสูง (Raised 

blood pressure) 

โรค เบาหวานและภาวะ

โรคอวน (Diabetes and 

Obesity)  

(๔) คาเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือ/

โซเดียม ในประชากรลดลงรอยละ ๓๐* 

 

(* ตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก

คือ นอยกวา ๕ กรัมของเกลือ หรือ ๒ 

กรัมของโซเดียม ตอวัน)  

(๕) ความชุกของการบริโภคยาสูบใน

ประชากรที่มีอายุมากกวา ๑๕ ปขึ้นไป 

ลดลงรอยละ ๓๐ 

(๖) ความชุกของภาวะความดันโลหติสูง* 

ลดลงรอยละ ๒๕ 

(* หมายถงึ คาความดนัซสิโตลกิ (systolic 

blood pressure) ≥๑๔๐ มิลลิเมตร

ปรอท และ/หรือคาความดนัไดแอสโตลิก 

(diastolic blood pressure) ≥๙๐ 

มิลลิเมตรปรอท ในประชากรอายุตั้งแต 

๑๘ ปขึ้นไป) 

 (๗) ความชุกของภาวะนำ้ตาลในเลือดสูง/

โรคเบาหวาน* และโรคอวน** ไมเพิม่ขึ้น 

(* หมายถึง ภาวะระดับน้ำตาลในเลือด

สูง/โรคเบาหวานในประชากรอายุ ๑๘ 

ปขึ้นไป (หมายถึง คา fasting plasma 

glucose ≥๗.๐ mmol/L (๑๒๖ mg/

dl) หรือไดรับยาควบคุมระดับน้ำตาล

ในเลือด, ** มีคาดัชนีมวลกายมากกวา 

๒๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร และโรคอวน 

คือ มีคาดัชนีมวลกายมากกวา ๓๐ 

กิโลกรัม/ตารางเมตร)   

 

 

 

 

 

แหลงขอมลู : การสำรวจสขุภาพประชาชน

ไทยโดยการตรวจรางกาย 

ผูรับผิดชอบ : แผนงานสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

แหลงขอมูล : การสำรวจพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร 

สำนักงานสถิติแหงชาติ 

ผูรับผิดชอบ : สำนักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ 

แหล งขอมูล  :  การสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

ผูรับผิดชอบ : แผนงานสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

แ หลงขอมูล : การสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

ผูรับผิดชอบ : แผนงานสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

ปจจัยเสี่ยงทางชีววิทยา (Biological risk factors) 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๐๕

กลุมขอมูล เปาหมาย 
แหลงขอมูล วิธีการวัด 

และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การไดรับยาเพื่ อปองกัน

โรคหลอดเลือดเฉียบพลัน) 

และโรคหลอดเลือดสมอง 

(อัมพฤกษ อัมพาต) (Drug 

therapy to prevent 

heart attacks and strokes) 

และหัวใจ 

ยาที่จำเปนและเทคโนโลยี

ขั้นพ้ืนฐานสำหรับการรักษา

โรคไมติดตอ (Essential  

NCD medicines and 

basic technologies to 

treat major NCDs) 

(๘) ประชากรอายุ ๔๐ ปขึ้นไป ที่มี

ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอด เ ลื อ ด ไ ด รั บ ค ำป รึ กษ า เ พื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมและ

รับยาเมื่อมีขอบงช้ีเพื่อปองกันโรคหัวใจ

และโรคหลอดเลือดสมอง (รวมถึง

ยาควบคุมระดับน้ ำตาลใน เลื อด ) 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐  

(* มีคาความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในสิบป หรือ 10-year 

cardiovascular risk มากกวาหรือ

เทากับ ๓๐) 

 (๙) การมียาที่จำเปนและเทคโนโลยี

ขั้นพื้นฐานสำหรับรักษา/บริการผูปวย

โรคไมติดตอที่สำคัญ ในสถานบริการ

ของภาครัฐและเอกชนรอยละ ๘๐ 

 

แหล งขอมูล :  การสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

ผูรับผิดชอบ : แผนงานสำรวจสุขภาพ

ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 

แหลงขอมูล :  สำรวจโดยองคการ

อนามัยโลกหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การจัดระบบบริการระดับชาติ (National system response) 

หมายเหตุ 
 • เปนเปาหมายโดยสมัครใจสำหรับป ๒๕๖๘ เพื่อใหประเทศตาง ๆ ไดตั้งเปนเปาหมายของประเทศ

โดยกำหนดใหเปรียบเทียบกับขอมูล ณ ป ๒๕๕๓ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๐๖

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๖ 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๖ 

เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย 
 

นิยาม 

 “โรคไมติดตอ” (Noncommunicable diseases, NCDs) หมายถึง กลุมโรคที่เกิดจากความผิดปกติ

หรือการเสื่อมของรางกาย ซึ่งไมติดตอไปยังบุคคลอื่น  โรคกลุมนี้สวนใหญเปนสาเหตุของการเจ็บปวยเรื้อรัง 

 “โรคไมติดตอ” ในเอกสารนี้ จำกัดเฉพาะ ๔ กลุมโรค คือ  ๑) โรคหัวใจและหลอดเลือด (เชน หัวใจ

ขาดเลือด ความดันโลหิตสูง เสนเลือดตีบหรือแตกในสมอง และโรคตาง ๆ ท่ีเปนผลมาจากเสนเลือดตีบตัน

หรือเปราะ) ๒) โรคเบาหวานและโรคอวน ๓) โรคมะเร็ง และ ๔) โรคปอดเรื้อรัง (ไดแก โรคถุงลมโปงพองหรือ

โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด) ซึ่งเปนภาระสวนใหญจากกลุมโรคไมติดตอ และมีปจจัยเสี่ยงรวมกันเปน

สวนใหญ คือ พฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม เชน การบริโภคอาหารท่ีมีผลเสียตอสุขภาพ การสูบบุหรี่ 

ดื่มสุรา และการมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอ  และปจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม  

 

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

 คำวา “โรคไมติดตอ” เกิดขึ้นในระยะหลัง จากการแยกกลุมจาก “โรคติดตอ” หรือ Communicable 

diseases ซ่ึงเปนโรคที่เกิดจากเช้ือโรคที่สามารถติดตอกันไดและเกิดการระบาดได เชน หัด อหิวาตกโรค ฯลฯ  

ในอดีต กลุมโรคติดตอเปนปญหาสุขภาพที่สำคัญมากกวา เปนสาเหตุหลักของการตายกอนวัยอันควร  แตปจจุบัน 

การควบคุมและปองกันโรคติดตอมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่โรคที่ไมติดตอมีมากข้ึนและเปนสาเหตุของการ

ตายกอนวัยอันควรมากขึ้น ซึ่งสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมของมนุษยและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป    

 คำวา “โรคไมติดตอ” หรือ Noncommunicable diseases (NCDs) ใชมากขึ้นในการทำความรวมมือ

นานาชาติเพื่อการควบคุมและปองกนั ตัง้แต พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) หลงัจากนโยบาย Health for All by the 

Year 2000 ซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอ  ก็ไดมีการวางแนวทางรวมกันตอไป คือ Health for All in 

the 21st century ซ่ึงเนนการควบคุมโรคไมติดตอ ซึ่งเปนปญหาสำคัญแทนปญหาโรคติดตอในอดีต ในปจจุบัน

พบวา “โรคไมติดตอ” บางชนิดเกิดมาจากการติดเชื้อ 

 

ความสำคัญของปญหา  

 ๑. กลุมโรคไมติดตอเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรในปจจุบัน ทั้งของประชากรโลกและ

ประชาชนไทย และยังมีแนวโนมวาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปนสาเหตุของการเสยีชีวิตกอนวัยอันควร (คือกอน

อายุ ๗๐ ป) ถึงรอยละ ๖๓ ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก [๑] และรอยละ ๗๓ ของการเสียชีวิต 

(กอนวัยอันควร) ของประชากรไทย [๒] คาดการณวาการเสียชีวิตจากโรคไมติดตอของประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 

๓๖ ลานคน ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปน ๔๔ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกจากนี้ยังเปนภาระดานสุขภาพจากการ

เจ็บปวยและทุพพลภาพ 
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 ๒. ในประเทศไทย จำนวนผูปวยจากกลุมโรคไมติดตอเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากฐานขอมูลผูปวยในที่ไดรับ

รักษาตัวในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข [๓] ในระยะเวลาเพียงหาประหวางป ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒ [๔] พบวา

มีจำนวนผูปวยจากกลุมโรคดังกลาวเพิ่มขึ้นดังนี้ โรคหัวใจขาดเลือด ๔.๒ เทา โรคความดันโลหิตสูง ๗.๑ เทา 

โรคหลอดเลือดสมอง ๓.๙ เทา โรคเบาหวาน ๔.๘ เทา โรคมะเร็งตับ ๑.๒ และโรคถุงลมโปงพอง ๑.๒๓ เทา  

 ๓. คนไทยจำนวนมากมีการปวยจากกลุมโรคไมติดตอและมีพฤติกรรมเส่ียง ขอมูลจากการสำรวจคนไทย

ที่อายุ ๑๕ ป ขึน้ไป  ใน พ.ศ. ๒๕๕๔  พบวา ประชากรผูใหญไทยมคีวามดนัโลหติสงูถึงรอยละ ๒๑.๔  เบาหวานถึง

รอยละ ๖.๙ น้ำหนักตัวเกินและโรคอวนถึงรอยละ ๔๐.๔ ในประชากรหญิง และรอยละ ๒๘.๔ ในประชากรชาย   

คนจำนวนมากมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคในกลุมนี้  เชน เพียงรอยละ ๓๗.๕ ที่มีระดับกิจกรรมทางกายอยาง

เพียงพอ และเพียงรอยละ ๗๙.๕ ของประชากรชาย และเพียงรอยละ ๗๕.๕ ของประชากรหญิง ที่บริโภคผักและ

ผลไมอยางเพียงพอ ในขณะที่ประชากรไทยถึงรอยละ ๓๑.๕ และ ๒๑.๔ ที่ดื่มสุราและบริโภคยาสูบ นอกจากน้ี

จำนวนประชากรท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาวยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นอีกดวย เชน ในระยะเวลา ๑๗ ป ระหวาง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๒ จำนวนประชากรชายท่ีมนีำ้หนกัเกนิและโรคอวนเพิม่ข้ึนถงึ ๔ เทา และประชากรหญงิ ๒.๖ เทา 

 ๔. กลุมโรคไมติดตอยังเปนปจจัยคุกคามที่สำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งจากผลกระทบตอ

คุณภาพของประชากร ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร คาใชจายดานสุขภาพที่สังคม

ตองแบกรับ ผลตอความยากจนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคมโดยรวม ประเทศไทยตองสูญเสียคาใชจาย

ในการรักษาพยาบาลผูปวยส่ีโรคหลักที่มีมูลคามากกวา ๑.๔ แสนลานบาท ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ [๕]  และมีตนทุนตอ

สังคมจากปจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ไดแก การดื่มสุรา ๑๕๖,๑๐๕ ลานบาท การสูบบุหรี่ ๓๔,๑๘๓ ลานบาท ภาวะ

โรคอวน ๑๒,๑๔๒ ลานบาท  และการขาดกิจกรรมทางกาย ๕,๙๗๗ ลานบาท   

 

สถานการณและแนวโนมในตางประเทศในการควบคุมโรค 

 ๕. ดานความเคลื่อนไหวระดับนานาชาติในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอนั้น องคการอนามัยโลก 

โดยการมีสวนรวมของประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทย ไดรวมกันเคลื่อนไหวเพื่อปองกันและควบคุม “โรค

ไมติดตอ” มีการประชุมและพัฒนารวมกันมาอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายรวมกันที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิก

ในการลดความเจ็บปวย ความพิการ และการตายกอนวัยอันควร อันเนื่องมาจาก “โรคไมติดตอ” เชน รวมกัน

รับรองยุทธศาสตรโลกเพื่อปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ (Global strategy for the prevention and 

control of non-communicable diseases) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐)  รับรอง “แผนปฏิบัติการระดับ

โลกในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓” (Global Action Plan for NCD Prevention and 

Control 2013 - 2020) เปนตน รวมกันจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรวมกัน ในการจัดการปจจัยเสี่ยง

หลักของโรคไมติดตอ เชน บุหรี่ เหลา อาหาร กิจกรรมทางกายและสุขภาพ เปนตน 

 ๖. เปาหมายระดับนานาชาตใินการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอมาจากขอมูลขององคการอนามยัโลก

ที่แสดงใหเห็นวา ภาระโรคสวนใหญจากโรคไมติดตอมีสาเหตุมาจาก ๑) กลุมโรคที่สำคัญ “๔” กลุม ไดแก 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งครอบคลุมถึงรอยละ ๘๕ ของการเสียชีวิต

จากกลุมโรคไมติดตอทั้งหมด ๒) การเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ “๔” อยาง ไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนัก

เกินและโรคอวน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง และ ๓) ปจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สำคัญ 

“๔” ปจจัย ไดแก การสูบบหุรี ่การดืม่สรุา พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีไ่มเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่

ไมเพียงพอ การจัดการกับกลุมเปาหมายท่ีสำคัญทั้งสิบสองนี้ (หรือที่เรียกวา “การจัดการแบบ ๔ x ๔ x ๔”) เปน 
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“หัวใจ” ของการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ เพราะนาจะสามารถลดภาระโรคจากกลุมโรคไมติดตอไดมากถึง

รอยละ ๘๐ ของทั้งหมด  ทั้งนี้มิไดหมายความวาสังคมไมควรจัดการโรคและปจจัยเสี่ยงกลุมอื่น ๆ   

 ๗. ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ องคการอนามัยโลก๑ ไดแนะนำใหประเทศสมาชิกใหความสำคัญกับมาตรการท่ีมี

ประสิทธิผลและความคุมคาสูง ๒๖ มาตรการ ในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อประเทศสมาชิกพิจารณา

ใชเปนแนวทางการออกแบบนโยบายเพื่อการจัดการกับปจจัยเสี่ยง โดยแบงเปนมาตรการทีค่วรดำเนนิการมากที่สุด/

มีความคุมคาสูง (Best Buys) และมาตรการที่ควรดำเนินการ/มีความคุมคา (Good Buys) รองลงมา ซึ่งลวน

เปนการดำเนินการในระดับประชากร เชน ภาษีและราคาสินคา การเขาถึงสินคา การทำกิจกรรมทางการตลาดและ

การโฆษณา การใหความรูและการรณรงคสาธารณะ การดำเนินการในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการ  

การจัดระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้มิไดหมายความวา การจัดการโรคไมติดตอระดับบุคคล เชน

การคัดกรอง การใหการรักษา ไมมีความสำคัญ เพียงแตมาตรการระดับบุคคลมีแนวโนมที่จะมีประสิทธิผลและ

ความคุมคานอยกวา  

๑ รายงานสถานการณโรคไมติดตอระดับโลก พ.ศ. ๒๕๕๓ (Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2010), 
องคการอนามัยโลก 

มาตรการท่ีควรดำเนินการที่สุด/มีความคุมคาสูง  
(Best buys) 

มาตรการที่ควรดำเนินการ/มีความคุมคา  
(Good buys) 

๑) มาตรการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ 
    จากควันบุหรี่ 
๒) มาตรการการใหขอมูลพิษภัยของยาสูบ 
 
๓) มาตรการการหามโฆษณาและการสงเสริม 
    การขายบุหรี่ 
๔) มาตรการการขึ้นภาษียาสูบ 
 
๕) มาตรการการควบคุมการเขาถึงทางกายภาพ 
    ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
๖) มาตรการการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่ม 
    แอลกอฮอล 
๗) มาตรการทางภาษีและราคาเคร่ืองดื่ม 
    แอลกอฮอล 
๘) มาตรการลดการบริโภคเกลือ  
 
๙) มาตรการลดการบริโภคไขมันทรานส  
๑๐) มาตรการรณรงคสาธารณะดานพฤติกรรม 
      การบริโภค 
๑๑) การรณรงคสาธารณะเพื่อสงเสริม 
      การมีกิจกรรมทางกาย 
๑๒) มาตรการการปองกันโรคมะเร็งตบัดวย 
      วัคซนีตับอักเสบบี 

๑) การเพิ่มการเขาถึงบริการชวยเลิกสูบบุหรี่ 
 
๒) มาตรการควบคุมพฤติกรรมขับขี่ยานพาหนะ 
    หลังการดื่ม 
๓) มาตรการการคัดกรองและบำบัดรักษาอยางสั้น 
 
๔) มาตรการควบคุมกลยุทธการตลาดดานอาหาร 
    และเครื่องดื่มตอเด็ก 
๕) มาตรการลดการบริโภคไขมันอ่ิมตัว 
 
๖) มาตรการทางภาษีและราคาอาหาร 
 
๗) มาตรการใหคำปรึกษาในระบบบริการปฐมภูมิ 
 
๘) มาตรการสุขศึกษาดานพฤติกรรมการบริโภค 
    ในสถานที่ทำงาน 
๙) มาตรการสงเสริมพฤติกรรมบริโภคในโรงเรียน  
๑๐) มาตรการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในชุมชน 
 
๑๑) มาตรการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายผาน 
      การคมนาคม 
๑๒) มาตรการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายผาน 
      ระบบบริการปฐมภูมิ 
๑๓) มาตรการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 
      ในสถานที่ทำงาน 
๑๔) มาตรการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 
      ในโรงเรียน 
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 ๘. การจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในประเด็นการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ เมื่อกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผูนำระดบัสูงจากประเทศท่ัวโลก (ประธานาธบิดแีละนายกรัฐมนตร)ี รวมถงึประเทศไทย เขารวม

ประชุม ไดมีการแสดงฉันทมติและเปนพันธสัญญาของประเทศสมาชิก แสดงเจตนารมณวา “การจัดการปญหา

โรคไมติดตอจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน” ไมสามารถจัดการไดภายในขอบเขตของภาคสุขภาพ

เทานั้น และควรเนนใหมกีารบูรณาการงานสุขภาพเขากบันโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมอื่น ๆ ทุกระดบั 

(Health in all policies) และตองระวังประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) ของผูเกี่ยวของ

ในการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังและปจจัยเสี่ยง   

 ๙. ในการประชุมดังกลาว ไดมีการมอบหมายใหองคการอนามัยโลกโดยความรวมมือของประเทศสมาชิก  

พัฒนากรอบการติดตามความกาวหนาในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ และกรอบตัวชี้วัดและเปาหมายแบบ

สมัครใจระดับโลก (Global monitoring framework for NCD including Indicator and voluntary targets)  

ซึ่งแลวเสร็จและไดรับการรับรองจากสมัชชาอนามัยโลกและสมัชชาสหประชาชาติใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เกิดจาก

การดำเนินงานทางวิชาการขององคการอนามัยโลกรวมกับประเทศสมาชิกที่พิจารณาทั้งดานความเปนไปไดและ

ความสอดคลองตอกันและกัน และมีลักษณะเปนเปาหมายโดยสมัครใจสำหรับประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณารับรอง

และ/หรือปรับปรุงใหเหมาะกับบริบทของประเทศตนเอง รวมทั้งบางเปาหมายที่เปดโอกาสใหประเทศสมาชิก

เลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทและความพรอมของประเทศเองดวย 

 ๑๐. กรอบตัวช้ีวัดและเปาหมายฯ ดังกลาวประกอบดวย ตัวชี้วัดที่เปน “๙ เปาหมาย ระดับโลก” ที่ตั้งไว

เพื่อที่จะตองบรรลุใหไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมฐีานจากป ๒๕๕๓  แบงเปน ๓ หมวด ไดแก ๑) เปาหมายสูงสุด 

๑ เปาหมาย คือ การลดอัตราตายและอัตราปวย และ ๒) เปาหมายที่เปนกลไกในการบรรลุเปาหมายสูงสุดอีก 

๘ เปาหมาย อันประกอบดวย ปจจัยเสี่ยง ๖ เปาหมาย และเปาหมายการจัดระบบบริการระดับชาติ ๒ เปาหมาย 

(ดูเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / มติ ๖ / ผนวก ๑)     

 ๑๑. ในภูมิภาคเอเชียใต-ตะวันออก ก็มีความเคล่ือนไหวที่สอดคลองกันกับระดับโลก เชน การพัฒนา

เปาหมายและแผนปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอประจำภูมิภาคขององคการอนามัยโลกประจำภูมิภาค

เอเชียใต-ตะวันออก (South-East Asia Regional Action Plan for NCD Prevention and Control 2013 -

2020) ซึ่งมีการรับรอง “๙ เปาหมาย ระดับโลก” และเพิ่มเติม ๑ เปาหมายในระดับภูมิภาคฯ คือ เปาหมาย

ในการลดมลภาวะทางอากาศภายในครัวเรือน (indoor air pollution)   

 

นโยบายมาตรการและการดำเนินการที่เกี่ยวของของประเทศไทย 

 ๑๒. การดำเนินการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอในระดับชาติของประเทศไทยมีทั้งความเคล่ือนไหว

ภายในขอบเขตของระบบสขุภาพและความพยายามอยางตอเนือ่งในการยกระดบัความสำคญัของปญหาโรคไมติดตอ 

ใหกวางไกลไปกวานโยบายดานสุขภาพ เชน การใหความสำคัญกับโรคไมติดตอในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ และ ๑๑ แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓  แผนพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ รวมถึงความเคล่ือนไหวภายในกลไกของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เชน

การพัฒนายุทธศาสตรในการจัดการปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่ไดรับการรับรองจากสมัชชาสุขภาพแหงชาติดวย ไดแก 

ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน (สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๘) ยุทธศาสตรนโยบาย

แอลกอฮอลระดับชาติ (สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๕) ยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๑๐

(สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๖) ตลอดจนกรอบยทุธศาสตรการจดัการดานอาหารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

โดยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ทั้งนี้ ที่ผานมามีหนวยงานหลายหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังหนวยงานภาครัฐของ

กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอสิระท่ีดำเนินการสรางเสริมสุขภาพอยางสำนกังานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เครอืขายความรวมมอืจากหลายภาคสวน เชน เครือขายควบคมุโรคไมตดิตอ (NCD Network) 

หรือกลุมเครือขายภาคประชาชนท่ีทำงานเฉพาะเพ่ือควบคุมปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เชน เครือขายเด็กไทยไมกินหวาน 

เครือขายองคกรงดเหลา เครือขายคนไทยไรพุง เครือขายลดบริโภคเค็ม เปนตน 

 ๑๓. จากการทบทวนขอมลูของคณะทำงานทบทวนแหลงขอมูลและตัวชี้วัดดานการปองกันและควบคุม

โรคไมติดตอ โดยการประสานงานของเครือขายควบคุมโรคไมติดตอ (NCD Network) พบวา ประเทศไทยมี

ความพรอมในการติดตามความกาวหนาในการบรรลุ “๙ เปาหมาย ระดับโลก” ในการปองกันและควบคุมโรค

ไมติดตอ พอสมควร โดยมีฐานขอมูลที่หลากหลายที่ติดตามโรคและปจจัยเสี่ยง เชน ขอมูลทะเบียนการตาย โดย

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร การสำรวจสุขภาวะประชาชนไทย การเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและ

การบาดเจ็บ การสำรวจพฤตกิรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยของสำนกังานสถิติแหงชาติ   

อยางไรก็ตาม ยังมีความจำเปนในการพัฒนาระบบรายงานและเฝาระวังของประเทศอยางบูรณาการมากขึ้น 

นอกจากน้ัน คณะทำงานยังไดพิจารณาเลือกตัวชี้วัดของเปาหมายใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

(ดูเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / มติ ๖ / ผนวก ๑) 

 

ขอจำกัดของการดำเนนิงาน และแนวทางการแกปญหา 

 ๑๔. แมวาในประเทศไทยจะมียทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการจัดการกับโรคไมตดิตอและปจจัยเสี่ยง 

ผานการดำเนินงานของหนวยงานและเครือขายหลายเครือขายทำงาน แตยังพบวาการดำเนินงานหลายสวนยังอาจ

จะไมไปในทิศทางเดียวกัน ยังขาดการตั้งเปาหมายรวมกัน ยังขาดระบบการติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนสูการ

ปฏิบัติการรวมกันในระดับประเทศที่เปนเอกภาพและสอดคลองตอกันและกัน รวมถึงความเขมแข็งของการนำ

นโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางจริงจัง  

 ๑๕. เปนที่ทราบกันดีวาการจัดการกับโรคไมติดตอและปจจัยเส่ียงหลักจำเปนจะตองอาศัยการทำงาน

รวมกันจากหลายภาคสวน อยางไรก็ตาม การดำเนินงานเพื่อปองกันและควบคุมโรคไมติดตอสวนใหญมักจำกัด

อยูเพียงแตในภาคสุขภาพและภาครัฐเทานั้น อีกทั้งการดำเนินงานมักจะมีความชัดเจนเฉพาะในระดับชาติ 

หลายภาคสวน อยางเชน ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน และภาคทองถ่ินตาง ๆ ยงัขาดการมีสวนรวมและการแสดง

ศักยภาพในกระบวนการที่ผานมา นอกจากน้ันควรจะมีกลไกและกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของผูมีสวน

เกี่ยวของตาง ๆ ในการจัดการโรคไมติดตอ ทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น  

 ๑๖. ความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาต ิ โดยเฉพาะการรบัรอง “๙ เปาหมาย ระดับโลก” ในการควบคุม

และปองกันโรคไมติดตอ เปนโอกาสในการสรางความเขมแข็งใหกระบวนการจัดการโรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยง

ในประเทศไทย เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดยอาจมีแนวทางดังตอไปนี้  

     ๑๖.๑ การพัฒนายุทธศาสตร รวมถึงเปาหมายการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอระดับชาติ โดย

พิจารณาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ รวมถึงกรอบตัวชี้วัดและเปาหมายการปองกันและควบคุม

โรคไมติดตอระดับโลกและระดับภูมิภาค อยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๑๑

       ๑๖.๒ การพัฒนาความเขมแข็งของระบบรายงาน ติดตามและเฝาระวังการดำเนินการเพ่ือปองกัน

และควบคุมโรคไมติดตอ พรอมทั้งแหลงขอมูลและหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการวัด  

        ๑๖.๓ การพัฒนาใหมีกลไกระดับชาติและระดับทองถิ่นที่เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการ

ดำเนินการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอและปจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ตั้งแตกระบวนการพัฒนานโยบาย การกำหนด

เปาหมายทั้งในระดับชาติและทองถิ่น การนำนโยบายไปปฏิบัติใช รวมทั้งการติดตามความกาวหนาและการ

ประเมินผลในการดำเนินการอยางเขมแข็งและตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายระดับชาติ โดยใชประโยชนสูงสุดจาก

ทรัพยากร กลไกและกระบวนการ รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตรและเคร่ืองมือที่ประเทศไทยมีอยู และการลงทุน

เพิ่มเติมในสวนที่จำเปน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผูที่เกี่ยวของ 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๖ เปาหมายในการปองกันและ

ควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย 
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รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๑๒

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๓ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน๑ 

 ตระหนัก วาชุมชนทองถิ่นที่เขมแข็งคือฐานรากสำคัญที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในทุกดาน 

 ชื่นชม หนวยงานภาคีทั้ง ๔๖ องคกร รวมถงึองคกรอืน่ ๆ ทีท่ำงานสนบัสนนุชมุชนทองถ่ินอยางจรงิจังและ

ตอเน่ือง ทั้งในดานนโยบาย วิชาการและปฏิบัติการ 

 กังวล ตอภาวะคุกคามจากกระแสนโยบายระดบัชาตทิีม่ตีองานสนับสนนุชมุชน ทัง้ในสวนทีเ่ปนผลกระทบ

จากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และชุมชนอยาง

ขาดสมดุล ขาดการรับฟงความคดิเหน็และการมสีวนรวมของชมุชนทองถ่ิน และในสวนที่เปนนโยบายประชานิยมที่

อาจทำใหเกิดผลกระทบขางเคียง เส่ียงตอการเสพติดทางนโยบายและทำใหประชาชนออนแอในระยะยาว 

พึ่งตนเองไมได และรอคอยแตการชวยเหลือจากภาครัฐ 

 

 จึงมีมติดังนี้ 

 ๑. รับรองกรอบ แนวคิด และสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน 

ตามเอกสารผนวกแนบทายมติ๒ นี้ อันประกอบดวย 

     ๑.๑ เปาหมายรวมที่ประกอบดวยวิสัยทัศนเชิงนามธรรมและเปาหมายเชิงรุกที่เปนจุดหมายปลาย

ทางในระยะเวลา ๕ – ๑๐ ปขางหนา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

     ๑.๒ หลักการรวมในการทำงานสนับสนุนชุมชน ๗ ประการ 

     ๑.๓ การสรางความเขาใจและความเปนเจาของรวมกันระหวางหนวยงานโดยเฉพาะภาคีสนับสนุน 

รวมถึงองคกรอ่ืน ๆ ที่จะเขามารวมในอนาคต 

     ๑.๔ แผนยุทธศาสตรรวมที่ประกอบดวยวิสัยทัศนรวม พันธกิจรวม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธการ

ขับเคลื่อน แผนงานและโครงการรูปธรรม  

     ๑.๕ การพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูที่จำเปนรวมกันในลักษณะเปนการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

ทั้งระดับพ้ืนที่และระดับชาติ 

     ๑.๖ การมีคลังเครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถเลือกใชและแลกเปล่ียนสนับสนุนกันและกัน  

     ๑.๗  การมีกลไกการจัดการในการประสานสนับสนุนพื้นที่และชุมชนใน ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นที่ 

(หมูบาน ตำบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ระดับอำเภอ/จังหวัด และระดับชาติ 

 

 
๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๓. ผนวก ๑ 
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 ๒. ขอใหหนวยงานภาคีและองคกรอื่น ๆ ที่เกีย่วของ รวมมือรวมพลังกนัทำงานสนับสนนุชุมชนสุขภาวะ/

ชุมชนเขมแข็งตอไป โดยใชยุทธศาสตรรวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอรเปนเครื่องมือในการบูรณาการในการสราง

การมีสวนรวมขององคกรภาคี ใชทรัพยากรและงบประมาณแบบพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองเปนหลัก และขยาย

ความรวมมือสูองคกรภาคีที่กวางออกไปในทุกโอกาส ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด อำเภอและพื้นที่ (องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตำบล หมูบาน) 

 ๓. ขอใหเครือขายชุมชนทองถิ่นและองคกรชุมชน รวมถึงเครือขายการสื่อสารและการเรียนรูทุกรูปแบบ 

เรงพัฒนาศักยภาพของตนและแสดงบทบาทในการพัฒนา ดำเนินการฟนฟูและสรางเสริมความเขมแข็งที่ฐานราก

ของประเทศและสังคมไทยอยางทันตอสถานการณ 

 ๔. ขอใหสมาชิกเครือขายสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิ โดยเฉพาะอยางยิง่เครือขายสมชัชาสขุภาพระดับจังหวัด

ในทุกจังหวัด สนับสนนุใหมกีระบวนการประชมุปรกึษาหารอืระหวางหนวยงานท่ีเปนกลไกระดบัพืน้ทีข่องหนวยงาน

ภาคีและองคกรอื่น ๆ รวมถึงเครือขายชุมชนทองถ่ิน เพื่อรวมกันออกแบบและจัดตั้งกลไกประสานงานระดับพื้นที่ 

(หมูบาน ตำบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น) และระดับอำเภอ/จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการทำงาน

ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตรรวมนี้ 

 ๕. ขอใหหนวยงานภาคีและองคกรอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วของ และเครอืขายชมุชนทองถิ่น ใหความสำคัญกับการ

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตั้งกลไกในการติดตามและเฝาระวังผลกระทบจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ขนาดใหญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่อาจมีตอชุมชนทองถิ่น และจากนโยบายประชานิยม โดยใหความสำคัญ

ตอกระบวนการมีสวนรวมในเชงิคณุภาพของภาคประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรวิชาชพี ในทกุโครงการตามหลัก

ธรรมาภิบาล  

 ๖. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาการขับเคล่ือนยุทธศาสตรในการ

ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๑๒ และครั้งที่ ๑๖ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๓. ผนวก ๑ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน 
 

๑. กระแสนโยบายชุมชนเขมแข็ง 

 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาชุมชนทองถ่ินมีความสำคัญในฐานะท่ีเปนฐานรากของสังคม 

ฐานรากของตึกที่แข็งแรงเทานั้นจึงจะสามารถรองรับโครงสรางอาคารท่ีสูงใหญได [๑] 

 การพัฒนาประเทศที่เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจและมุงบริหารจัดการกับอำนาจที่โครงสรางสวนบนใน

ชวง ๕๐ ปที่ผานมา นอกจากละเลยชุมชนทองถิ่นแลว ยังบอนเซาะฐานรากเหลานี้จนลุกลามกลายเปนวิกฤตการณ

ของสังคมใหญทั้งโครงสรางอยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือเกิดวิกฤตทั้งทางสังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจ

และการเมืองอยางเกี่ยวเนื่องไปพรอม ๆ กัน 

 แตกวาที่แนวคิดชุมชนเขมแขง็จะไดรบัการยอมรบัจากวงการตาง ๆ วาเปนปจจยัองคประกอบที่สำคัญของ

การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนและหันกลับมาใหความสำคัญกับการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางในปจจุบันนั้น  

ทฤษฎีการพัฒนาในแนวคิดนี้ก็ตองผานการทำงานพสิูจนตนเองมาอยางยาวนานไมต่ำกวาส่ีทศวรรษ 

 

๒. ความเปนมาและพัฒนาการของแนวคิดชุมชนเขมแข็ง 

 แนวคิดชุมชนเขมแข็ง หรือที่มีผูเรียกกันในทางวิชาการวาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เปนทฤษฎีการพัฒนา

ประเทศและชุมชนทองถิ่นอันมีจุดกำเนิดมาจากการทำงานของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนเมื่อตนพุทธศตวรรษที่ 

๒๕๒๐  จนตอมาหนวยราชการบางสวนเริ่มเขามาหนุนเสริมและไดรับการยอมรับใหบรรจุเอาไวอยางเปนทางการ

ในแผนพัฒนาประเทศและในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของอีกหลายฉบับ [๒, ๓] 

 นอกจากนั้นยังเกิดการเคลื่อนไหวอยางสืบเนื่องกันเรื่อยมาจนกลายเปนขบวนการชุมชนเขมแข็งและ

ประชาสังคมในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นทุกวันและกำลังมีบทบาทมากในยุคปจจุบัน 

 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในประเทศไทยมพีฒันาการแบงไดเปน ๓ ระยะ ซึง่ในแตละข้ันตอนของพัฒนาการ 

ไดมีการปะทะและประสานแนวคดิอืน่ในกระบวนการดังกลาว จนทำใหสาระสำคัญของแนวคดินีไ้ดรบัการเสรมิเติม

จนมีความเขมแข็งและไดรับการยอมรับมากขึ้น 

 ระยะท่ี ๑ : แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในฐานะเปนทางเลือกของการพฒันา (๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)  

 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกำเนดิจากองคกรพฒันาเอกชนซึง่ทำงานในชนบทและเฝามองผลกระทบจากแผน

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ สายแรกคือมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทยที่ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ เปนผูกอตั้ง นักวิจัย

ของมูลนิธิซึ่งฝงตัวอยูในชนบทภาคกลางพบวา ทามกลางกระบวนการพฒันาประเทศในระบบทนุนยิมนัน้ยงัมีกระแส

วัฒนธรรมชาวบานเจือปนอยูดวย โดยเสนอวาการพัฒนาประเทศควรยึดแนววัฒนธรรมชาวบานเปนฐาน  

 อีกสายหน่ึงคือสภาคาทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา ผูนำนักพัฒนาขององคกรไดแนวคิดจากการ

ประชุมสังคายนาวาติกันที่ ๒ (ค.ศ. ๑๙๖๒ - ๑๙๖๕) ซึ่งเสนอวาศาสนจักรคาทอลิกตองเขาใจวัฒนธรรมพื้นเมือง

และตองทำใหศาสนาคริสตกลายเปนศาสนาพื้นเมือง มิใชมุงปรับเปลี่ยนพื้นเมืองใหเปนตะวันตก 
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 อยางไรก็ตาม ในดานทางราชการเองก็เริ่มใหความสนใจตองานพัฒนาชนบทมาตั้งแตเริ่มแผนพัฒนา

ประเทศฉบับที่ ๑ โดยมีการยกฐานะของสวนพฒันาการทองถ่ินจดัตัง้ข้ึนเปนกรมการพฒันาชุมชนเมื่อป ๒๕๐๕ [๔] 

 ระยะที่ ๒ : แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในฐานะทฤษฎีพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๓๐ -

๒๕๓๙) 

 กลุมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไดเขาไปทำการศึกษาและพัฒนาองคความรูและ

ประสบการณของนักพัฒนาและชาวบาน ยกระดับขึ้นเปนแนวคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมจน

มีความลึกซึ้ง เปนระบบและไดรับการยอมรับกวางขวางข้ึน โดยชี้ใหเห็นความสำคัญ ๒ ประการ ไดแก  

 (๑) สถาบันชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนมีสถานะสำคัญในประวัติศาสตรชาติไทย ชุมชนเปนระบบซึ่งเปน

แกนกลางของสังคมไทย วัฒนธรรมชุมชนเปนแกนกลางของวัฒนธรรมไทย โดยพื้นฐานสังคมไทยเปนสังคมแบบ

ชุมชน ไมใชแบบทุนนิยม  

 (๒) เสนทางการพัฒนาโดยแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเปนเสนทางท่ีชอบธรรม ซึ่งใหประโยชนเต็มที่แก

ชาวบานพ้ืนเมือง และเปนเสนทางของผูคนสวนขางมากสุดในประเทศ อกีทัง้เปนเสนทางทีส่อดคลองกับสภาพพ้ืนที่ 

ความอุดมสมบูรณของเขตทรอปกและสถานะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคมไทยท่ีมีหนวยพื้นฐานคือ

ครอบครัวและชุมชน 

 ระยะที่ ๓ : แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในฐานะอุดมการณของสังคม (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ปจจุบัน) 

 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป ๒๕๔๐ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนไดรับการขานรับอยางกวางขวางจากสังคม

และหนวยงานรัฐ จนมีฐานะกลายเปนอุดมการณของสังคมไปแลวโดยปริยาย   

 มีแนวคิดสำคัญที่เขามาหลอมรวมและมีสวนสำคัญในการขยายแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนใหเปนที่ยอมรับ

อยางกวางขวาง อาทิ แนวคิดเชิงพุทธ ซึ่งเสนอใหเพิ่มหลักธรรมทางพุทธศาสนาเขาไปเปนฐานชุมชนธรรมนิยม 

เปนตน  แนวคิดธุรกิจชุมชนที่นำเอาธุรกิจชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมตอระบบ

เศรษฐกิจทุนโดยไมเปนสวนของระบบทุนนิยม แนวคิดมารกซิสมที่โตแยงระบบทุนนิยม แตก็ไมไดสนับสนุนแนวคิด

ชุมชนโดยตรงและเปนแนวคดิทีส่ดุโตง จงึออนกำลังลง และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซ่ึงเสนอแนวทางไว ๓ ขั้นตอน

ไดแก ข้ันตอนพออยูพอกิน-พึ่งตนเองได ขั้นตอนรวมพลังเปนชุมชนในรูปสหกรณ และขั้นตอนการรวมมือกับ

องคกรหรือภาคเอกชนภายนอก  

 ในขณะที่แนวคดิวฒันธรรมชมุชนกำลงัทำใหเกดิการขยายตวัของขบวนการชุมชนเขมแขง็และประชาสังคม

ขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ชวงเวลาเดียวกันไดมีเหตุการณบานเมืองที่วิกฤตและมีความรุนแรงเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ซึ่ง

กลับกลายเปนหนาตางแหงโอกาสที่กระตุนขบวนการชุมชนเขมแข็งใหมีการเติบโตในอัตราเรง  

 นอกจากนั้น ในกระแสประชาสังคมโลก ซ่ึงชวงเวลาที่ผานมามีการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหมเกิดขึ้น

ที่เรียกกันวา New Social Movement ไดเขามาหนนุเสรมิกระแสประชาชนในประเทศไทยทัง้ทางตรงและทางออม 

กลาวคือภายหลังเหตุการณพฤษภาคม ๒๕๓๕ ไดเกิดมีการเคลื่อนไหวเชิงเครือขายอยางหลากหลาย ทั้งการ

เคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม โรคเอดส ยาเสพติด ความยากจน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ มิติ

ครอบครัว-เยาวชน และอัตลักษณทองถิ่น ฯลฯ  

 เนื่องจากปญหาสังคมเริ่มมีความสลับซับซอน สิ่งเหลานี้ลวนเปนประเด็นการเคลื่อนไหวที่สังคมแกปญหา

กันเองในเรื่องที่รัฐไมอาจจัดการใหได สังคมจึงตองหันกลับมาพึ่งพาพลังเครือขายเหลานี้เขารวมแกไข 

 ยิ่งไปกวานัน้ ในชวงดงักลาว แนวคดิสทิธชิมุชนโดยเสนห จามริก และแนวคิดการมสีวนรวมโดยประเวศ วะสี 

สองผูนำทางความคิดของขบวนการชุมชนเขมแข็งในประเทศไทยและเปนผูกอตั้งมูลนิธิชุมชนทองถิ่นพัฒนา ก็ไดรับ
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การบรรจุไวในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกดวย  

 โดยตอมาไดมีการจัดตั้งกลไกอิสระระดับชาติ ๒ องคกร ขึ้นรองรับ อันไดแก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

๓. สถานการณงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน 

 ปจจุบันมีหนวยงานและองคกรภาคีสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตางใหความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชนกันเปนจำนวนมาก ซึ่งจากการ

ประมวลขอมูล พบวาการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเขมแข็งในดานตาง ๆ อาจแบงตาม

วัตถุประสงคหลักในการพัฒนาไดดังนี้  

          ดานสุขภาพ มีการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งดานการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพ เชน การ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลสุขภาพดีวิถีไทย และการดูแลสุขภาพประชากร

กลุมเฉพาะ ทั้งผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาสและผูติดเช้ือ รวมถึงงานพัฒนาสุขภาวะองครวม เชน แผนงาน

พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ตามแผนงานความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐบาลไทยและองคการอนามัยโลก) 

การพัฒนาเครือขายสรางเสริมสุขภาพผานรูปแบบตำบลสุขภาวะ และตำบลจัดการตนเอง กองทุนสุขภาพตำบล 

เปนตน 

 ดานเศรษฐกิจ มีการสงเสริมการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ในชุมชน การสรางความรวมมือเพ่ือแกไขปญหา

ความยากจนผานการจดัทำบัญชีครัวเรือน การสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาศักยภาพของ

หมูบานชุมชน (SML) กองทุนหมูบาน วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงินชุมชน เปนตน 

 ดานสังคมและสิ่งแวดลอม มีการสนับสนุนการจัดทำแผนแมบทชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ขยาย

องคกรปกครองทองถิ่นตนแบบ บูรณาการแผนชุมชนสูแผนพัฒนาทองถิ่น การสงเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ผานตำบลเรียนรูประชาธิปไตย การขับเคลื่อนสภาองคกรชุมชนตำบล โครงการบานมั่นคง และงานสงเสริม

การอนุรกัษธรรมชาตใินชมุชน และยงัมดีานอืน่ ๆ เชน หองเรียนชุมชน หลกัสูตรทองถ่ิน ยตุธิรรมชมุชน อาสาสมคัรชมุชน

ในดานตาง ๆ เปนตน 

 นอกจากน้ัน จากการศกึษาของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติพบผลสรุปงานชุมชนสุขภาวะ/

ชุมชนเขมแข็งขององคกรตาง ๆ ไปในทิศทางเดียวกันวา ปจจัยหนุนเสริมความเขมแข็งของชุมชนมีสองสวน [๕][๖] 

  ปจจัยภายในที่สำคัญของชุมชนเขมแข็ง ไดแก 

 • มีทุนมนุษย ผูนำทางการ ผูนำธรรมชาติ และสมาชิกชุมชน ที่มีความเขมแข็ง สามัคคีและมีสวนรวมใน 

   กิจกรรมชุมชน  

 • การตระหนักถึงคุณคาของทุนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมถึงภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่น  

 • มีทุนการเงินโดยเฉพาะกองทุนที่เกิดจากการจัดการของชุมชนเอง เชน สัจจะออมทรัพย  

 • มีกระบวนคิดเรื่องขอมูล และสามารถบริหารจัดการขอมูลชุมชนไดเอง  

 • สมาชิกชุมชนมีสวนรวมเปนเจาของในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งการตัดสินใจ  

     วางแผน กำกับ ติดตาม ประเมินผล  

 • มีกระบวนเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งการเรียนรูภายใน ภายนอก และการประยุกตใชความรู 

 สวนปจจัยภายนอกที่สำคัญ คือ 

 • มีเครือขายชุมชนทองถิ่นที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา 
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 • มีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการ คำแนะนำ หรือทุน  

 

 จากสถานการณงานสงเสริมและพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเขมแข็ง ภายใตชื่อและประเด็นที่

หลากหลายดังกลาวขางตน  ปจจุบันพบวามีหนวยงานและองคกรจำนวนอยางนอย ๔๖ หนวยงาน ที่มีบทบาท

สนับสนุนชุมชนในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งสรุปในภาพรวมไดดังตาราง 

ประเภทของหนวยงาน หนวยงานนโยบาย (๑๐) หนวยงานวิชาการ (๑๘) หนวยปฏบิตักิาร (๑๘) 

ดานสุขภาพ (๑๖) ๑. สำนักงาน 

    คณะกรรมการ 

    สุขภาพแหงชาติ 

๒. กระทรวงสาธารณสุข 

๑. สำนักงานบริหาร 

    ยุทธศาสตรสุขภาพดี 

    วิถีชีวิตไทย  

๒. กรมควบคุมโรค 

๓. กรมอนามัย 

๔. กรมสุขภาพจิต 

๕. กรมพัฒนาการแพทย 

    แผนไทย 

๖. สำนักงานคณะกรรมการ 

    อาหารและยา 

๗. มูลนิธิสถาบันวิจัยและ 

    พัฒนาระบบสขุภาพชุมชน 

๘. สำนักวิจัยสังคมและ  

    สุขภาพ 

๙. สถาบันวิจัยระบบ 

    สาธารณสุข  

๑๐. มูลนิธิสุขภาพไทย 

๑๑. มูลนิธิสาธารณสุข 

      แหงชาติ 

๑. กรมสนับสนุนบริการ 

    สุขภาพ   

๒. สำนักงานหลักประกัน 

    สุขภาพแหงชาติ 

๓. สำนักงานกองทุน 

    สนับสนุนการ 

    สรางเสริมสุขภาพ 
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ประเภทของหนวยงาน หนวยงานนโยบาย (๑๐) หนวยงานวิชาการ (๑๘) หนวยปฏบิตักิาร (๑๘) 

ดานเศรษฐกิจ (๙) 

ดานสังคมและ 

สิ่งแวดลอม (๑๓) 

ดานอื่น ๆ (๘) 

๑. กระทรวงมหาดไทย 

๒. สำนักงาน 

    คณะกรรมการพัฒนา 

    การเศรษฐกิจและ 

    สังคมแหงชาติ 

๓. กระทรวงเกษตรและ 

    สหกรณ 

๑. กระทรวงการพัฒนา 

    สังคมและความมั่นคง 

    ของมนุษย 

๒. สำนักงานสภา 

    ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 

    และสังคมแหงชาติ 

๑. กระทรวงพลังงาน 

๒. กระทรวงวัฒนธรรม 

๓. กระทรวงยุติธรรม 

๑. สำนักงานกองทุน 

    สนับสนุนการวิจัย 

๑. กรมสงเสริมการปกครอง 

    ทองถิ่น 

๒. สถาบันชุมชนทองถิ่น 

    พัฒนา 

๓. สถาบันการเรียนรูเพื่อ 

    ปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิต 

๔. สำนักงานกองทุนสงเสริม 

    สวัสดิการสังคมแหงชาติ 

๑. สำนักงานปองกันและ 

    ปราบปรามยาเสพติด 

๒. สำนักงานคณะกรรมการ 

    กำกับกิจการพลังงาน 

๑. ธนาคารเพ่ือ 

   การเกษตรและสหกรณ 

๒. ธนาคารออมสิน 

๓. สำนักงานเศรษฐกิจ 

    พอเพียง ในสำนัก 

    นายกรัฐมนตรี 

๔. สำนักงานกองทุน 

    หมูบานและชมุชนเมอืง 

    แหงชาติ 

๕. สำนักงาน 

    คณะกรรมการกองทุน 

    พัฒนาบทบาทสตรี 

๑. สถาบันพัฒนาองคกร 

    ชุมชน 

๒. เครือขายแผนชีวิต 

    ชุมชนพึ่งตนเองสี่ภาค 

๓. กรมการพัฒนาชุมชน 

๔. กรมปองกันและ 

    บรรเทาสาธารณภัย 

๕. สถาบันลูกโลกสีเขียว  

    มูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน 

๖. สำนักงานโครงการ ๘๔ 

    ตำบล วถิพีอเพียง ปตท. 

๗. มูลนิธิปูนซีเมนตไทย 

๑. ศูนยคุณธรรม 

๒. กทม. 

๓. สำนักงานสภา 

    พัฒนาการเมือง 
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 ดูในภาพรวมงานสนับสนนุชมุชนของหนวยงานระดับชาติที่มีจำนวนมากมายเชนนี ้ เครอืขายและขบวนการ

ชุมชนเขมแข็งทั่วประเทศก็นาจะเกิดการขยายตัวไปไดอยางรวดเร็วมาก  แตในความเปนจริงกลับพบขอจำกัดของ

หนวยงานอยางหนึ่งที่ทำใหไมสามารถรวมมือกันไดจริงและบอยคร้ังก็มีปญหาความซ้ำซอน กลาวคือ หนวยงาน

ภาคีแตละองคกรตางยึดภารกิจและเปาหมายที่ตองดำเนินงานของตัวเอง และตัวชี้วัดเฉพาะองคกร (Key 

Performance Indicator: KPI) ที่จะตองถูกประเมินผลงานอันแตกตางกันไป   

 ดังนั้น แมในระยะท่ีผานมา องคกรตาง ๆ จะเห็นความสำคัญและมีความยอมรับในทางหลักการรวมกันวา 

การบูรณาการระหวางหนวยงานในการสนบัสนนุชุมชนเปนเรือ่งสำคัญ  แตในความเปนจริงมักไมสามารถทำไดสำเร็จ 

 อยางไรก็ตาม ถาหากพิจารณาลึกลงไปในแนวทางการทำงานของแตละองคกร จะพบสิ่งที่ทุกหนวยงาน

ภาคีตางมีตรงกันอยางหนึ่งคือ กิจกรรมการจัดตั้งองคกรชุมชนและการพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนใหมีความ

เขมแข็ง จนชุมชนสามารถจัดการปญหาของตนเองได โดยหนวยงานมักมีการประเมินเชิงคุณภาพและออกแบบ

เคร่ืองมือประเมินของหนวยงานขึ้นมาใชเอง 

 

๔. ความสำคัญของชุมชนเขมแข็งและสุขภาวะแบบองครวม 

 ในแวดวงของการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทยที่มีเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนแกนกลาง

ของการขับเคล่ือนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๔๓ มีแนวคิดสำคัญในการพิจารณาเรื่องระบบสุขภาวะชุมชนที่มี

ความหมายกวาง โดยครอบคลุมถึงสุขภาวะสังคมและชุมชนเขมแข็ง-สังคมเขมแข็งเขาไปดวย [๖] ประกอบดวย

แนวคิดหลักที่สำคัญ ไดแก 

 ๑) แนวคิดเรื่องสุขภาวะ  

 ปจจุบัน ความหมายของคำวา “สุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขยายกวาง

กวาเรื่องการแพทยและสาธารณสุข มีความหมายครอบคลุมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา 

ดังนั้น การพิจารณาระบบสุขภาพชุมชนในท่ีนี้จึงเปนการมองสุขภาพในความหมายของสุขภาวะ (Well being)   

 ๒) แนวคิดเรื่องชุมชน  

 ชุมชนเปนคำท่ีมีความหมายกวางขวางและใชสื่อความหมายในลักษณะแตกตางกันตามสาระสำคัญของ

เรื่องตาง ๆ แตสำหรับมุมมองในการพัฒนาประเทศในปจจุบัน ชุมชนคือ รากฐานของประเทศ เปนที่รวมของ

ทรัพยากร ทั้งดิน น้ำ ปา และอาหาร เปนที่อยูของคนสวนใหญ และเปนที่รวมของภูมิปญญาและวัฒนธรรม ดังน้ัน 

ถาชุมชนเขมแข็งทุกดานอยางบูรณาการ ฐานของประเทศก็จะแข็งแรงและรองรับประเทศไดอยางมั่นคง ฉะนั้น 

ชุมชนจึงเปนจุดยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ 

 ๓) แนวคิดเรื่องระบบสุขภาวะชุมชน  

 ระบบสุขภาวะชุมชนเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องของชุมชนเขมแข็งและชุมชนจัดการตนเอง เปนการพัฒนา

อยางบูรณาการของชุมชน ระบบสุขภาวะชุมชนกบัเรือ่งของชมุชนเขมแขง็หรือชมุชนจดัการตนเองจึงเปนเรื่องที่ซอน

ทับเปนเนื้อเดียวกัน และเปนจุดยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศท่ีทุกฝายควรเขามารวมมือกัน โครงสรางของ

ระบบสุขภาพชุมชนประกอบดวย คุณคาความเปนคนและชุมชนเขมแข็งเปนแกน ทองถิ่นและภาคสวนตาง ๆ เปน

ภาคสนับสนุน 

 ในมุมมองของนักคิดอาวุโสในฝายสังคม ไดแก อาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม เห็นวา ขบวนการชุมชนจะ

ตองรวมกันพัฒนาศกัยภาพชุมชนทองถิน่ เปนการปฏิรปูตนเองสูการเปนชุมชนทองถ่ินจดัการตนเองอยางมคีุณภาพ

และรอบดาน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๒๐

 ๔) แนวคิดตามกฎหมายแมบทตาง ๆ  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖, ๖๗, ๘๐ (๒), ๘๗ (๑) ธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

ลวนใหความสำคัญกับชุมชน ทั้งในมุมมองของสิทธิชุมชน การรวมกำหนดนโยบายพัฒนาทองถิ่น การมีชุมชน

เขมแข็งดานสุขภาพ และตำบลจัดการสุขภาพเขมแข็ง ซึ่งนโยบายรัฐบาลก็ไดใหความสำคัญกับชุมชนเชนกัน

ดังปรากฏในนโยบายเร่ืองการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน กำหนด

ตัวชี้วัดเปนตำบลที่มีการจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน  เปนตน [๗, ๘] 

 จากแนวคิดสำคัญขางตน สะทอนหลักการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนวาตองสนับสนุนให “ชุมชน” 

เปนเจาของการพัฒนาอยางแทจริง หรือที่เรียกกันวา “ชุมชนเปนศูนยกลาง” นั่นเอง ชุมชนจึงจะเขมแข็งหรือเปน

ชุมชนที่จดัการตนเองได จงึจะนำสูการมสีขุภาวะ โดยมีองคกรและหนวยงานภายนอกทำหนาที่สงเสรมิและสนับสนุน

การพัฒนาเทานั้น  

 

๕. พลวัตชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย  

 อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาสำคัญอีกอยางหนึ่งสำหรับงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือ

ชุมชนเขมแข็ง คือ รูปแบบของชุมชนน้ันไมหยุดนิ่งตายตัว มีพลวัตแปรเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ตามการเคล่ือนตัว

ของสังคม ในขณะที่หนวยงานสวนใหญตางยังคงยึดติดอยูกับการทำงานกับชุมชนในรูปแบบเดิม ๆ ทำใหขาด

องคกรและองคความรูที่จะดูแลภารกิจสนับสนุนชุมชนรูปแบบใหม ๆ 

 ก. ชุมชนทองถิ่นพื้นฐาน ไดแก 

               ๑)  ชุมชนชนบท ชุมชนทองถิ่น หมูบาน ตำบล เหลานี้คือชุมชนรูปแบบดั้งเดิมที่เห็นทั่วไป โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชนบททุกภาคของประเทศ 

               ๒)  ชุมชนเมืองแบบดั้งเดิม หมายถึง ชุมชนแออัด สลัม และชุมชนจัดตั้งตามระบบการปกครองของ

เทศบาล อันเปนลักษณะทั่วไปของชุมชนในเมืองที่กำลังมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 

 ข. ชุมชนทองถิ่นสมัยใหม ไดแก 

               ๓)  ชุมชนบานจัดสรร ชุมชนชานเมอืง ชุมชนคอนโดมิเนยีม ชมุชนชาวแฟลต และชมุชนอะพารตเมนต  

หมายถึง ชุมชนเมืองแบบใหมที่ปรับตัวไปตามกายภาพของแหลงที่อยูอาศัยในชีวิตชาวเมือง และมีลักษณะ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกและวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่แตกตางไปจากชุมชนดั้งเดิมมาก  

               ๔)  ชุมชนโรงงาน  เปนชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งที่คนมาอยูรวมกัน ทำงานและใชชีวิตรวมกันในกายภาพ

ของโรงงาน ความสัมพันธของผูคนในชุมชนแบบนี้แตกตางไปจากชุมชนดั้งเดิมทั้งทางการผลิตและทางสังคม 

มีนายจางลูกจาง ไมมีฐานทรัพยากรธรรมชาติใหพึ่งพิงแบบชนบท จึงตองอาศัยระบบสวัสดิการเปนระบบตาขาย

นิรภัยทางสังคมเพ่ือรองรับ ซ่ึงสิ่งนี้หนวยงานภาคสีนับสนุนชุมชนที่มีอยูสวนใหญยังไมไดใหความสำคัญในฐานะที่

เปนชุมชนหนึ่ง ๆ มากนัก ในขณะที่ประชากรแรงงานเหลานี้นับวันจะมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็วตามการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  

               ๕)  ชุมชนสำนักงานหรือออฟฟศ หมายถึง ชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งที่คลายกับชุมชนโรงงาน แตเปน

ลักษณะของแรงงานสมองหรอืงานบรกิาร รวมทัง้ออฟฟศของหนวยงานเอกชนหรอืราชการตาง ๆ กอ็ยูในเกณฑเชนนี้ 

 ค. ชุมชนเชิงความสัมพันธอื่น ๆ   ไดแก 

               ๖)  ชุมชนเสมือนจริง อาท ิ ชุมชนไซเบอรหรือชุมชนออนไลนทางอินเทอรเน็ต และชุมชนทาง



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๒๑

คลื่นวิทยุ เปนชุมชนท่ีมีสายสัมพันธติดตอกันอีกรูปแบบหน่ึง (Community of connectivity) ซึ่งซอนทับไปกับ

ชุมชนรูปแบบอื่น ๆ ชุมชนแบบน้ีมีระบบคุณคา วิถีวัฒนธรรม มีระบบการควบคุมกันเองเชนกัน  

               ๗)  ชุมชนรูปแบบเฉพาะอื่น ๆ อาทิ ชุมชนชายแดน ชุมชนชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง ชุมชน

ชายขอบ ฯลฯ 

 ทั้งน้ี ชุมชนในรูปแบบที่หนวยงานภาคีตาง ๆ กำลังดำเนินงานอยูในขณะนี้คือ ๑) และ ๒) เทานั้น  สวนที่

เหลือยังขาดการพัฒนาแนวคิดแนวทางและวิธีการดำเนินงาน   

 ดังนั้นเพื่อใหทันตอสถานการณที่มีพลวัตทางสังคมสูง จึงควรที่จะมีการบุกเบิกงานชุมชนเขมแข็ง-ชุมชน

สุขภาวะสำหรับรองรับชุมชนรูปแบบอื่น ๆ กันอยางจริงจังควบคูไปดวย 

 

๖. โอกาสและวิกฤตของงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน 

 จากการวิเคราะห SWOT งานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนในเบ้ืองตน สามารถประมวล

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม ไดดังนี้  

 ๑) จุดแข็ง (Strength) 

  จุดแข็งของงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนในประเทศไทยในเวลานี้ สืบเนื่องมาจากการที่

ประเด็นน้ีไดกลายเปนกระแสอุดมการณทางสังคมที่ทุกหนวยงานของรัฐตางใหการยอมรับ เชนเดียวกับองคกร

ภาคธุรกิจและสังคมทั่วไป  

 การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายตาง ๆ ไดบรรจุถอยคำท่ีสะทอนความสำคัญเอาไว  

ทำใหหนวยงานราชการตาง ๆ ลวนมีแผนงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนชุมชนอยางตอเนื่องนับตั้งแต

แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ ๘ เปนตนมา    

 นอกจากนั้น ยังมีองคกรภาคีระดับชาติที่มีศักยภาพในการสนับสนุนชุมชนอยางเปนรูปธรรมและมีผลงาน

เชิงประจักษ ทั้งในทางนโยบาย องคความรูและทรัพยากร อยางนอย ๔๖ องคกร ดังไดกลาวขางตน ซึ่งทุกองคกร

ภาคีตางมีเครือขายองคกรชุมชนท่ีหลากหลายเปนจำนวนมาก นับแสนองคกร อยูในสายสัมพันธทั้งทางตรงและ

ทางออม รวมทั้งการที่ทุกองคกรภาคีตางยอมรับแนวคิดการบูรณาการและเสริมพลังการทำงานซ่ึงกันและกันก็นับ

เปนจุดแข็งอีกเชนกัน 

 ๒) ขอจำกัด (Weakness)  

 แตอยางไรก็ตาม นาเสยีดายท่ีองคกรภาคตีาง ๆ เหลานีล้วนมขีอจำกดัในเชิงโครงสราง ระบบและวัฒนธรรม

องคกร โดยเฉพาะภาคีทีเ่ปนหนวยงานราชการ กลาวคอืดานหนึง่แตละองคกรมพีนัธกจิและตวัชีว้ดัผลการปฏิบัติงาน 

(KPI) ของตนท่ีตองถูกประเมินโดยหนวยเหนือ จงึทำใหทกุองคกรจะตองสาละวนอยูกบัการทำงานตามตวัชีว้ดัเฉพาะ

เหลานี้ จนไมสามารถเปดรับการทำงานรวมกบัหนวยขางเคยีงอื่นไดเทาที่ควรจะเปน งานบูรณาการจึงกลายเปนเพียง

วาทกรรมที่สวยหรูเอาไวสำหรับเขียนลงไปในรายงานเทานั้น  

 สวนอีกดานหน่ึง ผูบรหิารองคกรภาครัฐในยุคปจจุบันมักอยูภายใตอทิธพิลและจำตองสนองตอนักการเมือง

จนหมดความเปนอิสระในการทำงาน ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยความมีอิสระทางวิชาชีพหรือแสดงความเปน

มืออาชีพไดเทาที่ควร ทั้งในดานงานนโยบาย งานวิชาการ งานบริหารหรืองานปฏิบัติการ 

 ๓) โอกาส (Opportunity)  

 ในยุคนี้อาจนับไดวากระแสอุดมการณสังคมและนโยบายหนุนเสริมการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนหรือ

ชุมชนเขมแข็งในดานตาง ๆ เปนโอกาสท่ีเอื้อที่สุดแลวตอการขับเคลื่อนงานชุมชนเขมแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ และ
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โอกาสเชนน้ีใชวาจะคงอยูอยางถาวร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณบานเมืองที่กำลังผันผวนเชนนี้ ไมมีใคร

สามารถทำนายไดวาบรรยากาศที่เอื้อตอภารกิจสนับสนุนชุมชนเชนนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด  

 ในอีกดานหนึ่ง สถานการณบานเมืองที่กำลังมีความขัดแยงแตกแยกอยางยืดเยื้อเร้ือรังจากการแยงชิง

อำนาจในโครงสรางสวนบนของนักการเมืองในระบบตัวแทนในรัฐสภา จนดูเหมือนจะไรทางออกเขาทุกที ไดกลาย

เปนตัวกระตุนเราใหสังคมหันมาเรียกหาการปฏิรูป และขณะเดียวกันก็เรียกรองตองการชุมชนเขมแข็งใหเขามาอยู

ในสมการการแกปญหาประเทศมากยิ่งขึ้นทุกขณะ 

 ๔) ภัยคุกคาม (Threat)  

 นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐและรัฐบาลที่ไมละเอียดออนตอผลกระทบและ

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นอันนำมาซึ่งความขัดแยง  

 โครงการสัมปทานและการลงทุนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและชุมชนทองถิ่น และนโยบาย

ประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่พรรคการเมืองทุกขั้วตางแขงกันเสนอขายกับชาวบานและชุมชนทองถิ่นเพ่ือแลก

คะแนนเสียง จนเสี่ยงตอสภาวะการเสพติดทางนโยบายและทำใหชุมชนออนแอในระยะยาว นับเปนภาวะคุกคามที่

ชัดเจนที่สุดสำหรับการทำงานสนับสนุนชุมชนเขมแข็งในยุคนี้   

 กระแสการเปดประเทศสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็นับเปนความเส่ียงที่มาพรอมโอกาสท่ีนาเปนหวง

อยางยิ่งสำหรับประเทศไทยและชุมชนทองถิ่นไทย ซึ่งกลาวกันวาในภาพรวมยังขาดการเตรียมความพรอมในเชิง

คุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน  

 รวมทั้งพฤติการณการแผขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจทางดานการคา เศรษฐกิจ การทำมาหากิน

และการกวานซื้อที่ดินจากเกษตรกรท่ีไมรูเทาทัน รวมทั้งขอตกลงเขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) และการเปดประเทศ

อยางไมระมัดระวงั ซึ่งทายท่ีสุดชุมชนสวนใหญที่ยังไมมีความเขมแข็งพออาจจะตกเปนเหยื่อ ถูกกระทำ จนเกิด

ความออนแอท่ีเปนผลตามมา ทั้งในระดับปจเจก กลุม ชุมชนและทองถิ่น 

 นอกจากนั้น ยังมีปญหาวิกฤตสังคมอื่น ๆ ที่สะสมตัวมากอนหนาอยางยาวนาน ท้ังเรื่องความยากจน 

ความเหลื่อมล้ำไมเปนธรรม ความรุนแรง ยาเสพตดิ และการทุจรติคอรรปัชนั กย็งัคงเปนปจจยัคุกคามและบ่ันทอน

ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นที่รุนแรงมากอีกทางหนึ่งเชนกัน 

 

๗. คำจำกัดความชุมชนสุขภาวะในมิติกวาง 

 คำวา ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง และชุมชนเปนสุข มักถูกนำมาใชในทิศทาง

เดียวกันหรือสลับเปลีย่นแทนที่กันไปมา สุดแตวาผูใชจะมีความสนใจพิเศษหรือหนวยงานภาคีจะมีภารกิจเฉพาะ

ไปในทางใด 

 ดังนั้น เพื่อนำไปสูการสรางเปาหมายใหญรวมกันในระยะตอไป จึงมีความจำเปนที่จะตองขยายคำจำกัด

ความบางอยางใหครอบคลุมลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะที่หนวยงานภาคีใชอยู  เพื่อใหทุกภาคีมีที่ยืน มีบทบาท

และรูสึกเปนเจาของรวมกัน   

 

ชุมชนสุขภาวะและชุมชนเขมแข็ง 

 ....หมายความวา ชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู ปรับตัวและสามารถจัดการปญหาไดดวยตนเอง ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สุขภาพ และคุณธรรมจริยธรรม  จนบรรลุซึ่งความเขมแข็ง พึ่งตนเองไดและ

มีความสุข สันติภาพหรือสุขภาวะในดานตาง ๆ 
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งานสนับสนุนระบบชุมชนสุขภาวะและชุมชนเขมแข็ง 

 ....หมายความวา ภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่น ทั้งในชนบทและในเมือง และชุมชน

ในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามพลวัตของสังคม สามารถรวมตัวกัน รวมคิดรวมทำ รวมแกปญหา และมีศักยภาพในการ

จัดการตนเองไดในทุกดาน  จนบรรลุซึ่งคุณภาพความเขมแข็งและความมีสุขภาวะท่ีดี  

องคกรชุมชน 

 ......หมายความวา รูปแบบการจัดตั้งและจัดการตนเองอยางมีโครงสรางและเปนระบบของชุมชน ซ่ึงมี

ความแตกตางหลากหลายไปตามวัตถุประสงค ความสนใจ และการปฏิสัมพันธตอบสนองกับองคกรภายนอก ทั้งใน

ดานชนิด ประเภท ขนาด และคุณสมบัติขององคกร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. ขอมูลองคกรชุมชนจาก ๑๒ ฐานขอมูลตั้งตน 

 องคกรชุมชนนับเปนผลลัพธผลผลิตที่เปนรูปธรรมของงานสนับสนุนชุมชนเขมแข็งที่หนวยงานภาคีตางมี

รวมกัน  กลาวคือ หนวยงานภาคีตาง ๆ ลวนมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมือน ๆ กันในเรื่องนี้ โดยมักจะเริ่มจาก

การไปสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีการรวมตัวรวมคิดรวมทำกันเปนกลุม  มีการจัดตั้งและจัดการอยางเปนระบบ  

มีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและจัดการตนเองไดเขมแข็งขึ้นตามลำดับ สวนหนวยงานสนับสนุนเองก็มักมี

การจัดทำระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนในเครือขายของตนและมีการประเมินความเขมแข็งในเชิงคุณภาพดวย

เคร่ืองมือที่แตกตางกันไป 

 จากการสำรวจและศึกษาทบทวนยทุธศาสตรของหนวยงานภาคีทีส่นบัสนนุชมุชนเขมแขง็กวา ๒๐ องคกร 

พบวามีบางหนวยงานเทานั้นที่มีระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนขนาดใหญในเครือขายของตน ซ่ึงมีความครอบคลุม

และกระจายตัวอยูในพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเปนขอมูลเกี่ยวกับองคกรชุมชนที่หนวยงานภาคี

อื่น ๆ ก็สามารถใชเปนเคร่ืองสะทอนความเขมแข็งของชุมชนฐานรากในภาพรวมของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย  

 ในขั้นตอนตั้งตนสำหรับการพัฒนาระบบฐานขอมูลรวม มีฐานขอมูลอยางนอย ๑๒ ฐานที่ควรเปนจุดเริ่ม

สำหรับการพัฒนาใหเปนเครอืขายระบบฐานขอมลูกลางสำหรับทีท่กุหนวยงานภาคจีะสามารถใชประโยชนรวมกันได 

ในลักษณะ Multi-centric database  ไดแก   

องคกรชุมชน (ซ่ึงตองการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดการตนเอง) 

ความเปนชุมชนเขมแข็ง-

ชุมชนสุขภาวะ 

(ที่ตองนิยามใหชัด) 

ชุมชน 

จัดการตนเอง 

กรอบภารกิจการสนับสนุน 

ระบบสุขภาวะชุมชนที่ทุกภาคีมีที่ยืน 

ชุมชน

จัดการตนเอง

ชุมชนสุขภาวะ 

ชุมชนเขมแข็ง 
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 ๑) กองทุนสวัสดิการชุมชน (พอช./พม.) ๒) สภาองคกรชุมชน (พอช.) ๓) วิสาหกิจชุมชน (กษ.) ๔) 

สหกรณเครดิตยูเนียน (กษ.) ๕) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (สทบ.)  ๖) สถาบันการเงินชุมชน (ธกส./ออมสิน)  

๗) ชุมชนตนแบบ (ธกส.) ๘) กองทนุชมุชนรอบโรงไฟฟา (สกพ.) ๙) ชมุชนปองกันยาเสพตดิ (ปปส.) ๑๐) วิทยุชุมชน

มาตรฐาน (กสทช.) ๑๑) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (พช./มท.) ๑๒) กลุม OTOP (พช./มท.) ๑๓) ปาชุมชน (ทส.) 

๑๔) ตำบลพอเพียง (ปตท.) ๑๕) ปาชุมชนลูกโลกสีเขียว (ปตท.) ๑๖) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)  

๑๗) ตำบลจัดการสุขภาพ (สธ.) ๑๘) ตำบลสุขภาวะ (สสส.) ๑๙) ระบบสุขภาพตำบล (สพช.) ๒๐) ทำเนียบนาม

ผูนำชุมชนทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และเกษตรกรคนเกง (รวม) 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (และเมือง) เปนองคกรจัดตั้งของชุมชนในดานสวัสดิการ ชุดตัวชี้วัด

ความเขมแข็งประกอบดวย มีการดำเนินการมานานเกิน ๑ ป มีสมาชิกและผูรับประโยชนหลากหลายครอบคลุม

กลุมคน รวมถึงเยาวชน คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส ในหมูบาน/ชุมชนรอยละ ๕๐ ของพื้นที่  ไดรับการ

สนับสนุนจาก อปท.  มีระบบการบริหารกองทุนที่ดี  มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไมนอยกวา ๓ เรื่อง เชน 

เกิด เจ็บ แก การศึกษา อาชีพ ขนาดขององคกรชุมชนที่ใช คือ ระดับตำบล/เทศบาล  ปจจุบันมีจำนวน ๕,๘๘๗ 

กองทุน มีคุณภาพระดับแข็งแรงมาก ๑๓.๗% แข็งแรง ๓๔.๘% และเขามาตรฐาน ๕๑.๕% 

 สหกรณเครดิตยูเนียน เปนองคกรจัดตั้งเพื่อการชวยเหลือกันเองดานสวัสดิการชุมชนตามอุดมการณ

เครดิตยูเนียน ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือ หนวยสหกรณ (นิติบุคคล) ปจจุบันมีจำนวน ๑,๓๒๑ แหง สมาชิก 

๑.๒๓๘ ลานคน ทนุเรอืนหุน ๒๐,๘๗๒ ลานบาท สนิทรพัยรวม ๖๐,๔๙๐ ลานบาท  เงนิรบัฝาก ๓๐,๙๕๑ ลานบาท  

ลูกหนี้เงินกู ๕๓,๓๐๙ ลานบาท  แตยังไมมีขอมูลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เปนองคกรจัดตั้งเพื่อสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพของชุมชนทอง

ถิ่นระดับตำบลภายใตความรวมมือของ สปสช. และ อปท. ชุดตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย มีการบริหาร

จัดการที่ดี  มีสวนรวมที่ดี มีการสรางนวัตกรรม  มีผลการดำเนินงานใน ๔ หมวดกิจกรรม และสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอยางเปนรปูธรรม ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับตำบลทั้งตำบลหรือเทศบาล

ทั้งเทศบาล ปจจุบันมีจำนวน ๗,๗๕๙ กองทุน มีคุณภาพในระดับ A+  มีศักยภาพสูงและเปนศูนยเรียนรู ๒๔.๑%   

ระดับ A  มีศักยภาพดี ๕๔.๓% ระดับ B มีศักยภาพปานกลาง ๑๙.๓% และระดับ C ยังขาดความพรอม 

ตองเรงพัฒนา  ๒.๒%  

 กองทุนหมูบาน/กองทุนชมุชนเมอืง เปนองคกรการเงนิของชมุชนชนบทและชุมชนเมอืง ภายใตการสนับสนุน

ของรัฐ ชุดตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย  มีการบริหารจัดการที่ดี (๑๐) มีการเสริมสรางความเขมแข็ง (๔) และ

มีผลการดำเนินงานที่ดี (๖) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับหมูบานทั้งหมูบานหรือชุมชนเมืองท้ังชุมชน   

ปจจุบันมีจำนวน  ๗๙,๒๒๕ กองทุน มีคุณภาพในระดับดีมาก ๓๖.๕% ระดับดี ๔๐.๓% ระดับปานกลาง ๑๕.๒%  

และระดับตองปรับปรุง ๗.๘%  

 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนองคกรจดัตั้งของชุมชนชนบทเพื่อสนับสนุนการทำมาหากิน ชุดตัวชี้วัด

ความเขมแข็งประกอบดวย มีโครงสรางและกระบวนการทำงานดี (๑๕) มีการบริหารเงินทุนและทรัพยากรดี 

(๗) และมีการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรดี (๑๐) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับกลุมหรือองคกร  

ปจจุบันมีจำนวน ๑๑,๑๐๐ กลุม  มีคุณภาพในระดับดี ๕๖.๒%   พอใช ๒๙.๔%  และตองปรับปรุง ๑๔.๓%  
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 กลุมผูผลิตสินคาโอทอป  เปนองคกรจัดตั้งของชุมชนชนบทที่มีสินคา ผลิตภัณฑ และการใหบริการ ชุด

ตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย มีปจจัยที่ใชในการผลิต-บริการที่ดี (๒) การผลิตดี (๒) การตลาดดี (๑) ระบบ

บัญชี/การเงินที่ดี (๓) และอื่น ๆ (๒) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับกลุมหรือองคกร ปจจุบันมีจำนวน

แบงเปน กลุมอาชีพ ๑๙,๗๗๓ กลุม  สหกรณ ๓๒๙ แหง SME ๓,๘๓๙ องคกร  SSE ๒,๑๗๑ องคกร  แตยังไมมี

ขอมูลการประเมินเชิงคุณภาพ  

 วิสาหกิจชุมชน เปนองคกรจัดตั้งเพื่อทำธุรกิจของชุมชนชนบท ชุดตัวชี้วัดความเขมแข็งประกอบดวย มี

ผูนำและการบริหารวิสาหกิจที่ดี (๑๕) มีการวางแผนดำเนินงานที่ดี (๔) มีการบริหารการตลาดที่ดี (๓) มีการ

จัดการความรูและขอมูลที่ดี (๓)  มีการบริหารสมาชิกที่ดี (๔) มีการจัดการสินคาและบริการที่ดี (๓) และมีผลลัพธ

การดำเนินงานที่ดี (๑๒) ขนาดขององคกรชุมชนที่ใชคือระดับกลุมหรือองคกร ปจจุบันมีจำนวน ๗๒,๔๐๔ แหง แต

ยังไมมีผลประเมินเชิงคุณภาพ  

 ปาชุมชน เปนองคกรจัดตั้งของชุมชนที่ดูแลรักษาฐานทรัพยากรปา (รวมถึงน้ำและที่ดินที่เกี่ยวของ) เพ่ือ

เปนสมบัติสาธารณะและเปนสวสัดกิารของชุมชนไปดวยกนั ชดุตวัช้ีวดัความเขมแขง็ประกอบดวย มคีวามอดุมสมบูรณ

ของปาไม (๗) มีการใชประโยชนดานเศรษฐกิจชุมชน (๓) มีการจัดการที่ดี (๗) และมีการมีสวนรวมของชุมชน

อยางเขมแข็ง (๕) ขนาดขององคกรชุมชนท่ีใชคือโครงการหรือขนาดของพื้นที่ปาชุมชนตามภูมินิเวศ จำนวนเปน

ไร ซึ่งไมเก่ียวกบัเขตการปกครอง ปจจุบันมีจำนวน  ๘,๑๘๖ แหง ใน ๖๘ จังหวัด มีเน้ือที่รวม ๓.๔๙ ลานไร 

(ข้ึนทะเบียนตั้งแตป ๒๕๔๓ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖) ยังไมมีขอมูลประเมินระดับคุณภาพ 
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ตารางแสดงขอมูลองคกรชุมชนจากระบบฐานขอมูลหลักบางสวน 

สถาบัน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
กรมสงเสริม
การเกษตร 
สำนักงานกองทุน
หมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ  
สำนกังานหลักประกนั
สุขภาพแหงชาติ  
สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (พอช.)  
กรมสงเสริมสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมปาไม 
 
สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน 
สสส. 
ฐานขอมูลกลาง 
(รอการพัฒนา) 

กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต  
กลุมผูผลิตสินคา 
โอทอป  
 
 
 
วิสาหกิจชุมชน  
 
กองทุนหมูบาน 
(กทบ.)/กองทุน
ชุมชนเมอืง (กชม.) 
กองทนุหลกัประกนั
สุขภาพตำบล  
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  
สหกรณเครดิต
ยูเนียน 
 
 
 
 
 
 
 
ปาชุมชน 
 
สภาองคกรชุมชน 
 
ตำบลสุขภาวะ 
ทำเนียบนามผูนำ
ชุมชนทองถิ่น 
ปราชญชาวบาน
และเกษตรกรคนเกง 
       รวม 

๑๑,๑๐๐  
 
• กลุมอาชีพ 
  ๑๙,๗๗๓  
• สหกรณ ๓๒๙  
• SME ๓,๘๓๙ 
• SSE ๒,๑๗๑  
๗๒,๔๐๔  
 
๗๙,๒๒๕  
 
 
๗,๗๕๙  
 
๕,๘๘๗ 
  
๑,๓๒๑ แหง 
สมาชิก ๑.๒๓๘ 
ลานคน ทุนเรือน
หุน ๒๐,๘๗๒ 
ลานบาท 
สินทรัพยรวม 
๖๐,๔๙๐ ลานบาท 
เงินรับฝาก 
๓๐,๙๕๑ ลานบาท    
๘,๑๘๖ แหง 
๓.๔๙ ลานไร 
๔,๑๙๔ 
 
๒,๑๐๔ อปท. 
 
 
 
 
  ๒๐๕,๘๓๘ 

๑๑,๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๙,๒๒๕ 
 
 
๗,๗๕๙ 
 
๘,๖๙๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒,๑๐๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐๖,๗๘๐ 

๕๖.๒% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔๐.๓%  
 
 
ระดบั A+  
๒๔.๑% 
๑๓.๗% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แมขาย 
๖๒ แหง 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓.๗ -
๕๖.๒ 

๒๙.๔%  
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕.๒% 
 
 
ระดบั A 
๕๔.๓%  
๓๔.๘% 
 

๑๔.๓%  
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๘%  
 
 
ระดบั B  
๑๙.๓%  
๕๑.๕% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดบั C  
๒.๒% 

ประเภทองคกร
ชุมชน (อชช.) ปริมาณ ประเมิน

คุณภาพ 
ระดับ 
๑ (%) 

ระดับ 
๓ (%) 

ระดับ 
๒ (%) 

ระดับ  
๔ (%) 
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๙.  รวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอรสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน 

 จากการทบทวนแนวคิด สถานการณขางตนจะเห็นไดวา การพฒันาระบบสขุภาวะชมุชนหรอืชุมชนเขมแข็ง 

“เปนการสรางฐานเจดียของการพัฒนาใหมั่นคง” (ศ. นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งแมจะมีหนวยงานดำเนินการอยูแลว

จำนวนมากและหลากหลายประเด็น แตหากพิจารณาจากแนวคิดของ รศ. ดร.เสรี พงศพิศ ท่ีกลาววา “การพัฒนา

เครือขายชุมชนเขมแข็งใหครอบคลุมทุกพื้นที่จะเกิดจากยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนทัศนเดียวกัน 

มีเปาหมายและฐานคิดเดียวกัน คือ ฐานแหงธรรม ฐานของทองถิ่น และฐานทางปญญา แมจะแตกตางกันในราย

ละเอียดวิธีการ แตหากเปนวิธีการที่สมาชิกเครือขายยอมรับได การพัฒนาเครือขายชุมชนเขมแข็งก็สำเร็จได”  

 ยุทธศาสตรรวมวาดวยการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน อันเปนเครื่องมือการบูรณาการและ

รวมพลังการสนับสนุนขององคกรภาคีใหเปนเสมือนแสงเลเซอร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งหมดเขามาหากัน 

ดังกรอบแนวคิดรวบยอดในแผนภูมิขางลาง 

 จากการสัมภาษณผูทรงคณุวุฒ ิ ๒๐ ทาน และทบทวนวรรณกรรมวาดวยแผนและยทุธศาสตรการสนับสนุน

ชุมชนของหนวยงานภาคี ๒๐ องคกร สามารถสรุปไดวา เคร่ืองมือที่จำเปนในการรวมแสงเลเซอรในการสนับสนุน

ชุมชนนั้น การมีเพียงแคแผนยทุธศาสตรทีส่มบรูณแบบเทานัน้อาจไมเพยีงพอ ท่ีตองการคือการมีเครื่องมือหลายชิ้น

ประกอบเขาดวยกันเปนชุด 

 ยุทธศาสตรสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนในเอกสารรายงานฉบับนี้ก็คือชุดเครื่องมือสำคัญ

ที่จะใชในการรวมแสงเลเซอรไปสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนทั่วประเทศนั่นเอง   

 ประกอบดวย   

          ๑)  เปาหมายรวม (Purpose) 

          ๒) หลักการทำงานรวม (Principle) 

          ๓) ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน (Ownership/Participation) 

          ๔) แผนขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตรรวมกัน (Plan) 

          ๕) คลังขอมูลและองคความรูที่จำเปนรวมกัน (Multi-centric Database) 

          ๖) คลังเครื่องมือและเทคโนโลยีรวมกัน (Tools/Technology) 

          ๗) กลไกการจัดการบางอยางรวมกัน (Organization) 

 

กรอบแนวคิดรวบยอด : ยุทธศาสตรรวมขององคกรภาคีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาวะชุมชน 

๔๖ องคกรภาคี 
สนับสนุน 

ระดับชาติ กับ 
ภารกิจที่ 

หลากหลาย 

เครื่องมือรวมแสงเลเซอร 
๑. เปาหมายใหญ ๒. หลักการรวม ๓. ความเปนเจาของรวม 

๔. ฐานขอมูล ๕. แผนยุทธศาสตร ๖. คลังเครื่องมือ 
๗. กลไกจัดการรวม 

อชช./ 
ทองถิ่น/ 

ทองที่/อื่น ๆ 
ในพื้นที่ 

เปาหมาย 

อชช. 
เขมแข็ง 

เต็ม 
พื้นที่ 

 

ชุมชน 
เขมแข็ง- 
ชุมชน 

สุขภาวะ 
ทั้งชุมชน 

 

๑ 

๒ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๓ 
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๑๑. เปาหมายรวมในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน 

 ในความแตกตางหลากหลายของภารกิจและวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานภาคีที่ทำงานสนับสนุนชุมชน  

เมื่อศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอยีด พบวายงัคงมบีางสิ่งบางอยางที่อยูในวิสัยที่จะสามารถสรางความเปนเอกภาพ

ในการทำงานรวมกนัได โดยเฉพาะเปาหมายใหญในระยะยาว  ไดแก 

 • วิสัยทัศนในเชิงนามธรรม เชน การที่ทั่วประเทศมีชุมชนทองถิ่นที่เขมแข็ง สามารถจัดการตนเองได และ

บรรลุซึ่งความมีสุขภาวะเปนสวนใหญ  โดยสามารถวัดและประเมินไดอยางเปนวิทยาศาสตร 

 • การมีเปาหมายรูปธรรมในเชิงคุณภาพรวมกันภายใตระยะเวลาที่แนนอน  เชน ทุกภาคสวนรวมกันขับ

เคลื่อนงานเชิงคณุภาพเพ่ือใหมอีงคกรชมุชน (อชช.) ท่ีเขมแขง็ทัว่ประเทศ ในหลากหลายรูปแบบ ในทุกเครอืขาย

ของหนวยงานภาคี อยางนอยสองในสาม ภายในระยะเวลา ๑๐ ป 

๑๐. กรอบประเด็นในการจัดทำยุทธศาสตรรวม 

  กรอบประเด็นสำหรับการจัดทำยุทธศาสตรรวมและกระบวนการขับเคลื่อนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบ

สุขภาวะชุมชนควรประกอบดวย ๙ ประเด็น ไดแก 

          ๑) ใครคือหนวยงานภาคีสนับสนุน ใครคือผูขับเคลื่อนยุทธศาสตร   

          ๒) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและความรูสึกเปนเจาของรวมกัน   

          ๓) อะไรคือวิสัยทัศนและเปาหมายรวม   

          ๔) มีหลักการทำงานที่จะยึดถือรวมกันอะไรบาง   

          ๕) แผนงาน โครงการที่จะขับเคลื่อนรวมกัน  

          ๖) กลไกการทำงานรวมกันในระดับตาง ๆ   

          ๗) ระบบฐานขอมูล องคความรูและเทคโนโลยีที่จะใชแลกเปลี่ยนสนับสนุนแกกันและกัน  

          ๘) การบรรลุเปาหมายองคกรชุมชนเขมแข็งเปนขั้นตน   

          ๙) การมุงสูจุดหมายการมีชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองและเขมแข็งในบั้นปลาย   

           

ดังแผนภูมิ 

หนวยงานภาคีสนับสนุน 

(Partnership/Ownership) 

เร่ิมตนจาก ๔๖ องคกร 

กลไกการทำงานรวมในระดับ

ตาง ๆ (Organization) 

ระบบฐานขอมูล องคความรู

และเทคโนโลยี 

(Multi-centric Database) 

กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร

รวมฯ (Participation) 

แผนงาน/โครงการเพ่ือการ 

ขับเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร

รวมกัน (Plan/Project) 

บรรลุองคกรชุมชนเขมแข็ง 

(Community-based 

Organization) 

กำหนดวิสัยทัศนและ 

เปาหมายรวม 

(Share Vision/Purpose) 

กำหนดหลักการในการทำงาน

รวมกัน 

(Common Principle) 

สูชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง 
ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง  

ชุมชนทองถิ่นมีสุขภาวะ  
(Healthy Community) 
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 นอกจากการมีเปาหมายใหญรวมกันแลว ยงัมจีดุรวมอกีหลายอยางที่สามารถกำหนดข้ึนมาใชเปนเครือ่งมือ

ในการทำงานรวมกันได  อยางเชน 

 • หลักการสำคญัทีจ่ะยดึถอืรวมกันในการลงไปทำงานสงเสริมสนับสนุนชุมชนและเอ้ือใหเกดิการบูรณาการ

เชื่อมโยงและเสริมพลังซึ่งกันและกันไดมากขึ้น 

 • การกำหนดประเดน็ พื้นที่หรือแผนขับเคล่ือนกิจกรรมเชิงยุทธศาสตรบางอยางเพื่อบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

รวมกัน 

 อยางไรก็ตาม เนือ่งจากหนวยงานภาคตีางมธีรรมชาตแิละวฒันธรรมองคกรทีแ่ตกตาง จึงมบีางสิง่บางอยางที่

ควรตองปลอยใหมีความหลากหลาย ไมควรกดดันหรือกำหนดกฎเกณฑใหหนวยงานภาคีตองทำอะไรที่เหมือนกัน

ไปทุกสิ่ง  อาทิ 

 • วิธีการทำงานตามสไตลที่ภาคีถนัด 

 • เครื่องมือ กระบวนการและการจัดการท่ีจะเลือกใชตามวิถีวัฒนธรรมองคกร 

 • ระบบฐานขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะของหนวยงาน 

 • ระบบงบประมาณและการสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขอจำกัดของแตละองคกร 

 • แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของแตละองคกร 

 • คลังเครื่องมือ ขอมูลและองคความรูที่เปนสมบัติเฉพาะขององคกร  

 

๑๒. หลักการรวมในการสนับสนุนชุมชน 

 ปจจุบันพบวามีหลักการบางอยางท่ีเกือบทุกหนวยงานภาคีตางมีความเขาใจและใชเปนหลักยึดในการ

ทำงานสนับสนุนชุมชนตามภารกิจขององคกรอยูแลว จึงอยูในวิสัยที่จะประมวลขึ้นไวใหเปนหลักการรวมที่เปน

กิจจะลักษณะและใชสื่อสารดวยภาษาเดียวกัน ประกอบดวย ๗ หลักการ ไดแก 

 ๑) หลักการการใหชุมชนเปนฐาน เปนตัวตั้ง เปนศูนยกลาง ระบบสุขภาวะชุมชนหรือชุมชนเขมแข็งตอง

พัฒนาโดยชุมชนเปนเจาของ อันนำไปสูความเขมแข็งของชุมชนที่สามารถจัดการตนเอง รวมทั้งมีภูมิตานทานตอ

สภาพแวดลอมภายนอกชุมชนได หนวยงานภายนอกเปนเพียงหนวยสนับสนุน ไมเปนหนวยสั่งการหรือกำหนด

แนวทางประเด็นการพัฒนาของชุมชนอยางตายตัวแบบบนลงลาง  

 ๒) หลักการการกำหนดเปาหมายผลลัพธในการสนับสนุนชุมชน ควรคำนึงถึงสิ่งที่ชุมชนจะไดรับหรือจะ

สูญเสียไปพรอมกัน ทั้งในมิติการแกปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา (survive) สิ่งที่จะทำใหสามารถดำรงอยูได

อยางพอเพียง (sufficient) และส่ิงที่จะชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน (sustain) 

 ๓) หลักการสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชน ควรสนับสนุนการเรียนรูจากประสบการณชีวิต

ภายในชุมชนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบขามวัฒนธรรม เพ่ือใหไดความคิดสรางสรรคใหม ๆ อันเกิดจากการ

ระเบิดจากภายในของชุมชนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูนำ 

 ๔) หลักการในการกระจายอำนาจไปใหสุด ใหชุมชนเปนผูกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ไมคิดแทนชุมชน 

ควรใชกระบวนการแผนชีวิตชุมชนเปนเคร่ืองมือสำคัญ  โดยกระบวนการแผนชุมชนที่มีคุณภาพจะตองใชขอมูล

ของชุมชนและเวทีการวิเคราะหขอมูล การกำหนดแนวทางและวิธีการแกปญหาหรือจัดทำเปนแผนพัฒนาท่ีชุมชน

เปนเจาของอยางแทจริง  ตองสนับสนุนใหมีการจัดทำแผนชุมชนที่จำแนกไดชัดเจนวา  ๑) อะไรบางเปนสิ่งที่ชุมชน

จะทำเอง ๒) ส่ิงใดบางที่ตองการให อปท. ชวย และ ๓) อะไรที่เกินกำลัง เปนสิ่งที่ราชการตองทำให ทั้งน้ีเพ่ือ

องคกรสนับสนุนจะไดรูเปาหมายอยางถูกตองแมนยำ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๓๐

 ๕) หลักการฟนฟพูฒันาทุนทางสังคม ในฐานะปจจยัสำคญัในการสรางความเขมแขง็ของชุมชนในระยะยาว  

ตองสงเสรมิการเรยีนรูประวตัศิาสตรทองถิน่อยางจรงิจงัเพือ่ใหผูนำชมุชนและเยาวชนรุนใหมเขาใจทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมอันเปนรากเหงา  ควบคูไปกับการสงเสริมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อใหรูจักปญหา ขอจำกัด และจุดแข็ง

ในตนเอง เพ่ือการกำหนดแผนชีวิตที่สอดคลองกับความเปนจริง 

 ๖) หลักการการสรางภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการบูรณาการ-เชื่อมโยงภารกิจ และสานพลังระหวาง

หนวยงานภาคี หนวยงานภาคีทุกระดับควรตองทำตัวหลวม ๆ ไว ไมออกระเบียบขอบังคับภายในหนวยงานจน

แข็งกระดาง  ใหสามารถทำงานอยางยืดหยุนไดเพื่อรองรับการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยอื่นได 

 ๗) หลักการการเฝาระวังปจจัยขัดขวาง  ไมเพียงหนวยงานภาคีจะใสใจตัวแสดงที่สนับสนุนชุมชนเทาน้ัน  

ยังตองชวยกันเฝาระวังตัวแปรทางลบท่ีจะมาขัดขวางหรือทำลายกระบวนการชุมชนเขมแข็งอีกดวย ไมวาจะเปน

นโยบายระดับมหภาคของรัฐบาล หรือการดำเนินโครงการรูปธรรมในระดับพื้นที่ของภาครัฐและเอกชน โดยตอง

สงสัญญาณแจงเตือนทุกฝายที่เกี่ยวของใหระมัดระวังหรือทบทวนอยางทันทวงที 

 ๘) หลักการสงเสรมิใหสถาบนัการศกึษาไดไปเรียนรูจากชมุชนเขมแขง็ใกลเคยีงและรวมปรับปรุงเพิ่มเติม

หลักสูตรใหมีเนื้อหาชุมชนเขมแข็ง  

 

๑๓. กระบวนการจัดทำและสรางความเปนเจาของรวมกัน 

 คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดแตงตั้ งและมอบหมายภารกิจใหกับ

คณะอนุกรรมการพัฒนารางแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชนเปนกลไกดำเนินการจัด

กระบวนการพัฒนาเอกสารทางวิชาการ โดยมีเปาหมายใหสามารถนำเขาสูวาระการพิจารณาและมีมติในที่ประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนหนวยงานภาคีจำนวนหนึ่งจึงไดทำการพัฒนายุทธศาสตรรวม

วาดวยการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน ดวยการมอบหมายทีมวิจัยของสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนาไปดำเนินการ

คนควารวบรวมขอมูลอยางเปนระบบดังนี้ ๑) ทำการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณสนับสนุนชุมชน

มาอยางยาวนาน จำนวน ๒๐ ทาน ๒) ทำการศึกษายุทธศาสตรและแผนงานดานการสนับสนุนชุมชนขององคกร

ภาคี จำนวน ๒๐ องคกร ๓) ทำการศึกษาตัวอยางกรณีตางประเทศเพื่อใชเปรียบเทียบและคนหาแนวคิดใหม ๆ 

จำนวน ๕ ประเทศ ๔) ทำการสำรวจระบบฐานขอมลูองคกรชุมชนของหนวยงานภาค ีจำนวน ๑๐ หนวยงาน จากน้ัน

ขอมูลเหลาน้ีไดถกูนำเขาสูทีป่ระชุมพจิารณาของคณะอนกุรรมการ รวม ๖ คร้ัง ในระหวางเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ในขณะเดียวกัน คณะอนกุรรมการไดจดัใหมขีัน้ตอนและกระบวนการระดมความคดิยกรางยุทธศาสตรรวมฯ

และรับฟงความเห็นเปนพิเศษจากองคกรภาคีทั้ง ๔๕ หนวยงาน รวมทั้งเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติและ

สวนอื่น ๆ อีกเปนจำนวน ๔ ครั้ง ตามลำดับ ดังนี้ 

  การประชมุเชงิปฏบิตักิาร คร้ังที ่๑ ระหวางวนัที ่๓๑ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๒๕๕๖ เปนการประชุมคณะอนกุรรมการ

ทั้งชุด รวมกับผูแทนหนวยงานภาคีสำคัญและทีมวิจัย รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ระดมความคิด วิเคราะหสถานการณและ

แนวโนมดานงานสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศ ทำ SWOT analysis สรางวิสัยทัศนรวม กำหนดเปาหมายและ

ยุทธศาสตร จากนั้นทีมวิจัยนำขอมูลและความคิดเห็นที่ไดไปจัดทำยกรางเอกสารรางที่ ๑ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๖ เปนการจัดประชุมระหวางผูแทน

หนวยงานภาคีทั้ง ๔๖ องคกร รวมกับคณะอนุกรรมการท้ังชุดและผูที่เกี่ยวของ จำนวน ๑๐๐ คน เพ่ือนำเสนอ
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และรับฟงความเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ ๑ จากนั้นทีมวิจัยจึงนำขอคิดเห็นจากเวทีไปปรับปรุงเปน

เอกสารรางที่ ๒ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๖ ในเวทีเตรียมการสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ (Pre-assembly)  เปนการประชุมระหวางผูแทนหนวยงานภาคีทั้ง ๔๖ องคกร  คณะอนุกรรมการทั้งชุด  

ผูแทนเครือขายชุมชนทองถิ่นจากทุกภูมิภาคและผูที่เกี่ยวของ รวม ๑๕๐ คน เพื่อรับฟงความเห็นตอ (ราง) 

แผนยุทธศาสตรฯ เปนครั้งที่ ๒ จากนั้นทีมวิจัยและคณะอนุกรรมการนำความคิดเห็นจากเวทีไปปรับปรุงเปน

รางฉบับสุดทายกอนนำเขาสูการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (National Health Assembly) ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๕๗ เปนการประชุมใหญของเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่มีผูแทนเครือขายทั่วประเทศและหนวยงานภาคี

ที่หลากหลาย ท้ังฝายนโยบาย ฝายวิชาการ ฝายบริหาร และฝายปฏิบัติ จะไดพิจารณาและมีมติสมัชชารับรอง 

(ราง) ยุทธศาสตรฯ อนัหมายถงึการรบัรองในเชงิหลกัการตอกรอบแนวคิดและสาระสำคัญของชุดเครื่องมือรวมพลัง

ดุจการรวมแสงเลเซอรสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนทั้ง ๗ ชิ้น  

 รวมทั้งประกาศปฏิญญาตอสาธารณะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกันของภาคีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

๒๓๔ กลุมเครือขาย และมีการรวมลงนามความรวมมือระหวางองคกรภาคีระดับชาติสวนหนึ่งที่มีความพรอม

ในการสนับสนุนและ/หรือรวมสนับสนุนทรัพยากร ในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการรูปธรรมตามแนวทางของ

ยุทธศาสตรรวม จำนวนท่ีแนนอนจำนวนหน่ึงดวย 

 

๑๔. คลังขอมูล องคความรูและเทคโนโลย ี

 ในการพัฒนาระบบเครอืขายฐานขอมูลที่จะเช่ือมโยงและใชประโยชนรวมกนันัน้ ส่ิงทีเ่ปนสาระสำคัญที่ควร

จะบรรจุไวในฐานขอมูลประกอบดวย ขอมูลองคกรชุมชนในเครือขาย องคความรู บทเรียนรูและประสบการณของ

ชุมชนและหนวยงานภาคี รวมไปถึงเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีที่หนวยงานและชุมชนไดพัฒนาหรือประดิษฐคิดคน

ขึ้นมาใชงาน   

 ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานภาคีอื่น ๆ ไดเลอืกนำไปประยุกตใชและพฒันาตอยอดไปในทิศทางเดยีวกนั นอกจากนั้น

ยังจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนและถายทอดเทคโนโลยีระหวางกันอีกดวย 

 ซึ่งเทาที่ประมวลในเบ้ืองตน ขณะน้ีมเีครือ่งมอืทีห่นวยงานภาคไีดพฒันาขึน้และนำมาใชในการทำงานสนับสนุน

ชุมชนอยางไดผลดี อยางนอย ๒๒ ช้ิน ซึ่งควรที่จะไดใชเปนจุดตั้งตนในการพัฒนาใหเปนคลังความรูและเครื่องมือ

เคร่ืองใชรวมกันที่มีความสมบูรณครบถวนย่ิงขึ้น ไดแก 

 ๑) เครื่องมือของแผนงานตำบลสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก 

    ๑.๑) เครื่องมือวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณาแบบเรงดวน (Rapid Ethnography Community 

Assessment Process - RECAP) เปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการถอดบทเรียนและการสรุปขอมูลทุนและ

ศักยภาพของกลุมหรือแหลงปฏิบัติการในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการออกแบบกระบวนการพัฒนา

แหลงเรียนรู 

    ๑.๒)  ระบบขอมูลตำบลโดยใชเครื่องมือ TCNAP (Thailand Community Network Appraisal 

Program: TCNAP) ประกอบดวยขอมูล ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคลและครอบครัว และระดับกลุมและชุมชน  ซึ่งทั้ง 

๒ ระดับ ประกอบดวยขอมูลที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชนทองถิ่นใน ๗ ดาน ไดแก ๑) ขอมูลดานทุนที่แสดงถึง

ศักยภาพ ๒) ขอมูลดานการสื่อสาร ๓) ขอมูลดานการดูแลสุขภาพ ๔) ขอมูลดานประชากร ๕) ขอมูลดานเศรษฐกิจ
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ชุมชน ๖) ขอมูลดานสิ่งแวดลอม และ ๗) ขอมูลดานการเมืองการปกครอง 

    ๑.๓) หลักสูตร (แนวทาง) การเรียนรูรวมกันภายในพื้นที่ของแตละ อปท. และหลักสูตร (แนวทาง) 

การเรียนรูขามพื้นที่ของชุมชนทองถิ่น (ขาม อปท.)  

    ๑.๔)  เครื่องมือ (แนวทาง) การทำงานสำหรับนักวิชาการชุมชนทองถิ่น ๖ เรื่อง ประกอบดวย ๑) การ

พัฒนาคูมือการสรางการเรียนรู ๒) การพัฒนาโครงการ ๓) การสรุปความกาวหนาการดำเนินงาน ๔) การออกแบบ

ขั้นตอนการดำเนินงานกอนปฏบิตักิารจริง (การสรางปฏิบตักิาร) ๕) การจดัการความรูและพฒันานโยบายสาธารณะ 

และ ๖) การบูรณาการงานโครงการกับงานประจำ   

    ๑.๕)  คูมือการขับเคลื่อนการทำงานเฉพาะประเด็น ๖ ประเด็น ประกอบดวย ๑) การพัฒนาระบบการ

ดูแลผูสูงอายุ ๒) การลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ ๓) การลดการบริโภคแอลกอฮอล 

 ๒) เคร่ืองมือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

     (๑) Credit Scoring 

 ๓) เคร่ืองมือของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

       (๑) เครื่องมือการทบทวนตนเองของสภาองคกรชุมชน 

       (๒) เครื่องมือการทบทวนตนเองของกลุมสวัสดิการชุมชน 

          ๔) เครื่องมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

       (๑) เครื่องมือประเมินกองทุนสุขภาพตำบล 

       (๒) Strategic Map 

          ๕) เครื่องมือทำงานสุขภาพชุมชน ๗ ช้ิน ของสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

       (๑) แผนที่เดินดิน (Geo-social Mapping) 

       (๒) ผังเครือญาติ (Genogram) 

       (๓) โครงสรางองคกรชุมชน (Community Organizations) 

       (๔) ระบบสุขภาพชุมชน (Local Health Systems)  

       (๕) ปฏิทินชุมชน (Community Calendar) 

       (๖) ประวัติศาสตรชุมชน  (Local History) 

       (๗) ประวัติชีวิต (Life Story) 

       ๖) เครื่องมือของสำนักงานพัฒนาสุขภาพชุมชน (สพช.) ระดับตำบล 

       (๑) เครื่องมือประเมินระบบสุขภาพชุมชนดวยตนเอง ๖ ดาน ของ สพช. 

       ๗) เครื่องมือของมูลนิธิหมูบาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

       (๑) แผนชีวิตชุมชน 

       (๒) บัญชีครัวเรือน 

 ๘) องคความรูการพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร เชน หลกัสูตรอบรมการสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอม

และการเคล่ือนไหว (Orientation and Mobility: O & M) หลักสูตรผูชวยคนพิการ หลักสูตรลามภาษามือ 

หลักสูตรสำหรับผูดูแลคนพิการ และฐานขอมูลการใชกายอุปกรณและเครื่องชวยความพิการ 

๑๕. กลไกการจัดการรวมกันในพื้นที ่

 เพื่อขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรรวมตามแนวทางของชุดเครื่องมือรวมแสงเลเซอรดังที่กลาวมาขางตน ให

ไดผลทั้งสิ่งที่เปนเอกภาพ มีพลังมุงสูเปาหมายใหญรวมกัน และใหไดทั้งสิ่งที่แตกตางหลากหลายอันงดงาม มี
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ประเด็นพิจารณาเรื่องกลไกการจัดการเชิงเครือขายรวมกันในพื้นที่ เปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

 ๑) กลไกปฏิบัติการที่ระดับ “ตำบล” - สำหรับการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นแบบดั้งเดิม ทั้งในชนบทและ

ในเมือง เปนที่เห็นตรงกนัวากลไกการจัดการระดบัตำบล องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนระดบัทีม่คีวามเหมาะสมที่สุด  

ดังนั้นควรท่ีหนวยงานภาคีที่มีงานในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจะไดเปดเผยขอมูลและเลือกกลไกที่จะใชทำงานรวมกัน 

เพื่อใหเกิดการสานพลังและลดความซ้ำซอนที่ไมจำเปนลง รวมถึงการใหขอมูลกับชุมชนไดใชประโยชน ซึ่งกลไก

ดังกลาวอาจเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสภาองคกรชุมชนตำบล หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 

หรือจะเปนกลไกที่ไมตายตัว โดยขึ้นอยูกับสภาพความจริงและความพรอมในพื้นที่นั้น ๆ ก็ได 

 ๒) กลไกสนับสนุนที่ระดับ “จังหวัด” และ/หรือ “อำเภอ”  -  ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ควรท่ีจะจัดใหมีกลไก

ประสาน-สนับสนนุการขับเคลื่อนเครือขายปฏิบัติการภาคสนามระหวางหนวยงานภาคีอยางจริงจัง รูปแบบที่

ภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญไดพัฒนาข้ึนนับเปนตัวอยางที่นาสนใจ จึงควรที่หนวยงานภาคีที่มีงานในพื้นที่

จังหวัดเดียวกันจะไดสำรวจกลไกของตน ทั้งระดับจังหวัดหรืออำเภอ เพื่อตัดสินใจในการเลือกและพัฒนาใหเปน

กลไกรวมที่สามารถรองรับภารกิจสนับสนุนชุมชนของทุกหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้โดยยึดหลักการของ

การกระจายอำนาจและทรัพยากรไปใหกลไกพื้นที่สามารถจัดการตนเองใหมากที่สุดดวย 

 ๓) กลไกประสานยุทธศาสตรในระดับ “ชาติ” - เพื่อใหมีพื้นที่และโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางหนวยงานภาคีเปนประจำทกุ ๑ - ๒ เดอืน ในลกัษณะเวทียทุธศาสตรสนบัสนุนการพฒันาระบบสุขภาวะชุมชน 

ควรที่จะจัดใหมีกลไกในลักษณะกองเลขานุการรวมกัน โดยที่หนวยงานภาคีรวมกันจัดตั้งขึ้นและใหการสนับสนุน

นโยบายและทรัพยากรในการทำงาน ทั้งในดานการจัดประชุม การจัดทำขอมูล-องคความรู การทำสำรวจและ

ประเมนิสถานการณความกาวหนาเพื่อเปนขอมูลนำเขาสูเวทีหารอื รวมทัง้การรณรงคทางสงัคมในประเดน็สาธารณะ

บางอยางที่มีขนาดใหญและซับซอนรวมกัน 

 

๑๖. แผนยุทธศาสตรรวมขององคกรภาคี : วาดวยการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน 

 แผนยุทธศาสตรรวมฯ ท่ีจะกลาวตอไปนี้ ไมใชแผนยุทธศาสตรแหงชาติหรือแผนแมบทการพัฒนาของ

ประเทศที่จะมีผลบังคับใหหนวยงานราชการตองปฏิบัติตาม แตเปนแผนยุทธศาสตรรวมขององคกรภาคีและ

เครือขายทางสังคมที่เห็นพองตองกันและตกลงใจในการขับเคลื่อนงานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาวะ

ชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน 

           มีสาระสำคัญประกอบดวย ๑) วิสัยทัศนรวม (VISION)  ๒) พันธกิจรวม (MISSION) ๓) เปาหมายหลัก  

(GOAL) ๔) วัตถุประสงคและเปาหมายรวม (OBJECTIVE) ๕) ตัวชี้วัด (INDICATOR) ๖) กลยุทธรวม (STRATEGY) 

๗) แผนงานและโครงการรวม (PLAN and PROJECT)  ดังตอไปนี้ 

 ๑) วิสัยทัศนรวม (VISION)  

 “สังคมไทยมีชมุชนทีเ่ขมแขง็ มคีวามหลากหลาย กวางขวางครอบคลมุและมัน่คง เช่ือมโยงกนัเปนเครอืขาย 

เปนฐานรากในการพัฒนาประเทศในทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สุขภาพ คุณธรรม

จริยธรรม ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นำไปสูชุมชนสุขภาวะ”  

 ๒) พันธกิจรวม  (MISSION) 

     (๑)  ประสานพลังทุกองคกรภาคี เรงสนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาชุมชนทองถ่ินพื้นฐานและชุมชน

ทองถ่ินสมัยใหม ทั้งในชนบทและในเมือง ใหมีศักยภาพในการจัดการตนเองและมีความเขมแข็งในเชิงคุณภาพ 

บนฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคม 
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     (๒)  สงเสริมและสนบัสนนุใหชมุชนมขีอมลูและความรู สามารถเฝาระวงัผลกระทบจากนโยบายทีท่ำให

ชุมชนออนแอในระยะยาว อันไดแก โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญทีไ่มรับฟงความคิดเห็นประชาชน 

โครงการสัมปทานและการลงทุนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และกระแสการเสพติดนโยบาย

ประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห รวมทั้งการผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายรัฐใหมาสูแนวนโยบาย

สวัสดิการเชิงประชาสังคมที่มุงใหประชาชนมีสำนึกความเปนพลเมือง เปนผูรับผิดชอบตอสวนรวมและมีวิถีการ

เปนผูใหมากกวาผูรับ 

     (๓)  มุงรักษาภาวะแวดลอมและกระแสอุดมการณทางสังคมเรื่องชุมชนเขมแข็งและประชาสังคมเชน

ที่เปนอยูในปจจุบันไวใหนานที่สุด 

      (๔)  สรางองคความรู นวัตกรรม และจัดการการเรียนรูดานงานชุมชนเขมแข็ง ทั้งในระดับเครือขาย

และสังคมสวนรวม   

 ๓) เปาหมายหลกั  (GOAL) 

     (๑)  เพื่อเสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสวนใหญของประเทศมีศักยภาพในการเรียนรู ปรับตัวและจัดการ

ตนเองได และมีความเขมแข็งในเชิงคุณภาพอยางทันตอสถานการณ  

     (๒)  เพื่อใหประเทศมีนโยบายที่เอื้อตอการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นและความเขมแข็งของสังคม

ไทยอยางยั่งยืน  

     (๓)  เพื่อสรางเสริมและรักษาสภาวะแวดลอมทางสังคมใหสามารถหนุนเสริมภารกิจการพัฒนาระบบ

สุขภาวะชุมชนอยางตอเนื่อง  

     (๔)  เพื่อสราง สะสมและตอยอดขยายผลองคความรูและนวัตกรรมดานการพฒันาระบบสขุภาวะชุมชน 

ที่เหมาะสมกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 ๔) วัตถุประสงคและเปาหมายรวม  (OBJECTIVE) 

              (๑) เพื่อเสริมพลังชุมชนทองถิ่น 

  (๑.๑) ชุมชนทองถิ่นพื้นฐานท่ัวประเทศมีศักยภาพในการจัดการตนเองและเขมแข็งในเชิงคุณภาพ 

  (๑.๒) ชุมชนทองถิ่นสมัยใหมทั่วประเทศไดรับการเสริมพลังอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม 

  (๑.๓) ชุมชนเชิงความสัมพันธตามพลวัตของสังคมทั่วประเทศไดรับความเอาใจใสมากขึ้น โดยมี

งานวิจัยและงานพัฒนาเพื่อคนหารูปแบบการทำงานสงเสริมและสนับสนุนที่เหมาะสม 

               (๒)  เพ่ือใหประเทศมีนโยบายท่ีเอื้อตอการจัดการตนเองของชุมชน  

  (๒.๑) สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนสามารถพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอการจัดการตนเอง 

และสงเสริมสุขภาวะของชุมชน  

  (๒.๒) เครือขายองคกรภาคีสนับสนุนขอมูล ความรูในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่จะสงผลกระทบตอ

ชุมชน เพ่ือใหชุมชนสามารถติดตามนโยบายท่ีจะสงผลกระทบทำใหชุมชนออนแอในระยะยาว รวมทั้งโครงการ

ขนาดใหญที่จะสรางผลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาต ิ ส่ิงแวดลอมและชุมชนทองถ่ิน และแสดงปฏิกิริยาสะทอนกลับ

ไปยังผูกำหนดนโยบายไดอยางเหมาะสมและทันตอเหตุการณ 

  (๒.๓) ประเทศไทยมีนโยบายและแผนงาน โครงการในระดบัชาตทิีเ่อือ้ตอชุมชนเขมแขง็และระบบ

สุขภาวะชุมชนอยางตอเนื่อง 

              (๓)  เพื่อสรางเสริมสภาวะแวดลอมทางสังคมใหหนุนเสริมชุมชน  

  (๓.๑) การสรางเสริมใหชุมชนสามารถดำรงทุนทางสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร รวมถึง
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จารีตประเพณีดั้งเดิม ที่ทำใหชุมชนอยูรวมกันอยางมีสุขภาวะ 

  (๓.๒) ส่ือมวลชนทุกแขนงใหความสำคัญอยางเสมอตนเสมอปลายตอประเด็นการพัฒนาระบบ

สุขภาวะชุมชน ชุมชนเขมแข็งและประชาสังคม ในฐานะปจจัยของการพัฒนาประเทศและการเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน 

              (๔)  เพื่อสรางและตอยอดขยายผลองคความรู  

  (๔.๑) เครือขายองคกรภาคีมีคลังความรูในการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนและระบบฐานขอมูล

องคกรชุมชนที่เพียงพอตอการวางแผนและแกไขปญหาของตนเอง 

  (๔.๒) มีสื่อดานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร

ประชาสัมพันธที่หลากหลายและจำนวนมากเพียงพอ 

  (๔.๓) มีนวัตกรรมและเคร่ืองมือใหม ๆ สำหรบัการพฒันาระบบสุขภาวะชุมชนออกมาอยางไม

ขาดสาย  

 ๕) ตัวชี้วัด  (INDICATOR) 

     (๑)  ภายในระยะเวลา ๑๐ ป องคกรชุมชนทุกรูปแบบ ในทุกเครือขายและทุกพื้นที่ อยางนอยสองใน

สาม มีศักยภาพในการเรียนรูและจัดการตนเองได มีความเขมแข็งในเชิงคุณภาพ  

     (๒)  ภายในระยะเวลา ๑๐ ป ชุมชนทองถิ่นพื้นฐานทั่วประเทศ อยางนอยครึ่งหนึ่ง ผานเกณฑชุมชน

เขมแข็งหรือชุมชนสุขภาวะ  

     (๓)  ภายในระยะเวลา ๕ ป ชุมชนทองถิ่นสมัยใหม และชุมชนเชิงความสัมพันธแบบอื่น ๆ ไดรับการ

ดูแลและสงเสริมสนับสนุนกระบวนการงานชุมชนเขมแข็งจากหนวยงานภาคีอยางเปนกิจจะลักษณะ  

     (๔) ภายในระยะเวลา ๕ ป มีกลไกการประสานสนับสนุนที่เขมแข็งระดับตำบลและจังหวัดทั่วประเทศ 

ครอบคลุมอยางนอยรอยละ ๘๐  

         (๕) ภายในระยะเวลา ๕ ป โครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบตอชุมชนทองถ่ินและทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยูและ

เปนที่สนใจของสาธารณะ ไดรับการทบทวนและปรับเปลี่ยนทิศทางไปสูการเสริมพลังชุมชนและการมีสวนรวม

ในเชิงคุณภาพจากภาคประชาสังคม 

     (๖)  ภายในระยะเวลา ๑๐ ป มีฐานขอมูลผูนำชุมชนทองถิ่น ปราชญชาวบานและผูทรงคุณวุฒทิาง

สังคม ที่หลากหลายสาขา หลากหลายเพศวัย หลากหลายภูมิภาคและทองถิ่น อยางนอย ๕๐๐,๐๐๐ คน 

     (๗)  ภายในระยะเวลา ๕ ป กระแสขาวตัวอยางความสำเร็จของชุมชนทองถิ่นที่สามารถเอาชนะ

ปญหายาเสพติด ความรุนแรง อบายมุข และปญหาความเส่ือมของสังคม มีจำนวนรายงานมากขึ้น บทนำ บทความ 

คอลัมนประจำของหนงัสอืพมิพ และบทวิเคราะห รวมทั้งสารคดีของสื่อโทรทัศน วิทยุ และนิวมีเดยี สะทอน

ความหวังและความเชื่อมั่นตอแนวคิดแนวทางดานชุมชนเขมแข็งและประชาสังคม 

     (๘)  แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ ยังคงบรรจุประเด็นชุมชนเขมแข็งและประชาสังคม

ไวในสาระสำคัญ  

     (๙)  ภายในระยะเวลา ๕ ป มีเครือขายระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนที่สมบูรณครบถวน และมีคลัง

องคความรูและเครื่องมือ คูมือ เทคโนโลยี สำหรับการทำงานชุมชนเขมแข็ง ที่เปนสมบัติสาธารณะ   

    (๑๐)  ภายในระยะเวลา ๕ ป มีคลังสื่อชุมชนเขมแข็งสำหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพร

ประชาสัมพันธที่สมบูรณและเปนสมบัติสาธารณะ  
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 ๖) กลยุทธรวม (STRATEGY)  

 สรางกลไกประสานงานระหวางเครอืขายองคกรภาคีทีเ่ขมแขง็เปนเอกภาพ ท้ังในระดับตำบล ระดับจังหวัด 

อำเภอ และระดับชาติ 

     (๑)  กำหนดใหมีเพียงเปาหมายรวมและหลักการทำงานรวมเพื่อสรางความเปนเอกภาพในสวนการ

ดำเนินงานใหมีความเปนอิสระและสรางสรรคตามความถนัดและเชี่ยวชาญของแตละองคกรภาคีและชุมชน 

     (๒)  พัฒนาระบบ เคร่ืองมอื และทีมประเมนิผลลัพธชมุชนเขมแขง็รวมกัน และจดัทำรายงานสถานการณ

ความกาวหนาและปญหาอุปสรรคเปนรายป เพื่อนำมาสูการเรียนรูและปรับตัวรวมกัน 

     (๓)  สนับสนุนใหองคกรชุมชนในพ้ืนที่มีกลไกเฉพาะเพ่ือเฝาระวังและติดตามผลกระทบจากโครงการ

ขนาดใหญที่มีผลกระทบตอชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่เสี่ยงตอ

การเสพติด  ในขณะเดียวกันก็ผลักดันนโยบายดานชุมชนเขมแข็ง-ประชาสังคมใหเปนทางออกทางเลือก 

     (๔)  สื่อสารใหเครือขายและสังคมไดรับทราบ รูเทาทนัและสามารถมปีฏบิตักิารตอภาวะคุกคามไดอยาง

อิสระและทันตอเหตุการณ 

     (๕)  จัดทำเนื้อหาสาระ ผลิตสื่อ พัฒนาระบบและเครือขายการสื่อสารในลักษณะเชิงรุก ครอบคลุมสื่อ

ทุกแขนง ท้ังสื่อกระแสหลัก กระแสรอง และสื่อสังคมมิติใหม 

     (๖)  ลงทุนในการพัฒนาระบบเครือขายฐานขอมูล Multi-centric Database  อยางจริงจัง 

     (๗)  ลงทุนในการพัฒนาคลังความรู เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชน 

     (๘)  ลงทนุในการพฒันาคลังสื่อสาร รายการขาว สาระบันเทิง สารคดีและศิลปะวัฒนธรรม (Archives) 

เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 ๗) แผนงานและโครงการรวม (PLAN and PROJECT)  

 เพื่อใหมีรูปธรรมในการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายในเบ้ืองตนจึงขอเสนอตัวอยางแผนงานและโครงการ

รวมดังตอไปน้ี เปนภารกิจที่หนวยงานภาคีและชุมชนจะรวมกันเปนเจาของ เจาภาพและผูดำเนินงาน โดยจะมีการ

แบงสันปนสวนในการเปนองคกรหรือกลุมองคกรผูรับผิดชอบหลักที่ชัดเจนเปนรายโครงการไป  

  ผูรับผิดชอบหลักจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณและเปนแกนประสานในการขับเคล่ือน

โครงการนั้น ๆ อยางตอเนื่อง อยางนอย ๓ - ๕ ป  

 ทั้งน้ีจะมีการประเมินและปรับแผนทุกสองป ในลักษณะ Rolling Plan และอาจมีการปรับเปลี่ยนองคกร

ผูรับผิดชอบหลักไดโดยฉันทมติหรือขอตกลงรวมกันของเวทีประชุมรวมระหวางองคกรภาคี   

 โดยถือหลักการวาจะไมปลอยใหองคกรใดตองรับภาระเพียงลำพัง 

     (๑)  แผนงานประสานพลงั สรางเอกภาพเครอืขายองคกรภาค ีสนบัสนนุการพฒันาระบบสุขภาวะชุมชน 

  (๑.๑) โครงการพัฒนากลไกรวมระหวางองคกรภาคีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ

สุขภาวะชุมชน ทั้งในระดับชุมชนทองถิ่น  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

  วัตถุประสงค - สรางกลไกประสานงานในระดบัพืน้ทีร่วมกนั ใหครอบคลมุทัง้สามระดบัทัว่ประเทศ 

และพัฒนาศักยภาพของกลไกประสานงานระดับพื้นที่ใหสามารถดำเนินงานเชื่อมโยงสนับสนุนระหวางองคกร

ภาคีสวนกลางและภูมิภาคกับชุมชนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  .................... 

  (๑.๒) โครงการพัฒนาเครือขายระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนและประชากรกลุมเปาหมาย

การพัฒนาสังคมใหครอบคลุมขอมูลองคกรชุมชนและขอมลูผูนำชุมชนทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิ
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ทางสังคม ทุกประเภท ทุกระดับ ทั่วประเทศ  

  วัตถุประสงค  -  สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคีใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนที่มี

ขอมูลครบถวน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เปนสาธารณะและเชื่อมโยงเปนเครือขายถึงกันทั่วทุกองคกร 

  องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  ..................................... 

  (๑.๓) โครงการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมและจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับชุมชนใน

เขต กทม. 

  วัตถุประสงค  -  ศึกษาความเปนไปไดและพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมและดำเนินการจัดตั้งกองทุน

หลักประกันสุขภาพสำหรับชุมชนใหครอบคลุมชุมชนทองถิ่นทุกประเภทที่หลากหลายใน ๕๐ เขตพื้นที่ของ กทม. 

  องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  ...................................  

     (๒) แผนงานเฝาระวังผลกระทบทางนโยบาย สงเสริมและผลักดันแนวนโยบายชุมชนเขมแข็งและ

สังคมสุขภาวะ 

   (๒.๑)  โครงการจัดตั้งทีมเฝาระวังผลกระทบทางนโยบายตอชุมชนทองถิ่น (Policy Watch) 

  วัตถุประสงค  -  จัดใหมีทีมวิชาการเฉพาะท่ีมีศักยภาพในการเฝาระวังทางนโยบาย ท้ังโครงการ

กอสรางโครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญทีก่ระทบชมุชนทองถิน่ โครงการสมัปทานและการลงทนุทีท่ำลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และนโยบายประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะหที่จะทำใหชุมชนออนแอในระยะยาว และสามารถให

ความรูและขอมูลขาวสารเพื่อการรูเทาทันของสังคม ตลอดจนแสดงปฏิกิริยาสะทอนกลับหรือโตตอบกับผูกำหนด

นโยบายไดอยางเหมาะสม ทันตอสถานการณ 

            องคกรผูรับผิดชอบ  -  .........................................     

  (๒.๒) โครงการติดตามผลงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

ประเทศ   

  วัตถุประสงค  -  จัดทำรายงานผลงานความกาวหนา ปญหาอปุสรรคและบทเรียนรูในการดำเนนิงาน

ตามแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๓  โดยจัดทำเปนรายหนึ่ง-สองป เพื่อนำมาสูการแลกเปล่ียนเรียนรู

และปรับตัวรวมกันขององคกรภาคี 

  องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  ................................  

     (๓)  แผนงานเสรมิสรางสภาวะแวดลอมทางสังคมและทางนโยบายใหเอือ้ตอการพฒันาระบบสุขภาวะ

ชุมชน  

  (๓.๑) โครงการพัฒนาสื่อและเครือขายการสื่อสารเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

   วัตถุประสงค  -  พัฒนาสาระ สื่อ นักสื่อสาร และเครือขายชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือ

การเรียนรู เผยแพร รณรงคเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางตอเนื่อง  

             องคกรผูรับผิดชอบ  -  .......................................................... 

  (๓.๒) โครงการพัฒนาคลังสื่อเพื่อชุมชนเขมแข็งที่มีคุณภาพหลากหลายและเปนสมบตัิสาธารณะ 

สามารถเขาถึงไดงาย  

        วัตถุประสงค - สงเสริมสนับสนุนองคกรภาคีใหมีการจัดทำคลังสื่อเพื่อชุมชนทองถิ่นที่หลากหลาย 

(archives) เปนของตนเอง และเปดสำหรับใหบริการสาธารณะและการแลกเปล่ียนเทคโนโลยีระหวางกันภายใน

เครือขาย 

  องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  ...................................  
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     (๔)  แผนงานพัฒนาองคความรู นวัตกรรมและการเรียนรูดานชุมชนเขมแข็งและสังคมสุขภาวะ   

  (๔.๑) โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมสนับสนุนชุมชนทองถิ่นสมัยใหมและ

ชุมชนเชิงความสัมพันธแบบอื่น ๆ 

  วัตถุประสงค - ศึกษาทดลอง หรือวิจัยและพัฒนาเพื่อคนหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการดำเนินงาน

สนับสนุนชุมชนทองถิ่นสมัยใหมและชุมชนเชิงความสัมพันธแบบอื่น อันจะนำไปสูการจัดทำเปนนโยบายและ

ยุทธศาสตรเฉพาะสำหรับหนวยงานภาคีที่รับผิดชอบโดยตรงตอไป  

            องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  ..........................................  

  (๔.๒) โครงการประเมินสถานการณความเขมแขง็และปญหาอปุสรรคของชมุชนทองถ่ินทัว่ประเทศ

และจัดทำรายงานประจำปเผยแพรตอสาธารณะ  

  วัตถุประสงค - สำรวจและจัดทำรายงานประจำป วาดวยสถานการณชุมชนเขมแข็ง-ชุมชน

สุขภาวะ เพื่อสะทอนความกาวหนา และความสำเร็จ-ลมเหลว ปญหาอุปสรรคและบทเรียนรูจากภารกิจสนับสนุน

ชุมชนทองถ่ิน ที่องคกรภาคีรวมกันรับผิดชอบในมิติตาง ๆ และนำขอมูลมาสูการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีประชุม

ระหวางองคกรภาคีทุกระดับอยางตอเน่ือง  

             องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  .................... 

  (๔.๓)  โครงการพัฒนาคลังความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนเขมแข็ง  

   วัตถุประสงค - สงเสริมสนับสนุนใหองคกรภาคีมีการจัดทำคลังองคความรู นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อชุมชนเขมแข็ง โดยเครือขายและสาธารณชนสามารถเขาถึงและเลือกใชประโยชนไดโดยสะดวก 

              องคกรผูรับผิดชอบหลัก  -  ...................................  

 

เอกสารอางอิง 

ประเวศ วะสี. การจัดการใหมเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. กรุงเทพฯ, ๒๕๕๕ 

พลเดช ปนประทีป. นักการธนาคารผูนำขบวนการชมุชนไทย, สถาบนัพฒันาองคกรชมุชน, กรงุเทพฯ ๒๕๕๐ 

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม. ปาฐกถาพิเศษ จินตภาพใหม ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง “เวทีสัมมนาชุมชนทองถิ่นจัดการ

ตนเองสูการปฏิรูปประเทศไทย”, ๒๕๕๓ 

กรมการพัฒนาชุมชน - วิกิพีเดีย 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ชะนวนทอง ธนสุกาญจน และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน, ๒๕๕๕ 

สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต.ิ การศกึษาวเิคราะหปจจยัทีส่นบัสนนุใหชุมชนเขมแขง็ 

คณะอนุกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อแกไขปญหาวิกฤต ภายใตคณะกรรมการนโยบายสังคม

แหงชาติ. การประเมินองคประกอบและลักษณะชุมชนเขมแข็ง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๓๙

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑ 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๒.๑ 

แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน 
 

๑. ชุมชนเขมแข็งมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาชุมชนทองถ่ินมีความสำคัญในฐานะท่ีเปนฐานรากของสังคม 

ฐานรากของตึกที่แข็งแรงเทาน้ันจึงจะสามารถรองรับโครงสรางอาคารที่สูงใหญได  การพัฒนาประเทศท่ีเนนการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและมุงบริหารจัดการอำนาจอยูที่โครงสรางสวนบนในชวง ๕๐ ปท่ีผานมา นอกจากละเลย

ชุมชนทองถิ่นแลว ยังบอนเซาะฐานรากเหลานี้จนลุกลามกลายเปนวิกฤตการณของสังคมใหญทั้งโครงสรางอยาง

หลกีเลีย่งไมได กลาวคอืเกดิวกิฤตทัง้ทางสังคม สิง่แวดลอม สุขภาพ เศรษฐกจิและการเมือง อยางเกีย่วเนือ่งกนัไป [๑, ๒] 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖, ๖๗, ๘๐ (๒), ๘๗ (๑) และธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลวนใหความสำคัญกับชุมชน ทั้งในมุมมองของสิทธิชุมชน การรวมกำหนด

นโยบายพัฒนาทองถิ่น การมีชุมชนเขมแข็ง และตำบลจัดการสุขภาพเขมแข็ง ซึ่งนโยบายรัฐบาลก็ไดใหความสำคัญ

กับชุมชนเชนกัน ดังปรากฏในนโยบายเรื่องการพัฒนาสุขภาพของประชาชนท่ีเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

กำหนดตัวชี้วัดเปนตำบลท่ีมีการจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน เปนตน [๓, ๔] 

 

๒. มีหนวยงานมากมายสนับสนุนชุมชนสุขภาวะหรือชุมชนเขมแข็ง แตยังบูรณาการกันไมได 

 ปจจุบันมีหนวยงานและองคกรภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หันมาใหความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาในระดับชุมชนกันเปนจำนวนมาก ทั้งในดาน

สุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม สิ่งแวดลอม และอื่น ๆ [๕] จากการตรวจสอบเบื้องตนของคณะอนุกรรมการจัด

ทำแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชน ภายใตคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวามีหนวยงานและองคกรจำนวนไมนอยกวา ๔๖ หนวยงาน ที่กำลังมีบทบาทสนับสนุนชุมชน

สุขภาวะหรือชุมชนเขมแข็ง ในรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย อาทิ 

 ๒.๑ หนวยงานดานนโยบาย ไดแก ๑) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ๒) กระทรวงสาธารณสุข 

๓) กระทรวงมหาดไทย ๔) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๕) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ๗) สำนักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ๘) กระทรวงพลังงาน ๙) กระทรวงวัฒนธรรม ๑๐) กระทรวงยุติธรรม 

 ๒.๒ หนวยงานดานวชิาการ ไดแก ๑) สำนักงานบรหิารยทุธศาสตรสขุภาพดวีถิชีวีติไทย ๒) กรมควบคุมโรค 

๓) กรมอนามัย ๔) กรมสุขภาพจิต ๕) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ๖) สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ๗) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ๘) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

๙) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๑๐) มูลนิธิสุขภาพไทย ๑๑) มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  ๑๒) สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ๑๓) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๑๔) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา ๑๕) สถาบันการเรียนรู

เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิต ๑๖) สำนักงานกองทุนสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ ๑๗) สำนักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ๑๘) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
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 ๒.๓ หนวยงานปฏิบตักิาร ไดแก ๑) กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ๒) สำนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาติ  

๓) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ๔) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ๕) ธนาคารออมสิน 

๖) สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียง ในสำนักนายกรัฐมนตรี ๗) สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

๘) สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๙) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ๑๐) เครือขายแผนชีวิต

ชุมชนพ่ึงตนเองสี่ภาค ๑๑) กรมการพัฒนาชุมชน ๑๒) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๓) สถาบนัลูกโลก

สีเขียว มูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน ๑๔) ศูนยคุณธรรม ๑๕) กรุงเทพมหานคร ๑๖) สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

๑๗) สำนักงานโครงการ ๘๔ ตำบลวิถีพอเพียง ปตท. ๑๘) มูลนิธิปูนซีเมนตไทย 

           แตอยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแมจะมีหนวยงานสนับสนุนชุมชนจำนวนมาก กลับพบขอจำกัดของ

หนวยงานอยางหน่ึงที่ทำใหไมสามารถรวมมือกันไดเทาที่ควร คือหนวยงานภาคีตางยึดภารกิจและเปาหมายท่ีตอง

ดำเนินงานของตัวเอง และมี KPI หรือตัวช้ีวัดผลงานเฉพาะองคกรที่จะตองถูกประเมินอันแตกตางกันไป 

 

๓.  ยุทธศาสตรรวมพลังดุจการรวมแสงเลเซอรเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน 

 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ๒๐ ทาน ศึกษาทบทวนวรรณกรรมวาดวยแผนและยุทธศาสตร

การสนับสนุนชุมชนของหนวยงานภาคี ๒๐ องคกร สำรวจระบบฐานขอมูลและคลังองคความรูและเทคโนโลยีของ

๑๐ หนวยงาน  รวมทั้งการประชุมระดมความคิดผูเกี่ยวของหลายครั้ง คณะอนุกรรมการฯ สามารถสรุปไดวา เรื่อง

สำคัญและเครื่องมือที่จำเปนในการบูรณาการนั้นควรจะตองรวมพลังภาคีสนับสนุนชุมชนดุจแสงเลเซอร โดยมี

องคประกอบท่ีควรบูรณาการรวมกันอยางนอย ๗ องคประกอบ ไดแก ๑) เปาหมายรวม (Purpose) ๒) หลักการ

ทำงานรวม (Principle) ๓) ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน (Ownership/Participation) ๔) แผนขับเคลื่อนภารกิจ

เชิงยุทธศาสตรรวมกัน (Plan) ๕) คลังขอมูลและองคความรูที่จำเปนรวมกัน (Multi-centric Database) ๖) คลัง

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีรวมกัน (Tools/Technology)  ๗) กลไกการจัดการรวมกัน (Organization) 

 

๔. ชุมชนมีพลวัตกันไปมาก แตหนวยงานภาคียังคงยึดติดกับชุมชนทองถิ่นแบบพื้นฐาน 

 ปญหาสำคัญอีกอยางหนึ่งสำหรับงานสนับสนุนชุมชนสุขภาวะหรือชุมชนเขมแข็งคือ รูปแบบของชุมชนนั้น

ไมหยุดนิ่งตายตัว มีพลวัตแปรเปล่ียนไปตามการเคล่ือนตัวของสังคมตลอดเวลา ในขณะท่ีหนวยงานสวนใหญยัง

คงยึดติดอยูกบัรปูแบบการทำงานกับชมุชนในรูปแบบเดิม ๆ จึงทำใหขาดองคกรและองคความรูทีจ่ะดแูลภารกิจ

สนับสนุนชุมชนรูปแบบใหม ๆ ดงันัน้ เพือ่ใหเหน็ภาพรวมในการขบัเคลือ่นงานในเชิงยุทธศาสตรรวมกัน จำเปนตอง

จำแนกชุมชนเปน ๓ กลุม ๗ ประเภท และกำหนดยุทธศาสตรใหครอบคลุม ดังนี้ 

 ก. ชุมชนทองถิ่นพื้นฐาน ไดแก ๑) ชุมชนชนบท ชุมชนทองถิ่น หมูบาน ตำบล เหลานี้คือชุมชนรูปแบบ

ดั้งเดิมที่เห็นทั่วไปในชนบททุกภาคของประเทศ  ๒) ชุมชนเมืองแบบดั้งเดิม หมายถึง ชุมชนแออัด สลัม และชุมชน

จัดตั้งตามระบบการปกครองของเทศบาล อันเปนลักษณะทั่วไปของชุมชนในเมือง ซึ่งขณะนี้กำลังมีการขยายตัวไป

อยางรวดเร็ว 

 ข. ชุมชนทองถิ่นสมัยใหม โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ไดแก ๓) ชุมชน

บานจดัสรร ชุมชนเมอืง ชุมชนคอนโดมเินยีม ชุมชนชาวแฟลต และชมุชนอะพารตเมนต ๔) ชุมชนโรงงาน ๕) ชุมชน

สำนักงานหรือออฟฟศ   
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 ค. ชุมชนเชิงความสัมพันธอื่น ๆ ไดแก ๖) ชุมชนเสมือนจริง ชุมชนไซเบอร ชุมชนทางคล่ืน เหลานี้

เปนชุมชนที่มีสายสัมพันธติดตอกันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งซอนทับไปกับชุมชนรูปแบบอ่ืน และ ๗) ชุมชนรูปแบบเฉพาะ

อื่น ๆ อาทิ ชุมชนชายแดน ชุมชนชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง ชุมชนชายขอบ ฯลฯ 

 ในปจจุบัน หนวยงานภาคีตาง ๆ ยังคงดำเนินงานอยูแตชุมชนประเภท ๑) และ ๒) เทานั้น  สวนที่เหลือยัง

ขาดการพัฒนาแนวคิดแนวทางและวิธีการดำเนินงาน  ดังนั้น เพื่อใหทันตอสถานการณที่มีพลวัตทางสังคมสูง 

จึงควรที่จะมีการบุกเบิกงานชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเขมแข็ง สำหรับรองรับชุมชนรูปแบบอ่ืน ๆ กันอยางจริงจังควบคู

ไปดวย 

 

๕. ระบบสุขภาวะชุมชน : คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการที่ใชรวมกัน  

 คำวา ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง และชุมชนเปนสุข มักถูกใชไปในทิศทางเดียวกัน

หรือสลับเปล่ียนแทนท่ีกันไปมา สุดแตวาผูใชจะมคีวามสนใจพเิศษหรอืหนวยงานภาคีจะมภีารกจิเฉพาะไปในทางใด  

ดังนั้น เพ่ือนำไปสูการสรางเปาหมายใหญรวมกนัในระยะตอไป จึงมคีวามจำเปนทีจ่ะตองขยายคำจำกัดความบางอยาง

ใหครอบคลุมลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะที่หนวยงานภาคีใชอยู เพื่อใหทุกภาคีมีที่ยืน มีบทบาทและรูสึกเปน

เจาของรวมกัน  ไดแก    

 ๕.๑ ชุมชนสุขภาวะ ชุมชนเขมแข็ง ชุมชนจัดการตนเอง ชุมชนเปนสุข 

 ....หมายความวา ชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู ปรับตัวและสามารถจัดการปญหาไดดวยตนเอง ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สุขภาพ และคุณธรรมจริยธรรม จนบรรลุซึ่งความเขมแข็ง พึ่งตนเองไดและ

มีความสุข มีสันติภาพ หรือมีสุขภาวะในดานตาง ๆ 

 ๕.๒ งานสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน   

 ....หมายความวา ภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนทองถิ่นทั้งในชนบทและในเมือง และชุมชนใน

รูปแบบอ่ืน ๆ ตามพลวัตของสังคม ใหสามารถรวมตัวกัน รวมคิดรวมทำ รวมแกปญหา และมีศักยภาพในการ

จัดการตนเองไดในทุกดาน  จนบรรลุซึ่งคุณภาพความเขมแข็งและความมีสุขภาวะท่ีดี 

 ๕.๓ องคกรชุมชน 

        ....หมายความวา รูปแบบการจัดตั้งและจัดการตนเองอยางมีโครงสรางและเปนระบบของชุมชน ซึ่งอาจมี

ความแตกตางหลากหลายกันไปตามวัตถุประสงค ความสนใจและการปฏิสัมพันธตอบสนองกับองคกรภายนอก ทั้ง

ในดานชนิด ประเภท ขนาด และคุณสมบัติขององคกร 

 

๖. โอกาสและวิกฤตของงานสนับสนุนระบบสุขภาวะชุมชน 

 กลาวไดวา ในยุคนี้กระแสอุดมการณสังคมและนโยบายหนุนเสริมชุมชนสุขภาวะและชุมชนเขมแข็ง

ในดานตาง ๆ เปนโอกาสทีเ่อือ้ทีส่ดุตอการขบัเคลือ่นงานพฒันาระบบสุขภาวะชมุชน แตโอกาสเชนนี้ใชวาจะคงอยู

ตลอดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณบานเมืองที่กำลังผันผวนเชนขณะนี้ ไมมีใครสามารถทำนายไดวา

บรรยากาศที่เอื้อตอภารกจิสนับสนุนชุมชนเชนนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ในอีกดานหนึ่ง สถานการณบานเมืองที่กำลัง

มีความขัดแยงแตกแยกอยางยืดเยื้อเร้ือรังจากการแยงชิงอำนาจในโครงสรางสวนบนของนักการเมืองระบบตัวแทน

ในรัฐสภา ไดกลายเปนตัวกระตุนเราใหสังคมหันมาเรียกหาการปฏิรูป และขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกรองตองการ

ใหมีชุมชนเขมแข็งเขามาอยูในสมการการแกปญหา 
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          นอกจากน้ียังมีนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของรัฐและรัฐบาลที่ขาดความละเอียดออน

ตอการศึกษาผลกระทบและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ไดกลายเปนภาวะคุกคามชุมชนทองถิ่นอยาง

สำคัญ รวมทั้งนโยบายประชานิยมที่พรรคการเมืองทุกข้ัวตางแขงกันเสนอขายกับชาวบานและชุมชนทองถิ่นเพื่อ

แลกกับคะแนนเสียงในการเลือกต้ัง โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายท่ีเนนแนวทางสังคมสงเคราะหและการแกปญหา

ความเดือดรอนเฉพาะหนาเพื่อสรางคะแนนเสียงระยะสั้น มากกวามุงสรางความเขมแข็งและสุขภาวะของชุมชน 

รวมทั้งการมีระบบสวัสดิการที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว เหลานี้ลวนมีความเส่ียงที่จะทำใหเกิดสภาวะการเสพติดทาง

นโยบายและทำใหชุมชนออนแอในระยะยาว  

          นอกจากนั้น กระแสการเปดประเทศสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็นับเปนอีกความเส่ียงหนึ่งที่มาพรอม

โอกาส โดยหลายฝายมีความเปนหวงวาชุมชนทองถ่ินไทยโดยรวมยังขาดการเตรียมความพรอมในเชิงคุณภาพเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน  

 

๗. สุขภาวะชุมชนทั้งประเทศคือจุดหมายปลายทาง องคกรชุมชนทุกประเภทคือปจจัยรวม 

 องคกรชุมชนนับเปนผลลัพธผลผลิตที่เปนรูปธรรมของงานสนับสนุนชุมชนสุขภาวะหรือชุมชนเขมแข็ง

ที่หนวยงานภาคีตางมีรวมกัน  กลาวคือ หนวยงานภาคีตางมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมือน ๆ กันในเรื่องนี้ โดย

มักจะเริ่มจากขั้นตอนการเขาไปสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีการรวมตัวรวมคิดรวมทำกันเปนกลุม มีการจัดตั้งและ

จัดการอยางเปนระบบ  มีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและจัดการตนเองไดเขมแข็งขึ้นตามลำดับ    

 จากการสำรวจและศึกษาทบทวนยุทธศาสตรของหนวยงานภาคีที่สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ/ชุมชนเขมแข็ง 

กวา ๒๐ องคกร พบวามีบางหนวยงานเทานั้นที่มีระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนขนาดใหญในเครือขายของตน 

ซึ่งมีความครอบคลุมและกระจายตัวอยูในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขอมูลเหลานี้สามารถใชเปนเครื่องสะทอน

ความเขมแข็งของชุมชนฐานรากในภาพรวมของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย   

 ในเบื้องตน จากฐานขอมูล ๑๐ องคกรภาคี พบวามีองคกรชุมชนประเภทตาง ๆ เกิดขึ้นแลว รวม 

๒๐๕,๘๓๘ องคกร ซึ่งในจำนวนน้ีไดมีการประเมินระดับความเขมแข็งในเชิงคุณภาพแลว ๑๐๖,๗๘๐ องคกร และ

พบวามีสัดสวนในระดับเขมแข็งแตกตางกันไป มีตั้งแตรอยละ ๑๓.๗ ถึงรอยละ ๕๖.๒ 

 

๘. หลักการรวมในการสนับสนุนชุมชน 

 ปจจุบันพบวามีหลักการบางอยางท่ีเกือบทุกหนวยงานภาคีตางมีความเขาใจและใชเปนหลักยึดในการ

ทำงานกับชุมชนอยูแลว จึงอยูในวิสัยที่จะประมวลข้ึนไวใหเปนหลักการรวมอยางเปนกิจจะลักษณะ และเพื่อใชใน

การสื่อสารดวยภาษาเดียวกัน และดำเนินการกันอยางเขมงวดจริงจัง ประกอบดวย ๗ ประการ ไดแก 

 ๑) หลักการการใหชุมชนเปนฐาน เปนตัวตั้ง เปนศูนยกลาง 

 ๒) หลักการการกำหนดเปาหมายผลลัพธที่ตองคำนึงถึงสิ่งที่ชุมชนจะไดรับหรือสูญเสียไปพรอมกัน 

 ๓) หลักการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน  

 ๔) หลักการในการกระจายอำนาจไปใหสุด ใหชุมชนเปนผูจัดการตนเอง โดยกำหนด ดำเนินการพัฒนา 

และแกไขปญหาในพื้นที่ของตนเอง 

 ๕) หลักการฟนฟูพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนในระยะยาว   

 ๖) หลักการการสรางภาวะแวดลอมใหเอื้อตอการเชื่อมโยงภารกิจและสานพลังระหวางหนวยงานภาคี  

 ๗) หลักการการเฝาระวังปจจัยตัวแปรทางลบท่ีจะขัดขวางกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
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๙. แผนยุทธศาสตรรวมขององคกรภาค ี

 เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนสุขภาวะชุมชนและเกิดการบูรณาการ

ระหวางองคกรภาคีที่แตกตางหลากหลาย คณะอนุกรรมการพัฒนารางแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบ

สุขภาวะชุมชนไดจัดใหมีขั้นตอนและกระบวนการในการวิจัยขอมูลเอกสาร สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ สังเคราะห

กรณีศึกษา ประชุมและระดมความคิดยกรางยุทธศาสตรรวมฯ และรับฟงความเห็นเปนพิเศษจากองคกรภาคี

ทั้ง ๔๖ หนวยงาน รวมทั้งเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๒๓๔ กลุมเครือขาย และสวนอื่น ๆ อีกเปนจำนวน 

๔ ครั้ง โดยมีผูเขารวมประมาณ ๕๐๐ คน  ซ่ึงไดกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายใหญรวมกันได ดังนี้ 

 วิสัยทัศนรวม (VISION) “สังคมไทยมีชมุชนทีเ่ขมแขง็ มีความหลากหลาย กวางขวางครอบคลมุและม่ันคง 

เชื่อมโยงกันเปนเครอืขาย เปนฐานรากในการพฒันาประเทศในทกุดาน ทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ส่ิงแวดลอม 

สุขภาพ และคุณธรรมจริยธรรม นำไปสูชุมชนสุขภาวะ” 

 พันธกิจรวม  (MISSION) 

 ๑. ประสานพลังทุกองคกรภาคี เรงสนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาชุมชนทองถ่ินพื้นฐานและชุมชนทองถิ่น

สมัยใหม ทั้งในชนบทและในเมือง ใหมีศักยภาพในการจัดการตนเองและมีความเขมแข็งในเชิงคุณภาพ บนฐาน

วัฒนธรรมและทุนทางสังคม  

 ๒. สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนมีความรู มีขอมูล สามารถเฝาระวังผลกระทบจากโครงการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญและกระแสการเสพติดทางนโยบายตอโครงการประชานิยมเชิงสังคมสงเคราะห   

 ๓. มุงรักษากระแสอุดมการณทางสังคมเรื่องชุมชนเขมแข็งและประชาสังคมไวใหนานที่สุด   

 ๔. สรางองคความรู นวัตกรรม และจัดการการเรียนรูดานงานชุมชนเขมแข็ง    

 เปาหมายหลัก  (GOAL) 

 ๑. เพื่อสนับสนุนชุมชนทองถ่ินสวนใหญของประเทศในการฟนฟูและพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง

ในเชิงคุณภาพอยางทันตอสถานการณ   

 ๒. เพื่อใหประเทศมีนโยบายท่ีเอื้อตอการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน  

 ๓. เพือ่สรางเสรมิและรกัษาสภาวะแวดลอมทางสังคมใหสามารถหนนุเสรมิภารกจิการพฒันาระบบสขุภาวะชุมชน

อยางตอเน่ือง 

 ๔. เพื่อสราง สะสมและตอยอด ขยายผลองคความรูและนวัตกรรมดานการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชน 

ที่เหมาะสมกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 นอกจากนั้นยังไดจัดทำรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรรวมในดานอื่น ๆ ไวดวย ไดแก วัตถุประสงคและ

เปาหมายรูปธรรม ๔ ดาน ๙ ประการ ตัวช้ีวัด ๑๓ ขอ  กลยุทธการขับเคลื่อน ๙ แนวทาง  แผนงานและโครงการ

รูปธรรมจำนวน ๑๐ โครงการ และกำหนดใหมีกลไกการจัดการรวมกันระดับพื้นที่ใน ๓ ระดับ ไดแก ๑) กลไก

ประสานการปฏบิตักิารทีร่ะดบั “ตำบล” และ “เทศบาล” ๒) กลไกสนบัสนนุทีร่ะดบั “จงัหวดั” และ/หรือ “อำเภอ” 

๓) กลไกประสานยุทธศาสตรในระดับ “ชาติ” 

 

๑๐. การสรางพันธสัญญาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกัน 

 เพื่อใหการขับเคล่ือนแผนงานและโครงการในเชิงยุทธศาสตรดังกลาวขางตนเปนไปอยางมีเอกภาพและ

ผนึกกำลังกันใหไดจริงระหวางองคกรภาคีสนับสนุนชุมชนทั้ง ๔๖ องคกร จึงนำเสนอเขาสูการพิจารณาและให

ความเห็นชอบรวมกันของเครือขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ และเสนอใหมี 
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การออกประกาศเปนปฏิญญาแหงสมัชชาสุขภาพแหงชาติในอันที่จะดำเนินการสูเปาหมายใหญรวมกันอยางจริงจัง

และตอเนื่อง อยางนอยในระยะ ๕-๑๐ ป ขางหนา  

 

๑๑. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๑ แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ 

วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 

  สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑๑ 

 รับทราบ ถึงธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด ๘ การคุมครองผูบริโภค มาตรการ ๗๑ (๘) 

และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔ มติ ๕ การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต  

 หวงใย วาการดำเนินการจัดการปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ

นั้นมีทรัพยากรอยางจำกัด ในขณะท่ีตองบรรลุเปาหมายในการจัดการปญหาไดรอบดาน มีประสิทธิภาพ ตอเน่ือง 

ยั่งยืนและเทาทันชองทางการสื่อสารใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงตองดำเนินการอยางมียุทธศาสตรดวยการมี

สวนรวมจากภาคีเครือขายอยางเปนกัลยาณมิตร 

 ตระหนัก ถึงประโยชนในกระบวนการยกราง รับรอง และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหา

โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ อยางมีสวนรวมในหมู

กัลยาณมิตร 

 ชื่นชม ตอความพยายามของทุกภาคสวน ในการยกรางแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ี

ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เพื่อขจัดโฆษณาท่ีโออวดสรรพคุณ

เกินจริง เปนเท็จและหลอกลวงผูบริโภค   

 เห็นวา แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ จะเปนกรอบแนวทางท่ีสามารถระดมพลังทางสังคมจากทุกภาคสวน กอใหเกิดเครือขาย

ระดับชาติ เพื่อจัดการปญหาโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ไดอยางยั่งยืน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้  

 ๑. รับรองแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ตามผนวกแนบทายมติ๒ นี้  

 ๒. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของ 

ยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศ

เปนวาระแหงชาติ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๒ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔. ผนวก ๑ 
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 ๓. ขอชื่นชมที่ทราบวากระทรวงสาธารณสขุ โดยสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา รบัเปนแกนดำเนินการ

ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการรวม ระหวางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำนักงานตำรวจแหงชาติ องคกรหรือตัวแทนจากผูประกอบการ 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภาค

ประชาสังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ จากนโยบายระดับชาติ 

สูการปฏิบัติในทองถิ่น แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ต ชุดเดิมที่ยกเลิกไป 

 ๔. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดมีหนาที่สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชน

ไดมีสวนรวมในการเฝาระวังการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย และรวมในกระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรนี้อยาง

เขมแข็ง 

 ๕. ใหกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยแพรใหความรูการบริโภค

ผลิตภัณฑสุขภาพอยางถูกตองและเหมาะสม ที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย  

 ๖. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ ใน

การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๙ และคร้ังที่ ๑๑  
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๔. ผนวก ๑ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 

วิสัยทัศน  (Vision) 

 “มุงสูสังคมแหงจิตสำนึกรวมรับผิดชอบในการเฝาระวัง รองเรียน และจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย

ของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ดวยภาคีเครือขายระดับชาติและระดับพื้นที่เชิงบูรณาการอยางเขมแข็ง” 

 

พันธกิจ (Mission) 

 พันธกิจเปนภารกิจที่ภาคีทุกภาคสวนตองสรางพนัธสัญญาในการกระทำรวมกันเพือ่การพัฒนาไปสูวิสัยทัศน 

ซึ่งประกอบดวยพันธกิจดังน้ี 

 ๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการดำเนินงานของประเทศและพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและ

พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการเชิงรุก เพื่อจัดการปญหาการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายใหเกิดความทันสมัยคลองตัว 

และมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. สรางและพัฒนาภาคีเครือขายระดับชาติและระดับพื้นที่ในการจัดการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายใหเขมแข็ง

อยางบูรณาการ ทั้งการสงเสริม การควบคุม การกำกับ และการบังคับใชกฎหมาย ภายใตโครงสรางการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ 

 ๓. พัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการจัดการปญหาการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะระบบฐานขอมูล ขีดความสามารถ ความม่ันคงของผูปฏิบัติงานรวม และการ

ประสานงานเชิงรุกในการจัดการโฆษณาที่ผิดกฎหมายท่ีรวดเร็ว ทันทวงทีและทั่วถึง 

 ๔. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาส่ือสารมวลชนของประเทศ ทั้งผูประกอบการดานกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม สื่อสิ่งพิมพ  และผูประกอบวิชาชีพสื่อทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ใหเปน

สื่อสีขาว มีจริยธรรม ที่ไมโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

 ๕. สงเสริม สนับสนุน สรางความตระหนกั ความรบัผดิชอบ และองคความรูแกประชาชน ใหเทาทันการ

โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ และมีสวนรวมเฝาระวัง รองเรียน และจัดการปญหา

อยางมีจิตสำนึกพลเมือง  

 

เปาประสงคของแผนยุทธศาสตร  

 เปาประสงคของแผนยุทธศาสตรภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวยเปาประสงคดังนี้ 

 ๑. ประเทศไทยสามารถลดปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ใหลด

นอยลงภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
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 ๒. ประชาชน ชุมชน และทุกภาคสวนมคีวามตระหนกั มคีวามรูอยางเทาทนัและรวมรบัผดิชอบตอปญหา

การโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพที่กระทำผิดกฎหมาย มี “พื้นที่ตนแบบ” ในการจัดการปญหาการ

โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ อยางนอยจังหวัดละ ๑ พื้นที่  

 ๓. สัดสวนเรื่องรองเรียนจากประชาชน ชุมชน และทุกภาคสวนในพื้นที่ที่นำไปสูการจัดการกับโฆษณาที่

ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ผานการรองทุกข กลาวโทษ เปรยีบเทยีบปรบัตามกฎหมาย และ

มีกระบวนการติดตามอยางสมบูรณ ไมนอยกวารอยละ ๙๐ จากเรื่องรองเรียนทั้งหมด 

 ๔. ผูบริโภคมีความเชือ่มั่นไววางใจในประสิทธิภาพการบริการและการจัดการขอรองเรียนการโฆษณาที่

ผิดกฎหมายของยา อาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมีระดับความเช่ือมั่นไมนอยกวารอยละ ๘๕ 

 ๕. สื่อสารมวลชนของประเทศทั้งผูประกอบการดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ

โทรคมนาคม สื่อสิ่งพิมพ และผูประกอบวิชาชีพสื่อทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ในระบบฐานขอมูลของประเทศ

เปนสื่อสีขาว มีจริยธรรม โดยไมโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ ๘๐  

 ๖. ประเทศไทยมีระบบฐานขอมูลการอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ ระบบฐานขอมูลเฝาระวังโฆษณา

ผลิตภัณฑสุขภาพ ระบบฐานขอมูลโฆษณาที่ผิดกฎหมาย และระบบฐานขอมูลเชิงวิชาการดานยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ เสร็จสมบูรณ มีคุณภาพสูง ครบถวน ทันสมัย เขาถึงดวยความสะดวก รวดเร็ว และสามารถ

เชื่อมโยงการใชประโยชนรวมกันของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้ง ๔ ฐานขอมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 

 ๑. การกำหนดนโยบาย มาตรการระดับชาติ และโครงสรางการบริหารจัดการปญหาการโฆษณาท่ี

ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูง   

 ๒. การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการบังคับใชแบบบูรณาการของภาคีที่เกี่ยวของทั้ง

ในประเทศและการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ 

 ๓. การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม 

กิจการสื่อสิ่งพิมพ ผูประกอบวิชาชีพส่ือ และผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ใหตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักจริยธรรม หลักสิทธิชุมชน และหลักสิทธิมนุษยชน  

 ๔. การสรางและพัฒนาเครือขาย กลไกการเฝาระวังการจัดการปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา 

อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ในระดับประเทศและพื้นที่ใหเขมแข็ง ครอบคลุมความหลากหลายทางเพศ วัย 

ชาติพันธุ วิชาชีพ สังคม วัฒนธรรม โดยบูรณาการกับตนทุนทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น 

 ๕. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและขีดความสามารถของบุคลากรทัง้ระบบใหสามารถรองรับการเฝาระวัง

ปองกันและแกไขปญหาการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ทั้งในระดับชาติและพื้นที่ 

 

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร  

 แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีกลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรดังตอไปนี้ 
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๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๙ กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 

การกำหนดนโยบาย มาตรการระดับชาติ 

และโครงสรางการบริหารจัดการปญหาการ

โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีเปนรูปธรรมและมี

ประสิทธิภาพสูง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒            

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และการบังคับใชแบบบูรณาการของภาคีที่

เกี่ยวของทั้งในประเทศและการเชื่อมโยงกับ

ประชาคมอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓          

การสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูประกอบ

กิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน กิจการ

โทรคมนาคม กิจการสื่อสิ่งพิมพ ผูประกอบ

วิชาชพีสือ่ และผูประกอบวิชาชพีดานสขุภาพ

ใหตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ หลัก

จริยธรรม หลักสิทธิชุมชน และหลักสิทธิ

มนุษยชน  

กลยุทธที่ ๑ สรางกลไก นโยบายระดบัชาติและพื้นที่ เพื่อขับ

เคลื่อนการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร 

และผลิตภัณฑสุขภาพ  

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการปญหาการ

โฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ

ใหครอบคลุมทุกระดับ ทั้งในระดับสวนกลาง ภูมิภาค เขต 

จังหวัด และอำเภอ  

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ใหมี

ประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการมีสวนรวมของหุนสวนยุทธศาสตรเพ่ือ

การบังคับใชกฎหมายอยางบูรณาการ โดยกำหนดใหมีผูรับผิด

ชอบหลักและแผนการดำเนินงานอยางชัดเจน  

กลยุทธที่ ๓ บูรณาการความรวมมือกับประชาคมอาเซียน

ในการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหผูประกอบกิจการฯ ผูประกอบวิชาชีพ

สื่อ และผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ มีความรู ความเขาใจ

กฎหมายที่ควบคุมโฆษณาอยางถูกตอง 

กลยุทธที่ ๒ ยกยองผูประกอบกิจการฯ ผูประกอบวิชาชีพสื่อ

ที่ดี และลงโทษผูโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

กลยุทธที่ ๓ สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อสราง

การเรียนรูใหตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักจริยธรรม 

หลักสทิธิชุมชน และหลักสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา 

กลยุทธที่ ๔ สราง พัฒนาเกณฑจริยธรรม จรรยาบรรณ รวมถึง

หลักสิทธิมนุษยชน และแนวทางปฏิบัติในการเผยแพรขอมูล

ดานยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ังสรางกลไกการ

ตรวจสอบกันเอง 
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๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๙ กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔          

การสรางและพัฒนาเครือขาย กลไกการ

เฝาระวัง จัดการปญหาการโฆษณาท่ีผิด

กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ

สุขภาพ ในระดับประเทศและพื้นที่ ให

เขมแข็ง ครอบคลุมความหลากหลายทาง

เพศ วยั ชาติพนัธุ วชิาชพี สังคม วัฒนธรรม 

โดยบูรณาการกับตนทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕         

การพัฒนาระบบฐานขอมูลและขีดความ

สามารถของบุคลากรทั้งระบบใหสามารถ

รองรบัการเฝาระวงั ปองกนัและแกไขปญหา

การโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย

ทั้งในระดับชาติและพ้ืนที่ 

 

 

* หมายเหตุ : ผูประกอบวิชาชีพสื่อ ใหหมายรวมถึงผูผลิตสื่อโฆษณาดวย 

กลยุทธที่ ๑ สรางมาตรการเชิงรุก มุงสรางความรูความเขาใจ 

ปรับทัศนคติผูบริโภคให “รูเทาทันสื่อ” และลดการบริโภคท่ี

เกินความจำเปน  

กลยุทธที่ ๒ สงเสริม พัฒนาศักยภาพ และขยายเครือขาย

เฝาระวังการโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ระดับ

พื้นที่ใหเขมแข็ง ทัว่ถงึทกุพืน้ที ่โดยรวมกบัเครอืขายหมออนามัย 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน และ

ผูนำชุมชนทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกันเปนเครือขายระดับ

ประเทศ  

กลยุทธที่ ๓ พัฒนากลไกการเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนใน

ระดับชุมชนที่สามารถเช่ือมโยงระหวางขอมูลระดับชาติกับ

ระดับพื้นที่ 

กลยุทธที่ ๔ เสริมสรางศักยภาพและความรับผิดชอบรวมของ

ชุมชนในการจัดการกับปญหาการโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา 

อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ 

กลยุทธที่ ๕ สงเสริม สนับสนุนเครือขายใหมีความสามารถ

เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการรับและจัดการเรื่องรองเรียนใหมี

เอกภาพ ประสิทธิภาพ และเปนหนวยงานบริการที่มีความเปน

เลิศดานการจัดการ (Excellent Call Center: ECC) 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบฐานขอมูล และออกแบบระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน

ทุกระดับ รวมทั้งสื่อสารและสงเสริมใหเครือขายเฝาระวังการ

โฆษณาทีผ่ดิกฎหมายสามารถเขาใชฐานขอมลูอยางมปีระสทิธภิาพ  

กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางสมรรถนะผูปฏิบัตงิานในการขับเคลื่อน

ภารกิจการจัดการปญหาการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา 

อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ  

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาระบบการเยียวยา ฟนฟูผูบริโภคที่ไดรับผล

กระทบจากการใชยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีโฆษณา

โออวดเกินจริง และคุมครองผูรองเรียนใหมีความปลอดภัย 

กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการกำกับติดตามและประเมินผล 

โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถบงชี้ความสำเร็จในการปองกัน

และแกไขปญหาการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพ  
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๒ 

 ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๒.๒   

แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร  

และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 ๑. มูลคาของการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนเทาตัว การโฆษณายาสูผูบริโภค

ในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ มีมูลคาสูงกวา ๒.๕ พันลานบาทตอป สวนการโฆษณาอาหารมีมูลคาการโฆษณา

สูงถึง ๑.๗ หมื่นลานบาท และมีมูลคาการโฆษณาสูงกวาป พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๑๒ เทา [๑] โดยเฉพาะมูลคาการ

โฆษณาผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอมูลจากบริษัทผลิตสื่อโฆษณาบริษัทเดียว ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พบวาการโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารมีมูลคาสูงถึง ๘๒๑ ลานบาท [๒] และขยายตัวอยางตอเนื่องเพื่อใหเขาถึง

ผูบริโภคมากขึน้ ผานสือ่หลายรปูแบบ โดยเฉพาะอยางยิง่วิทยทุองถ่ิน เคเบิลทวี ีโทรทศันดาวเทยีม และอินเทอรเน็ต 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ วิทยุทองถิ่นทั่วประเทศไทยมีมากกวา ๗,๗๐๐ แหง และคาดการณวามีจำนวนครัวเรือน

มากกวา ๑๒ ลานครัวเรือน หรือประมาณเปนรอยละ ๖๐ ของจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่เขาถึงสื่อเคเบิลทีวี 

โทรทัศนดาวเทียม ทัง้นีป้ระมาณการวามเีมด็เงนิโฆษณาผานเคเบิลทวีแีละดาวเทียมราว ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ลานบาท

ตอป [๓, ๔]  

 ๒. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในวิทยุทองถ่ินมากที่สุด [๓] โดยมีกลยุทธสราง

แรงจูงใจและตอกย้ำบอย ๆ จากขอมูลของศูนยพิทักษสิทธิผูบริโภค สมาคมผูบริโภคจังหวัดขอนแกน พบการ

โฆษณาผานวิทยุทองถิ่นและเคเบิลทีวีที่ฉายวนไปวนมาท้ังวันอยางนอย ๔ ครั้ง และสูงสุดถึง ๑๑ ครั้งตอวัน [๕] 

และในจังหวัดเชียงใหม พบวามีคลื่นวิทยุทองถิ่นหลายแหงที่มีผูประกอบการรายเดียวเหมาโฆษณาทั้งวัน [๖] ซึ่ง

สอดคลองกับผลของการดำเนินคดีผลิตภัณฑอาหารยี่หอเจนิฟูด ซึ่งพบการโฆษณาผานเคเบิลทีวีและส่ือโทรทัศน

ดาวเทียม โดยแนะนำผลิตภัณฑเปนชวง ๆ ตลอดทั้งวัน และมีการโฆษณาในลักษณะเดียวกันมากถึง ๑๑ ชอง [๗]  

นอกจากน้ันยังมีกลยุทธที่ทำใหผูบริโภคตกเปนเหยื่อผานรูปแบบการโฆษณาหลายรูปแบบ เชน การพูดสดและ

รับประกันคุณภาพโดยนักจัดรายการท่ีมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ การโฆษณาโดยภาษาถ่ิน การสนทนาระหวาง

นักจัดรายการกับผูที่อางวามีประสบการณในการใชผลิตภัณฑ การอานจดหมายจากผูฟงทางบานที่เขียนมาเลา

สรรพคุณของผลิตภัณฑ และการแฝงโฆษณาโดยใหบุคลากรดานสุขภาพเปนวิทยากรใหความรู ซึ่งทั้งหมดน้ัน

เปนการใหขอมูลเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อใหผูบริโภคหลงเชื่อและซื้อผลิตภัณฑนั้นมาใชในที่สุด [๖, ๘]  ผูบริโภค

สวนใหญเชื่อวาผลิตภัณฑที่นำมาโฆษณาผานส่ือดังกลาวเปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยและผานการรับรองจาก

ภาครัฐแลว [๖] 

 ๓. จากการศึกษาการโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพผานวิทยุทองถิ่นในจังหวดัขอนแกน รอยเอด็ 

ศรีสะเกษ ชยัภมู ิเชยีงใหม และสงขลา [๖, ๙-๑๐] พบวามกีารโฆษณาท่ีผดิกฎหมายเขาขายฝาฝนพระราชบญัญตัยิา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ สูงถึงรอยละ ๖๔.๐ และฝาฝนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สูงถึงรอยละ ๙๕.๒ และ

เมื่อพิจารณาเนื้อหาของโฆษณาที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดตอผูบริโภค พบวาโฆษณายามีสูงถึงรอยละ ๕๕.๙ 

ในขณะที่โฆษณาอาหารมีสูงถึงรอยละ ๗๔.๕  
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 ๔. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนกลุมสินคาที่มีการโฆษณาในอินเทอรเน็ตมากที่สุดอีกสื่อหนึ่ง โดยรูปแบบ

ของการโฆษณาสวนใหญรอยละ ๕๒.๕ เปนการกลาวอางรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) [๑๓] และจากสถิติการเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทาง

อินเทอรเนต็ โดยศนูยเฝาระวงัและรบัเร่ืองรองเรยีนผลิตภณัฑสขุภาพ อย. ตัง้แตตลุาคม ๒๕๕๓ ถงึกันยายน ๒๕๕๔ 

พบวามีการเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการโฆษณาผิดกฎหมายหรือไมถูกตองจำนวน 

๑,๔๖๑ เรื่อง จำแนกเปนผลิตภัณฑอาหาร ๕๕๖ เรื่อง ยา ๓๓๕ เรื่อง เครื่องสำอาง ๓๑๙ เรื่อง เครื่องมือแพทย 

๒๐๘ เรื่อง และวัตถุอันตราย ๗๓ เร่ือง นอกจากนั้น มีการตรวจจับคดีโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑเสริมทาง

อินเทอรเน็ตเกินจริงจากเดิม ๑๖๐ คดี ในป ๒๕๕๑ เพิ่มเปน ๒๓๗ คดี ในป ๒๕๕๔ และตั้งแตเดือนมกราคม 

๒๕๕๒ ถึงกรกฎาคม ๒๕๕๓ อย. ปดเว็บไซตที่มีโฆษณาเกินจริง ๖๒ เว็บไซต รวม ๗๑๙ URL และปดเว็บบอรด 

๑๕๕ เว็บไซต รวม ๓๔๙ URL [๔] 

 ๕. แมวายังไมมีการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรจากปญหาการโฆษณาดังกลาว แตในรายงาน

สุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๔ ระบุวาธุรกิจประเภทนี้มีมูลคาไมต่ำกวาหม่ืนลานบาท [๔]  แสดงวาคนไทยตองเสียเงิน

เปนจำนวนมากสำหรบัการใชยาและผลติภณัฑสขุภาพอยางไมเหมาะสมหรอืเกินจำเปน เพ่ิมความเสีย่งหรืออันตราย

ใหแกผูบริโภค เชน การใชน้ำหมักชีวภาพที่โฆษณาทางเคเบิลทีวีหยอดตาแลวทำใหผูบริโภคตาบอด [๑๑] การ

รับประทาน “เอนไซมบำบัด” จนไดรับอันตรายอยางรุนแรงจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือกรณี

การรับประทานไวนสมุนไพรยี่หอหนึ่งแลวทำใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง มีการติดเชื้อจนตองสงเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาล [๑๒] รวมถึงการเสียชีวิตกอนวัยอันควรของนักเรียน นักศึกษา ที่สั่งซื้อยาลดความอวนจากเว็บไซต

มารับประทาน [๔] 

 ๖. จากสถานการณและผลกระทบดังกลาว และใหเปนไปตามหลักการแหงธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๘ การคุมครองผูบริโภค มาตรการขอ ๗๑ (๘) ท่ีสนับสนุนใหมีการตรวจสอบการ

เผยแพรขอมูลดานสุขภาพตอสาธารณะใหถูกตองเที่ยงตรงและเนนการปลูกฝงจริยธรรมของการเปนส่ือมวลชนที่ดี  

มีความรับผิดชอบตอการโฆษณาและสงเสริมการขายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงไดมีมติการจัดการปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุ

กระจายเสียง ส่ือโทรทัศน และอินเทอรเน็ต ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบตอมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติ

ที่เกี่ยวของตอไป ท้ังนี้ไดมอบใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และภาค

ประชาสังคม รวมกันจัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณายา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุ

กระจายเสียง สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต และสื่ออื่น ๆ อยางรอบดาน ดวยกระบวนการที่มีสวนรวมจากหนวยงาน

ทุกระดับ รวมถึงการดำเนินการอื่นตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติดังกลาว 

 

แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ  

 ๑. ภายหลังจากมีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ๕ การจัดการปญหาโฆษณาท่ี

ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ต สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และภาคีเครือขาย อนัไดแก สำนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนงานพัฒนากลไก 
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เฝาระวังระบบยา (กพย.) และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ จึงไดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปญหาโฆษณา

ที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ตขึ้น เพ่ือ

บูรณาการการทำงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนการแกไขปญหาผานกลไกการดำเนินงาน

ภายในของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๒. คณะกรรมการฯ ไดกำหนดประเดน็หลกัในการขับเคลือ่นการจัดการปญหาโฆษณาดงักลาวในระยะ ๑ ป 

โดยกำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อจัดการปญหาโฆษณาฯ ๔ ประเด็น ไดแก การพัฒนาเครือขายเฝาระวังและ

การจัดการปญหาโฆษณา การพัฒนาศักยภาพผูประกอบวิชาชีพดานสื่อ กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย และ

การสรางความตระหนักแกสาธารณะ 

 ๓. ในระยะ ๒ ปที่ผานมา การจัดการปญหาโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผิดกฎหมาย มีเปาหมายเพื่อระงับ

และปองกันการเผยแพรโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อใหเร็วที่สุด โดยเฉพาะการเผยแพรทางสื่อ

โทรทัศนดาวเทียม เคเบิลทีวี ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดดำเนินการรวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิเพือ่พฒันากลไกในการดำเนินการ 

ทั้งการเฝาระวัง การบังคับใชกฎหมาย และการเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการดำเนินการเปนไปตามเปาหมาย

ดวยดี ประกอบกับในป ๒๕๕๕ กสทช. ไดเริ่มข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม จึงทำใหการกำกับดูแลดานสื่อมีความชัดเจนมากขึ้น 

 ๔. อยางไรก็ตาม ในระยะยาว เพื่อใหมีการแกไขปญหาโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมายใหครอบคลุม

ทุกสื่อ โดยเฉพาะการโฆษณาทางอินเทอรเน็ตซึ่งนับวันจะมีปญหามากข้ึนเรื่อย ๆ ภายใตโลกยุคดิจิตอล จำเปนตอง

พัฒนากลไกเพื่อปองกันและแกปญหาอยางจริงจัง โดยความรวมมือของผูเกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย จนถึงระดับ

ปฏิบัติการ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาสังคม จึงดำเนินการยกรางแผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณา

ยาผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ขึ้น ดวยกระบวนการที่มีสวนรวมจาก

หนวยงานทุกระดับ ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในเวทีสวนกลางและภูมิภาค ใน ๔ ภูมิภาค โดยผูเขารวม

ประชุม ไดแก เจาหนาที่ กสทช. เขต หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พนักงาน

เจาหนาที่ดานผลิตภัณฑสุขภาพในผูประกอบการดานวิทยชุมุชน เคเบิลทวี ีและผูประกอบการดานผลติภัณฑสุขภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมประมาณ ๗๐๐ คน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๒ แผนยุทธศาสตรการจัดการ

ปญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๕ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน๑ 

 รับทราบ วาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนที่ผานมายังไมมีประสิทธิผลเพียงพอในการแกไขปญหา

ทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินในภาพรวมคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ

พฤติกรรมการบริโภคที่ดีของเด็กและเยาวชน ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพและระดับสติปญญาตอภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

 ตระหนัก วาการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน การใหความสำคัญของรัฐบาลและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และการบูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคสวน มีความสำคัญตอคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดาน

อาหาร ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา 

 ตระหนัก วาการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ใหมีการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ชวยแกปญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชนได 

 เห็นดวย วาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนหนวยงานสำคัญในการ

สนับสนุนและสงเสริมใหระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ  

 อางถึง ยุทธศาสตรการจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน จากสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ 

ที่แนะนำใหมีอาหารชูสขุภาพจำหนายในโรงเรียน ควบคมุมใิหมกีารจำหนายและบรกิารอาหารประเภทไขมนั น้ำตาล 

โซเดียมสูง ในบริเวณโรงเรียน และกำหนดกฎเกณฑขอบังคับในการควบคุมกิจกรรมการสงเสริมการขายอาหาร

ประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง ในโรงเรียน เปนยุทธศาสตรที่ควรสงเสริมในการพัฒนาระบบการจัดการอาหาร

ในโรงเรียน  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. รัฐบาลโดยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ 

สำนักงบประมาณ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมผูปกครอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลักดันให 

“ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เปนระเบียบวาระแหงชาติ ระเบียบวาระของจังหวัด และระเบียบวาระของ

ทองถ่ิน  

 ๒. ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ที่ยินดีเปนเจาภาพหลักในการ

ประสานกับสำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา สำนักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กรมควบคุมโรค รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ 
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มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการ และ

ภาคประชาชน เรงรัดพัฒนาและดำเนินการใหไดตาม “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียนและคูมือการพัฒนา

ไปสูมาตรฐาน” และ “มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ใหเพิ่มความสำคัญกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยทาง

อาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารศึกษา พัฒนาระบบสนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสงเสริม

การนำมาตรฐานไปใชในโรงเรียนทุกสังกัด และรายงานตอคณะกรรมการอาหารแหงชาติรับทราบ 

 ๓. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พัฒนากฎระเบียบหรือแนวทางที่เอื้อตอ

การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการกำหนดเปนหลักเกณฑในการจัดทำแผนพัฒนาระบบการ

จัดการอาหารของนักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัดอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ดังนี้ 

     ๓.๑  วางแผนรวมกับโรงเรียน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูที่เกี่ยวของ ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ

ที่เปนอุปสรรคในการจัดอาหารกลางวันใหนักเรียนทุกคน พัฒนาระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

องคความรู งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ภายใตขอมูลและสถานการณที่เหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ โดยคำนึง

ถึงคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความม่ันคงทางอาหารและอาหารศึกษา ใหสอดคลองกับความเช่ือ 

ศาสนาและวัฒนธรรมการบริโภคของพื้นที่ 

     ๓.๒ ทบทวนการบริหารจัดการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนทีส่อดคลองกับหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบัติ

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมอบใหโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียน หนวยบรกิาร

สาธารณสุขในพ้ืนที่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการควบคุม กำกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

การขนสง การจัดเก็บ การจายแจก และการตรวจสอบคุณภาพ 

     ๓.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคการเกษตรในพ้ืนที ่ โดยสนบัสนุนการสรางแหลงอาหารทางการเกษตร

ในพื้นที่และใชผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากพื้นที่  

     ๓.๔ สงเสริมการใช “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียนและคูมือการพัฒนาไปสูมาตรฐาน” และ 

“มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ที่พัฒนาในมติขอ ๒ และพัฒนากลไกควบคุมระบบสุขาภิบาล คุณภาพอาหาร และ

การตลาดอาหารในโรงเรยีน โดยเนนใหมผัีกและผลไมใหเพยีงพอ มใิหมกีารจำหนายและบรกิารอาหารประเภทไขมัน 

น้ำตาล โซเดียมสูงเกินมาตรฐาน และสงเสริมการอานฉลากอาหาร 

     ๓.๕ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ผูปกครอง แมครัว ผูประกอบการ ครู บุคลากรในโรงเรียน 

นักเรียน และเยาวชน ผานการใหความรูและสงเสริมกระบวนการทำโครงงานหรือวิจัยกลุมแกนักเรียนเพื่อพัฒนา

พฤตกิรรมการบรโิภคอยางเหมาะสมดวยตวัเอง พฒันาทกัษะการเฝาระวงัทางโภชนาการ และการติดตามตรวจสอบ

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน เนนขัน้ตอนการจดัซือ้ จัดจาง และการใชวตัถุดบิ ใหครบตามงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร 

 ๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมกับ

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย หนวยงานวิชาการ ชุมชน 

ผูปกครอง นักเรียนและเยาวชน ศึกษาเพ่ือหารูปแบบและจัดตั้งกลไกการจัดการ การตรวจสอบ การประเมินผล 

การควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียนใหเหมาะสมกับสภาวะของนักเรียน บริบทของพื้นที่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม

และหลักศาสนา 
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 ๕. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. เปนหนวยงานหลักรวมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ภาควิชาการ และภาคประชาชน พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ประกอบดวย

ฐานขอมูล กลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู ระบบเฝาระวังสถานการณดานโภชนาการ ความปลอดภัยดานอาหาร คุณภาพ

อาหาร ขอมูลพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและขอมูลสุขภาพที่เก่ียวของของเด็ก ระบบติดตามและประเมินผล 

การสงเสริมการวิจัยและการส่ือสารสูสาธารณะ 

 ๖. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทบทวนและปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาใหครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด

อยางโปรงใส ตรวจสอบได  กำหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของชัดเจน และกำหนดแนวทางดำเนินงาน 

กำกับดูแล และติดตามประเมินผล โดยใหความสำคัญกบัอาหารในดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร 

ความมั่นคงทางอาหารใหมีปริมาณที่เพียงพอ และอาหารศึกษา 

 ๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๘ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๕๘

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ 

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 
 

นิยามที่เกี่ยวของ 

 ๑. อาหารในโรงเรียน  หมายถึง  อาหารทุกอยางที่อยูในเขตรั้วโรงเรียน ครอบคลุมทั้งอาหาร อาหารวาง 

ขนม นม น้ำดื่ม และเครื่องดื่มอื่น ๆ แตเพื่อใหกระชับ ในเอกสารนี้จะใชเพียงคำวา “อาหาร” นอกจากนี้ปญหา

อาหารรอบรั้วโรงเรียนก็เปนปญหาสำคัญ แตยังไมไดเสนอมติในครั้งนี้ 

 ๒. โรงเรียน หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล

จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ในทุกสังกัด 

 ๓. ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน หมายถึง ระบบที่ครอบคลุมการวางแผน การดำเนินงาน 

การกำกับติดตาม การประเมินผล การสื่อสารประชาสัมพันธ ของการจัดการอาหารในโรงเรียน โดยใหความสำคัญ

กับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร และอาหารศึกษา๑ 

 

สถานการณ 

 ๑. การจัดการอาหารในโรงเรยีนไมใชเรือ่งใหมสำหรบัสงัคมไทย โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน

มีการดำเนินการมาตั้งแตป ๒๔๙๕ ตอมารัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

ในโรงเรียนประถมศึกษาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ สาระสำคัญคือจัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายสำหรับการสนับสนุนและแกไขปญหาภาวะ

ทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา [๑] แตจากการดำเนินงาน พบขอจำกัดของการบริหารกองทุน

ทำไดไมครอบคลุมโรงเรียนทุกสังกัด และเนนแกปญหาดานการขาดแคลนอาหารเปนหลัก ซึ่งขณะนี้สภาพปญหา

ไดเปลี่ยนไป ปจจบุนัเยาวชนไทยเผชญิวกิฤตภาวะโภชนาการสองดานทัง้ภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกิน 

นอกจากน้ี การดำเนินการทีผ่านมายงัไมครอบคลุมมติติาง ๆ ดานอาหาร ตามกรอบยทุธศาสตรการจัดการดาน

อาหารของประเทศไทย ซึ่งมี ๔ มิติ ไดแก ความมั่นคงดานอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร คุณภาพอาหารและ 

อาหารศึกษา [๒] 

๑ ดูคำนิยามในเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๓ / ผนวก ๑ 
๒ ภายใตพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๓๕ กองทุนในปจจุบันมีหนาที่

จัดสรรงบประมาณ (จากเงนิดอกผลของกองทนุ) คาอาหารกลางวันเพิม่เตมิในเดก็ทีม่ภีาวะทุพโภชนาการและนักเรียนที่ขาดแคลน

อาหารกลางวัน ๕ บาท/คน จัดสรรทุนหมุนเวียนสำหรับสงเสริมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน สมทบเพิ่มเติมในโรงเรียนที่ได

งบประมาณคาอาหารกลางวนัไมครบ ๑๐๐% จากองคกรปกครองสวนทองถิน่ และสมทบเพิม่เตมิในโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่มีเด็กพักนอน ดูคำนิยามในภาคผนวก 
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 ๒. รูปแบบการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน๓ มี ๕ รูปแบบหลัก ไดแก ๑) โรงเรียนซื้อวัตถุดิบมา

ประกอบอาหารเอง ๒) แจกคูปองใหนักเรียนเพ่ือซื้อจากผูขาย และผูขายนำคูปองมาแลกเงินกับทางโรงเรียน 

๓) การจางเหมาทำอาหาร ๔) โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณและจางผูประกอบอาหาร ๕) โรงเรียนซื้ออาหาร

ที่ประกอบสำเร็จแลวจากตลาด [๓] จากหลักฐานทางวิชาการแสดงใหเห็นวา การจัดการอาหารในโรงเรียนยังมี

ขอจำกัดในการแกไขปญหาทุพโภชนาการ ปญหาดานคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการส่ิงแวดลอม

ที่เอื้อตอการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี  ซึ่งลวนเปนหัวใจสำคัญของระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 

 ๓. จากการสำรวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครัง้ที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ โดยสำนักงาน

สำรวจสุขภาพประชาชนไทย พบวาเด็กไทยอายุ ๑-๑๔ ป รอยละ ๙.๓ หรือ ๑,๐๘๐,๐๐๐ คน มีน้ำหนักเกิน

และอวน เด็กเหลานี้จะเส่ียงตอปญหาสุขภาพหลายระบบ โดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่ ๒๔ แมวาปญหาภาวะขาด

พลังงานและโปรตีนเริ่มลดลง แตยังมีเด็กไทยอายุ ๑-๑๔ ป จำนวน ๕๒๐,๐๐๐ คน หรือรอยละ ๔.๔ มีภาวะเต้ีย 

และ ๔๘๐,๐๐๐ คน หรือรอยละ ๔.๑ มีน้ำหนักนอยกวาเกณฑ และเด็กไทยจำนวนไมนอยที่ยังมีปญหาการขาด

สารอาหารอ่ืน ๆ เชน การขาดธาตเุหลก็ ไอโอดนี และวิตามนิ นอกจากน้ี ยงัพบวาเด็กไทยโดยเฉล่ียกินผักและผลไม

วันละ ๑.๔ สวน ต่ำกวาเกณฑที่แนะนำจากองคการอนามัยโลกกวาสามเทา (แนะนำไมนอยกวา ๕ สวนตอวัน) จะ

เห็นไดวาปญหาโภชนาการของเด็กไทยมีทั้งดานขาดและเกิน และมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไมนอย [๔] 

 ๔. จากผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม เลย 

นนทบุรี และภูเก็ต ในป ๒๕๕๕ พบวา คุณคาทางโภชนาการจากเมนูอาหารกลางวันของทั้ง ๔ จังหวัด เฉลี่ยอยูที่

รอยละ ๗๕.๖ ของเปาหมายท่ีเดก็ควรจะไดรบั [๕] ซึง่ไมไดพฒันาขึน้จากทีเ่คยมกีารประเมินตดิตามผลการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันปการศึกษา ๒๕๔๙ ที่เก็บขอมูลคุณภาพอาหารในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน พบวา

อาหารที่จัดใหเด็กนักเรียนมีปริมาณอาหารท่ีใหพลังงานเฉลี่ยเพียงรอยละ ๗๐ ของพลังงานที่ควรจะไดรับตามวัย 

[๑] และจากการประเมินเมื่อป ๒๕๔๐ พบวา อาหารกลางวันของโรงเรยีนมปีรมิาณสารอาหารที่ใหพลังงานเฉลี่ยอยู

ในระดับรอยละ ๗๓ ของพลังงานเปาหมาย และคาเฉล่ียความเพยีงพอของสารอาหารโดยเฉพาะแรธาตุที่จำเปน เชน 

แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบี ๑ และวิตามินบี ๒ อยูในระดับรอยละ ๕๙ [๖] ซึ่งสรุปไดวา การจัดบริการอาหาร

ในโรงเรียนในประเทศไทยมีคุณคาทางโภชนาการไมเพียงพอตอความตองการของเด็ก 

 ๕. ปญหาดานความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียนก็ยังมีกรณีเกิดเหตุอยูเปนประจำ ท้ังที่ปองกันได 

จากขอมูลสำนักระบาดวิทยา รายงานอาหารเปนพิษระหวางป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ จำนวนท้ังหมด ๓๗๕ เหตุการณ  มี

เหตุการณอาหารเปนพิษที่เกิดขึ้นในศูนยเด็กเล็กถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ จำนวน ๑๐๗ เหตุการณ โดยแบงเปนจาก

นมโรงเรียน ๑๑ เหตุการณ อาหารเปนพิษ ๖๓ เหตุการณ อาหารหนาโรงเรียนและอาหารบริจาค ๑๒ เหตุการณ 

สิ่งแปลกปลอม ๑๗ เหตุการณ และอื่น ๆ ๔ เหตกุารณ [๗] จากการตรวจวเิคราะหตวัอยางอาหารในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ๒๙๓ แหง ของกรมอนามัย ในป ๒๕๕๕ พบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย๕ 

 
๓ นอกจากการจัดอาหารมื้อกลางวันแลว บางโรงเรียนยังมีการจัดอาหารม้ือเชาดวย เชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
๔ โรคเบาหวานชนิดท่ี ๒ เปนโรคเบาหวานที่พบมากในวัยผูใหญ แตปจจุบันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรคอวนในเด็ก ทำใหพบ

จำนวนผูปวยเด็กท่ีเปนเบาหวานชนิดที่ ๒ มากขึ้น 
๕ แบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรมเปนตัวชี้การปนเปอนของอุจจาระ แบคทีเรียชนิดนี้ทำใหเกิดอาการทองเสียบอยที่สุด ทั้งในเด็ก

และผูใหญ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๖๐

รอยละ ๔๑.๘  เมื่อพิจารณาตามประเภทอาหาร พบวา อาหารประเภทผักสดพบเชื้อมากที่สุด รอยละ ๖๘.๕  [๘] 

นอกจากน้ียังพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียปนเปอนในน้ำดื่มรอยละ ๕๕.๘ จากการเก็บตัวอยางน้ำดื่มในโรงเรียน

สังกัด สพฐ. จำนวน ๒๙๓ โรงเรียน [๙] จากการเก็บตัวอยางอาหารในโรงเรียนในป ๒๕๕๕ ของสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา เด็กประถมกินไสกรอก ๑-๓ ชิ้นตอวัน ลูกชิ้น ๑.๕–๖ ลูกตอวัน ปูอัด ๑.๕–๕ ชิ้นตอวัน 

เด็กมัธยมกินไสกรอก ๑-๓.๕ ช้ินตอวัน ลูกช้ิน ๓–๑๒ ลูกตอวัน ปูอัด ๑-๒  ช้ินตอวัน ซึ่งอาหารยอดนิยมเหลานี้ 

มีการปนเปอนสารกันบูด ผงกรอบ และสีสังเคราะห ที่หากรับประทานมากและตอเน่ืองอาจสงผลตอสุขภาพ 

เสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อรังเกี่ยวกับตับและไตในอนาคต [๑๐]  

 ๖. จากขอมูลการสำรวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ

สำนักงานสถิติแหงชาติ พบวา เด็กอายุ ๖-๑๔ ป มีสัดสวนการบริโภคขนมกรุบกรอบทุกวันถึงรอยละ ๓๖.๘ และ

บริโภคเคร่ืองดืม่ประเภทนำ้อดัลมและเคร่ืองด่ืมรสหวานทกุวนัรอยละ ๒๕.๓ จากการศึกษาของสำนกัทนัตสาธารณสุข 

กรมอนามัย ป ๒๕๕๒ พบวา โรงเรียนสังกัดรัฐและเอกชนมีการวางจำหนายขนมกลุมลูกอมและช็อกโกแลตรอยละ 

๕๖.๓ และรอยละ ๓๒.๗ ตามลำดับ และจำหนายเครื่องดื่มรสหวานมากถึงรอยละ ๗๐.๘ และ ๙๐.๖ ตามลำดับ 

[๑๑] นอกจากนี้ยังพบวา ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนในวันเด็ก กีฬาสี วันปใหม ครึ่งหน่ึงของโรงเรียน

ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทผูผลิตขนมและน้ำอัดลม รอยละ ๘ มีปายโฆษณาน้ำอัดลม และรอยละ ๓ มีปาย

โฆษณาขนมกรุบกรอบ [๑๒] แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อใหเด็กนักเรียนไดเขาถงึและเลือกซื้อ

ขนมและเครื่องดื่มที่เสี่ยงตอการมีปญหาน้ำหนักเกิน 

 ๗. พบวา ระบบการไดมาของขอมูลและคุณภาพของขอมูลสุขภาพดานโภชนาการของเด็กนักเรียน และ

การใชประโยชนของขอมูลสูการกำหนดแนวนโยบายและแผนงานในปจจุบันยังมีชองวาง จากการประเมินผล

ในภาพรวมโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหดิล พบวาไมมกีารวเิคราะหขอมลูเดก็ในระดบัอนบุาล ทำใหปญหา

ของเด็กอนุบาลสวนใหญถูกลดทอนลง มีผลตอการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินการแกไขปญหา  [๑๓] 

 ๘. นอกจากนั้น การเช่ือมโยงระบบเกษตรชุมชนและการจัดการอาหารกลางวันมีความสำคัญในดาน

ความม่ันคงและความปลอดภัยของอาหาร ในปจจุบันระบบการผลิตอาหารของคนไทยเริ่มสั่นคลอนจากการที่มี

พื้นที่ทางการเกษตรลดลง ตนทุนการเกษตรที่สูงขึ้นจากการใชปุยและสารเคมี และทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้น 

[๑๔] ตัวอยางโครงการท่ีประสบความสำเรจ็ในโครงการอาหารปลอดภยั เชน โครงการเชยีงรายเปนสุข ที่ผลักดันให

เกิดการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย และสรางมูลคาภายในทองถิ่น หรือแผนงานพัฒนาเครือขายการตลาด

พืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม ที่สงเสริมสนับสนุนชุมชนใหมีกติกา ขอตกลง และเงื่อนไขลดการใชสารเคมี 

ซึ่งควรนำมาขยายแนวคิดและพัฒนาเชื่อมโยงสูระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 

 

ผลกระทบของปญหา 

 ๑. เด็กอวนมีปญหาสุขภาพหลายระบบ และมีความเสี่ยงที่จะกลายเปนผูใหญอวนซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงทาง

สุขภาพที่มีผลตอการสูญเสียปสุขภาวะมากที่สุดในเพศหญิง [๑๕]  ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนเพิ่มความเส่ียงตอ

การเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง จากการศึกษาพบวา รอยละ ๒๔-๕๒ ของผูปวยเบาหวาน รอยละ ๒๕-๓๓ ของผูปวย

โรคหัวใจขาดเลือด และรอยละ ๑๕-๒๓ ของผูปวยขอเขาเสื่อมในประเทศไทย อาจปวยเปนโรคดังกลาวเนื่องจาก

ความอวน นอกจากน้ี ยังพบวาโรคอวนทำใหเกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานเนื่องจากความเจ็บปวย 

๖๙๔ ลานบาท และเกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ๕,๘๖๔ ลานบาท ตนทุนทาง



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๖๑

เศรษฐกิจที่เกิดจากโรคอวนในประเทศไทยมีมูลคารวมท้ังสิ้น ๑๒,๑๔๒.๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๐.๑๓ ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ [๑๖] 

 ๒. เด็กที่เตี้ยกวาเกณฑมาก น้ำหนักนอยกวาเกณฑรุนแรง เด็กขาดสารไอโอดีนและเด็กขาดธาตุเหล็ก มี

ความเสี่ยงตอภาวะเชาวนปญญาต่ำ ซึ่งอาจสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต จากการสำรวจสุขภาพประชาชน

โดยการตรวจรางกาย คร้ังที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒) พบวาคาเฉล่ียระดบัเชาวนปญญาแปรตามภาวะสวนสูงอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเด็กทีเ่ตีย้และเด็กคอนขางเตี้ยมีคาเฉล่ียระดับเชาวนปญญาตำ่กวาเดก็ทีม่สีวนสงูตามเกณฑ     

การศึกษาในตางประเทศพบวา ปญหาทพุโภชนาการในเดก็ทำใหผลผลติมวลรวมประชาชาตขิองประเทศลดลงไดถึง

รอยละ ๒-๓ [๔] 

 ๓. ผลกระทบทางสุขภาพจากการท่ีเด็กรับประทานผลิตภัณฑอาหารที่มีการปนเปอนของสารเคมี เชน 

สารกันบูดที่มักพบในลูกชิ้น ปูอัด และหมูยอ ถาไดรับปริมาณมากติดตอกันเปนเวลานานทำใหตับและไตทำงาน

ผิดปกติ ผงกรอบในลูกชิ้นและหมูยอทำใหเบื่ออาหาร ผิวหนังแหง เยื่อตาอักเสบ และถากนิมากทำใหคลื่นไส 

อาเจียนเปนเลือด และอาจเสียชีวิต สีสังเคราะหที่มักพบในไสกรอก ลูกชิ้น ปูอัด ถาไดรับปริมาณมากทำใหน้ำยอย

อาหารออกมาไมสะดวก ทองอืด และขัดขวางการดูดซึมอาหาร ถากินเปนประจำทำใหตับและไตทำงานผิดปกติ 

ผลการศึกษาจากตางประเทศพบวา การไดรับสีสังเคราะหผสมอาหาร เชน สีเหลือง สีสม สีแดง รวมกับวัตถุกันเสีย 

ทำใหเด็กมีอาการสมาธิสั้น หงุดหงิด โมโหงาย อยูไมสุข [๑๐] 

 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการจัดการอาหารในโรงเรียน 

 ๑. จากการสำรวจโรงเรียนนำรองโครงการโภชนาการสมวัยของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ในการ

จัดการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน พบวา การไดรบังบประมาณทีจ่ำกดั ๑๓ บาท/คน/วนั (ขอมลูป ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕)๖ 

คุณภาพของอาหารท่ีไดต่ำกวามาตรฐานและไมสามารถจัดเมนูที่ประกอบดวยผักและผลไมไดทุกวัน นอกจากนั้น

ยังพบวา แมครัวสวนมากไมมีความรูในเร่ืองโภชนาการ และในโรงเรียนที่ใชมาตรฐานในการจัดอาหารกลางวันจะมี

คุณภาพอาหารที่ดีกวา 

 ๒. จากการทบทวนวรรณกรรมระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในตางประเทศ เชน ญี่ปุน อังกฤษ

สหรัฐอเมริกาบางมลรัฐ และอีกหลายประเทศ พบวา ๑) การท่ีรัฐบาลเห็นความสำคัญและมีการออกกฎหมายและ

กำหนดระเบียบขอบังคับที่ชัดเจนในการควบคุมมาตรฐานคุณคาทางโภชนาการ และการควบคุมชนิดอาหารใน

โรงเรียน ทำใหอาหารในโรงเรยีนไดมาตรฐาน มคุีณคาทางโภชนาการเหมาะสมกบัความตองการของเดก็ และยังชวย

สนับสนุนใหมสีิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีด่ตีอสุขภาพ ๒) การมหีนวยงานกลางหรอืกลไกกลางที่

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการรับผิดชอบดานการบริหารจัดการระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ตั้งแตการ

วางแผน ควบคมุมาตรฐานและคณุคาทางโภชนาการ การประชาสมัพนัธ การดำเนนิงาน และการตดิตามประเมินผล 

ทำใหการทำงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ๓) การมีบุคลากรที่มีความรูและมีการผนวกความรูดานโภชนาการ

เขากับหลกัสตูรการศึกษา ทำใหมกีารจัดการอาหารในโรงเรยีนอยางมคีณุภาพ เชน ในประเทศญี่ปุนที่ใหความสำคัญ

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการพัฒนาภาวะโภชนาการใหเหมาะสมกับวัย ใหความสำคัญของการบรรจุครู

โภชนาการในโรงเรียนเพื่อทำหนาที่จัดอาหารใหกับเด็กนักเรียนและสอนทางดานโภชนาการ ๔) การมีสวนรวม 

 
๖ ปจจุบันเพิ่มเปน ๒๐ บาท/คน/วัน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๖๒

ของภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการอาหารในโรงเรียนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะทองถิ่น ชุมชน ผูปกครอง ภาคเอกชน

ตาง ๆ และเกษตรชมุชน มสีวนในการพฒันาระบบการจดัการอาหารในโรงเรยีนใหมคีวามมั่นคงและมีประสิทธิภาพ 

[๑๗-๒๒] 

 ๓. ในประเทศไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีรูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการ

ในโรงเรียนอยางเปนระบบภายใตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปจจัยความสำเร็จของโครงการนี้ คือ ๑) มี

หนวยงานกลางคือสำนกังานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนับสนุนใหหนวยงาน

ทุกระดับและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทำงานแบบบูรณาการ ๒) มีระบบการติดตามประเมินผลที่ทำอยางตอเนื่อง 

๓) มีกรอบแนวทางในการดำเนินงานและมีการสนับสนุนงานที่ชัดเจน ตั้งแตการรวมกันทำแผน๗ ทำใหมีการพัฒนา

ไปในทิศทางเดียวกัน ๔) มีการเสริมสรางศักยภาพของครูผูรับผิดชอบ ๕) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนจาก

ภายในโรงเรียน ภายในชุมชน และภายนอกชุมชน เชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน [๒๓] 

 ๔. จากการถอดบทเรียนของโรงเรียนตัวอยางเรื่องการจัดการอาหารในโรงเรียนพบวา ปจจัยความสำเร็จ

ไดแก ปจจัยดานบริบท เชน ผูนำทองถิน่เหน็ความสำคญัและประกาศนโยบายของทองถ่ิน ผูบรหิารสถานศึกษาและ

คณะครูเอาจริงเอาจังในการพฒันาคณุภาพการจดัอาหาร ดานปจจยันำเขา เชน การมบีคุลากรทีม่คีวามรูในการดูแล

เรื่องอาหารและมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง การกำหนดใหการจัดการอาหารในโรงเรียนเปนแผนงานหลัก

ของโรงเรียนและระบุหนาทีบุ่คลากรในการดำเนินงานชัดเจน ปจจัยดานกระบวนการ เชน เนนกระบวนการมี

สวนรวมระหวางโรงเรียนกับทุกภาคสวน การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยูจำกัดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบูรณาการโครงการตาง ๆ ใหเปนหนึง่เดยีว การส่ือสารขอมลูระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชมุชน ความสัมพันธ

ที่ดีระหวางชุมชนและโรงเรียน การมีแหลงอาหารที่ผลิตขึ้นเองในบริเวณโรงเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของเขามา 

สนบัสนนุการดำเนนิกจิกรรมอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ และมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพฒันาอยางตอเนือ่ง [๕] 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. ในชวงระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา มีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบการจัดการ

อาหารและสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการมีพฤติกรรมบริโภคที่ดีในสถานศึกษาหลากหลาย เชน จากหลกัการสรางเสรมิ 

สขุภาพตามธรรมนญูวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มุงสูแนวทาง “การสรางสุขภาพ นำการซอม

สุขภาพ” และกำหนดมาตรการขอ ๒๕ ใหสงเสรมิสนบัสนนุหนวยงานของรฐัทกุระดบัและภาคสวนตาง ๆ ในสังคม

รวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม สมัชชา

สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ มติ ๘ การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมียุทธศาสตร

การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ โดยในกลุมที ่๑ ยทุธศาสตรดานการสงเสริม

ใหประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ มียุทธศาสตรสงเสริมการผลิตและ

จำหนายอาหารชูสุขภาพและผักผลไม เพื่อเปนทางเลือกทดแทนอาหารพลังงานสูง “โดยกลาวถึงการจัดใหมี

อาหารชูสุขภาพจำหนายในโรงเรียน และควบคมุมใิหมกีารจำหนายและบรกิารอาหารประเภทไขมันหรือน้ำตาลหรือ

โซเดียมสูงในบริเวณโรงเรียน” และยุทธศาสตรการควบคุมการตลาดของสินคาอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล และ

โซเดียมสูง “โดยกำหนดกฎเกณฑขอบังคับในการควบคุมกิจกรรมการสงเสริมการขายอาหารประเภทไขมันหรือ

น้ำตาลหรือโซเดียมสูงในโรงเรียน” 

๗ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ปจจุบันเปน

แผนฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ 
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 ๒. ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนองคกร

หลักในการดำเนินการหรือจัดการดานอาหารในทุกมิติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยุทธศาสตรครอบคลุม

ทั้ง ๔ มิติ ไดแก ความมั่นคงดานอาหาร ความปลอดภัยดานอาหาร คุณภาพอาหาร และอาหารศึกษา ซึ่งตอมา

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย และมอบหมายให

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินำกรอบยุทธศาสตรฯ ผนวกเขากับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ และใหหนวยงานตาง ๆ ใชเปนกรอบในการดำเนินงาน [๒๔] 

 ๓. มีการดำเนินงานทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เชน ๑) ภาครัฐในป 

พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมอนามัยภายใตการดำเนินงานของสำนักโภชนาการไดจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือ

เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย” ดำเนินกิจกรรมสำคัญคือ การขับเคลื่อนใหเกิดองคกรโภชนาการสมวัย ซึ่งมาตรฐาน

การเปนองคกรโภชนาการสมวัยฯ  คือ การจัดการอาหารกลางวัน  อาหารวาง  ขนม และเครื่องดื่มในชุมชนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และ

ความปลอดภัยอาหาร และพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการพัฒนา

คุณภาพอาหารในโรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและชุมชน ๒) สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ภายใตการดำเนินงาน “เครอืขายเดก็ไทยไมกนิหวาน” รวมกบักระทรวงศกึษาธิการ ผลกัดันใหมีการ

ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม แจงเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศใหดำเนินการโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม 

งดจำหนายขนมกรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก ตั้งแตป ๒๕๕๑ ผลการดำเนินงานพบวา มี

โรงเรียนที่ปลอดน้ำอัดลมรอยละ ๗๑ ซ่ึงไมครอบคลุมรอยเปอรเซ็นตเพราะข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหาร 

๓) เครือขายคนไทยไรพุงในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดผลักดันนโยบายสาธารณะ ไดแก การสงเสริมการจัดอาหารวางเพ่ือ

สุขภาพและเพิ่มกจิกรรมทางกาย ในการประชมุ (Healthy Meeting) การสงเสริมการปลกูผักหลากสี ปลอดสารพิษ 

โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็กปลอดน้ำอัดลม สงเสริมการผลิต/จำหนายอาหารที่ลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ลง

รอยละ ๒๕ ๔) โครงการ “โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ” ของสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โดยเรื่องโภชนาการ

และอาหารที่ปลอดภัยเปนองคประกอบหน่ึงของเกณฑโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ๕) “โครงการ อย. นอย” ของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการพัฒนาเด็กนักเรียนใหมีสวนรวมในการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยและ

การเลือกบริโภคอาหาร ๖) โครงการอาหารปลอดภยัปลอดโรคในโรงเรยีนและศูนยพฒันาเดก็เล็กของสำนักสงเสริม

และสนับสนุนอาหารปลอดภัย เปนตน 

 ๔. การถอดบทเรียนของโครงการโภชนาการสมวยัทีไ่ดดำเนนิโครงการระหวางป  ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ พบวา 

การมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมใหการจัดการอาหารใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมนโยบาย แผนงาน มาตรการ และกิจกรรมของหนวยงาน ดังตอไปนี้คือ 

การมีนโยบายที่เหมาะสมเพือ่กอใหเกดิชุมชนทีพ่งึประสงคดานโภชนาการ มกีารนำนโยบายสูการปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง  

การบรรจงุานอาหารและโภชนาการไวในแผนพัฒนาทองถิ่น มีมาตรการควบคุมการจำหนายอาหารท่ีสงผลเสียตอ

สุขภาพ เชน ขนมกรุบกรอบ/น้ำอัดลม/น้ำหวาน และสงเสริมการจำหนายอาหารท่ีมีสัญลักษณอาหารลดน้ำตาล 

ไขมัน โซเดียม ลงรอยละ ๒๕ การมีฐานขอมูลดานสถานการณอาหารและโภชนาการ การสรางการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ มีกระบวนการพัฒนาทักษะดานการสงเสริมพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงคใหกับ

กลุมเปาหมาย เชน สนับสนุนการจัดอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามโภชนบัญญัติ  สงเสริมใหพอแมมีการ

บันทึกแบบติดตามประเมินภาวะโภชนาการของทารก เด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ดวยตนเองเปนตน และ

การเพ่ิมคาอาหารกลางวันในศูนยพฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนจาก ๑๓ บาท เปน ๑๕-๒๐ บาท ในบางพ้ืนที่ โดยใช 

งบประมาณทองถิ่น [๒๕] 
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 ๕. ในระดับสากลมียุทธศาสตรโลกวาดวยเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ (The global 

strategy on diet, physical activity and health) ขององคการอนามัยโลก ไดเสนอแนวทางในการแกปญหา

ที่เกี่ยวกับโรงเรียนไวในขอ ๔๓ วา “จะตองสนับสนุนอาหารสุขภาพและการออกกำลังกาย เพราะโรงเรียนมี

อิทธิพลตอชีวิตสวนใหญของเด็กวัยเรียน จึงมีหนาที่ตองปกปองสุขภาพเด็ก อาหารของโรงเรียนควรเปนอาหาร

สุขภาพที่ควบคุมน้ำตาล เกลือ ไขมัน” [๒๖] 

 ๖. การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๓  พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดมีการรับรองชุดขอเสนอแนะวาดวยเรื่อง

การทำการตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในเด็ก ในขอเสนอแนะท่ี ๕ ไดกลาวถึงโรงเรียนและ

สถานดูแลเด็กวา “เปนสถานที่สำคัญในการสนับสนุนภาวะโภชนาการในเด็ก ซึ่งรัฐควรดำเนินนโยบายสงเสริมการ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียน” [๒๗]  

 

ขอจำกัดของการดำเนินงาน 

 แมวาในระยะเวลาที่ผานมามีความพยายามในการแกไขปญหาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและ

สุขภาพของเด็กและเยาวชน และถูกกำหนดเปนพันธกิจของผูมีสวนเกี่ยวของหลายภาคสวน แตการดำเนินงาน

ยังไมมีผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรคที่พบคือการทำงานในลักษณะแยกสวนระหวางผูเกี่ยวของภาคสวนตาง ๆ ซึ่ง

แตละกลุมจะมีความสนใจหรือใหความสำคัญกับระบบอาหารในโรงเรียนในมิติตาง ๆ มากนอยแตกตางกันไป 

บทบาทของผูเก่ียวของหลายสวนจำกัดการมีสวนรวมอยูเฉพาะในพื้นที่ของตนและขาดการประสานงานรวมมือกับ

ภาคสวนอื่น ยังมีหลายดานของระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนท่ีตองการการพัฒนารวมกัน เชน การพัฒนา

มาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการ ระบบขอมูลขาวสาร การจัดการความรู เปนตน รัฐบาลชุดปจจุบันใหความ

สำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เห็นไดจากการปฏิรูประบบการศึกษา ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของประเทศตอไปในอนาคต การใหความสำคัญตอสุขภาพและภาวะโภชนาการของ

เด็กและเยาวชนโดยการพัฒนาระบบการจดัการอาหารในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

ของเด็กและเยาวชนไทยอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมชัชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๓  ระบบการจัดการอาหารใน

โรงเรียน 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 
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๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ 

นยิาม ความมัน่คงดานอาหาร ความปลอดภยัดานอาหาร คุณภาพอาหาร และอาหารศกึษา 

ตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการอาหารแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ความมั่นคงดานอาหาร หมายถึง การเขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสำหรับการบริโภคของประชาชน

ในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการตามวัยเพ่ือการมี

สุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยูของฐาน

ทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ท้ังในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติสาธารณภัยหรือการกอการราย

อันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร 

 

 ความปลอดภัยดานอาหาร หมายถึง การจัดการใหอาหารและสินคาเกษตรที่นำมาเปนอาหารบริโภค

สำหรับมนุษยมีความปลอดภัย โดยไมมีลักษณะเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามกฎหมายวาดวยอาหาร และตามกฎหมาย

อื่นที่เก่ียวของ รวมทั้งอาหารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

 ๑) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรคหรือสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู 

 ๒) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูตามกฎหมายที่เกี่ยวของในปริมาณที่อาจเปนเหตุใหเกิดอันตราย 

หรือสามารถสะสมในรางกายที่กอใหเกิดโรค หรือผลกระทบตอสุขภาพ 

 ๓) อาหารที่ไดผลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนสง หรือมกีารเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ 

 ๔) อาหารที่ผลิตจากสัตว หรือผลผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 

 ๕) อาหารท่ีผลิต ปรุง ประกอบจากสัตวและพืช หรือผลผลิตจากสัตวและพืชที่มีสารเคมีอันตราย

เภสัชเคมีภัณฑ หรือยาปฏิชีวนะตกคางในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ๖) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

 คุณภาพอาหาร หมายความวา อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและสวนประกอบท่ีพึงจะมี รวมถึง

มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม 

 

 อาหารศึกษา หมายความวา กระบวนการสงเสริม พัฒนา และวิจัยเพื่อใหความรู ความตระหนัก และ

พฤติกรรมที่ถูกตองในหวงโซอาหารและในการบริโภคดานอาหาร 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๖๘

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๖ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

การกำกบัดแูลสือ่และการสือ่สารการตลาดของผลิตภณัฑยาสบูและเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การกำกับดูแลส่ือและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล๑ 

 หวงใย วาเด็ก เยาวชน และสตรี เปนเปาหมายทางการตลาดในการจำหนายผลติภณัฑยาสบูและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลซึ่งอาศัยการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเปนเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มจำนวนนักดื่มและนักสูบ

หนาใหม ดวยการสรางคานิยมวาการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องทันสมัย ทั้งที่

เปนการบริโภคสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 กังวล วาวิธกีารส่ือสารการตลาดผานสือ่มวลชน สือ่ชุมชน สือ่บุคคล สือ่กจิกรรม สือ่กลางแจง สือ่ ณ จดุขาย 

สื่อเฉพาะกิจ รวมถึงสื่อออนไลนและการอางแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการบริจาคส่ิงของหรือใหทุน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมถือเปนการดำเนินการเพ่ือการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริง 

หากเปนเพียงการใชกลยุทธผูอุปถัมภเพื่อสรางการจดจำตราสนิคาและชือ่องคกรของผลิตภณัฑยาสูบและเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลเพื่อเปนชองทางในการสรางพันธมิตรกับผูกำหนดนโยบายมิใหกำหนดมาตรการควบคุมที่เขมงวด และ

เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทำธุรกิจ 

 ตระหนัก วากลไกและการกำกับดูแลการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจำเปนตองไดรับการสนับสนุนที่เพียงพอ ทั้งดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ การเฝาระวัง 

การรองเรยีน การดำเนินคดี การรูเทาทันสื่อในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสรางความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน ส่ือออนไลน รวมท้ัง

สื่ออื่น ๆ ท้ังในระดับหนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแลสื่อและการส่ือสาร องคกรวิชาชีพสื่อ การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ การตลาด ผูประกอบการสื่อ ฯลฯ เพื่อใหมีการกำหนดกรอบจริยธรรมและแนวทางปฏิบัตใินการ

ดำเนินการใชสื่อและการส่ือสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางไมละเมิดกฎหมาย มี

จริยธรรม และเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑.  ขอใหองคกรวิชาชีพสื่อ องคกรวิชาชีพดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาด๒ และผูประกอบ

การสื่อทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จัดทำขอบังคับจริยธรรม แนวทางปฏิบัติของแตละกลุมองคกร เพื่อเปน

เคร่ืองมือในการกำกับดูแลกันเองในการผลิตสื่อ และการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่ม

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๕ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๕ / ผนวก ๒ 
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แอลกอฮอลอยางเครงครัด มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งนี้ เนื้อหาสาระในขอบังคับจริยธรรมและ

แนวทางปฏิบัติจะตองครอบคลุมสาระสำคัญตามกฎหมายที่บังคับใช และสามารถพัฒนาตอยอดอยางเทาทัน

กลยุทธการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดท่ีอาศัยชองวางทางกฎหมาย พรอมกำหนดบทลงโทษทางสังคมหรือ

อื่น ๆ หากพบวามีการฝาฝน 

 ๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เปนหนวยงานหลกั รวมกบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) และกรมประชาสัมพันธภายใตสำนักนายกรัฐมนตรี องคกรวิชาชีพสื่อ 

องคกรวิชาชีพดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ การตลาด ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค สมาพันธเครือขาย

แหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) และสำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) จัดทำเกณฑและกลไก

การกำกับดูแลอยางเทาทันกลยุทธการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

รวมทั้งกำหนดกลไกการกำกับดูแลรวม ควบคูกับการกำกับดูแลกันเองขององคกรวิชาชีพ๒ เพื่อใหการกำกับดูแล

การสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการสื่อสารการ

สรางสรรคผลงานสื่อและจรรโลงสังคม สามารถคุมครองประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอยางเขมแข็ง ทั้งน้ี 

จะตองครอบคลุมสาระสำคัญในกฎหมายท่ีบังคับใช และสามารถพัฒนาตอยอดอยางเทาทันกลยุทธการสื่อสาร

ตราสินคาและการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ท่ีอาศัยชองวางทางกฎหมาย พรอมกำหนดบทลงโทษทางสังคมหรืออื่น ๆ 

หากพบวามีการฝาฝน 

 ๓. ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับกระทรวง

สาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงการทองเท่ียวและกฬีา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) กรมประชาสัมพันธภายใตสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเครือขายองคกร

งดเหลา (สคล.) สมาพันธเครือขายแหงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) องคกรศาสนา ภาคประชาสังคมและ

องคกรพัฒนาเอกชน พัฒนาองคความรู ตลอดจนหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรูเทาทันสื่อและทักษะ

การเฝาระวังการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพภาคประชาสังคมและองคกรพัฒนาเอกชนในการกำหนดยุทธศาสตรการส่ือสารทางสังคมและการ

ผลิตสื่อ เพ่ือตอบโตและรูเทาทันกลยุทธทางส่ือและการส่ือสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล 

 ๔. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เปนหนวยงานหลกั รวมกบักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย เปน

คณะกรรมการระดับชาติเพื่อจัดทำยุทธศาสตรการเฝาระวังสื่อและการส่ือสารการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑยาสูบ

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งกำหนดกลไกการรับและการพิจารณาเรื่องรองเรียนของหนวยงานที่มีอำนาจ

หนาที่ตามกฎหมาย ทั้งน้ี การขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวใหดำเนินการโดยองคกรวิชาชีพ๒ สถาบันวิชาการ 

องคกรศาสนา ภาคประชาสงัคม และองคกรพฒันาเอกชน ในขณะท่ีในสวนภูมภิาคใหคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลระดับจังหวัดเปนหนวยงานหลักรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีเครือขายควบคุม

การบริโภคยาสูบในระดับจังหวัดในการนำยุทธศาสตรระดับชาติไปดำเนินการใหเกิดปฏิบัติการอยางเขมแข็ง

ในแตละจังหวดัทั่วประเทศ 
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 ๕. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลสื่อและการส่ือสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

เรงรัดการดำเนินคดีอยางเครงครัด และพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ใหมีความเขมงวดมากขึ้น 

 ๖. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๘ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๕ 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 

การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบ 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
 

นิยามท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. สื่อ หมายถึง ชองทางและเครื่องมือในการสื่อสารผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อสื่อสาร

กับผูบริโภค สำหรับชองทางการส่ือสาร ไดแก สือ่มวลชน ส่ือชมุชน สือ่บคุคล สือ่กจิกรรม ส่ือกลางแจง ส่ือ ณ จุดขาย 

สื่อเฉพาะกิจ รวมถึงสื่อออนไลน (digital media/social network/mobile media) และอ่ืน ๆ สวนเครื่องมือ

ในการสื่อสาร ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมกฬีา ดนตรี หรือกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ตลอดจนการตลาดทางตรง ชองทางและเครื่องมือ

เหลานี้มีหนวยงานที่เกี่ยวของกำกบัดูแล อาท ิ องคกรภาครฐัทีม่หีนาทีก่ำกบัดแูลสือ่ตามกฎหมาย องคกรวชิาชพีสื่อ 

องคกรวิชาชีพประชาสัมพันธ องคกรวิชาชีพโฆษณา องคกรวิชาชีพการตลาด ฯลฯ รวมทั้งผูประกอบการส่ือ

ทั้งผูผลิตเนื้อหา ผูวางแผนการเผยแพร และผูใหบริการเนื้อหา 

 ๒. การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ซึ่งมีการ

วางแผนทั้งเน้ือหาและวิธกีารส่ือสารอยางเปนระบบ ผานชองทางและเคร่ืองมือการส่ือสารที่หลากหลาย เพื่อให

เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมเยาวชน เพื่อสรางกระแสการรับรู การจดจำตราสินคาและช่ือองคกร 

เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ สรางแรงจูงใจในการบริโภคหรือซื้อสินคา และเพื่อสรางความภักดีตอตราสินคาและองคกร 

 

สถานการณ 

 ๓. ขอมูลเชิงประจักษแสดงใหเห็นวา สื่อและเทคโนโลยีเขามาครอบงำชีวิตเด็กและเยาวชนไทยมากขึ้น 

และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป สภาพการณดังกลาวสงผลใหสื่อมีอิทธิพลตอการเผยแพรแนวคิด ความเช่ือ พฤติกรรม 

และการกระทำตาง ๆ ในสังคมบริโภคนิยม โดยเฉพาะการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดที่กลายเปนเครื่องมือ

ชิ้นสำคัญในการกระตุนและกำหนดแบบแผนการบริโภคสินคาตาง ๆ ของคนในสังคม [๑] 

 ๔. การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเปนชองทางที่สำคัญในการขยายขนาดของตลาดผลิตภัณฑยาสูบ

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะการกระตุนความอยากรูอยากลอง ความตั้งใจที่จะบริโภคและการตัดสินใจซื้อ 

รวมถึงทัศนคติวาการบริโภคผลิตภัณฑยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องปกติของสังคม งานวิจัยหลายช้ิน

ไดนำมาสูขอสรุปที่เปนไปไดในเชิงทฤษฎีวา การโฆษณาและการสือ่สารการตลาดเพิม่โอกาสในการเร่ิมตนสบูหรือด่ืม 

ในกลุมเยาวชนหนาใหม และเพิ่มปริมาณการบริโภคในกลุมเยาวชนที่สูบหรือดื่มอยูแลว ทั้งนี้ ยิ่งสะสมการรับรู

การโฆษณาและการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาที่ยาวนานข้ึนก็มีแนวโนมที่

จะดื่มหรือสูบมากขึ้น 
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 ๕. ขอมูลทางวิชาการแสดงใหเห็นวาเด็กและเยาวชนไทยคือ เปาหมายทางการตลาดในการขาย

ผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้เพราะกลุมธุรกิจยาสูบตองการผูบริโภครายใหม ๆ ทดแทนผูบริโภค

หนาเกาหรือทดแทนผูใหญที่เลิกสูบบุหรี่หรือผูสูบบุหรี่ที่เสียชีวิตไปแลว [๒] เชนเดียวกับกลุมเปาหมายหลักของ

ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคือ ผูบริโภคในวัยหนุมสาว เนื่องจากเปนกลุมที่มีปริมาณการบริโภคสูงกวากลุมอายุอื่น 

จนเปนแหลงสรางผลกำไรสำคญัและผลประโยชนจากการดื่มในระยะยาว [๓] นอกจากน้ีมีขอมูลวา เนื่องดวย

จำนวนผูสูบบุหรี่และผูดื่มแอลกอฮอลในประเทศพัฒนาแลวลดลง สงผลใหกลุมเปาหมายที่สำคัญทางการตลาดของ

กลุมธุรกิจยาสูบและแอลกอฮอลกลายเปนผูบริโภคในกลุมประเทศโลกที่สามแทน 

 ๖. การศึกษาและติดตามงบโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ใชในสื่อตาง ๆ ของศูนยวิจัยปญหา

สุรา (ศวส.) สะทอนวา งบประมาณโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉลี่ยทุกสื่อไดลดลงอยางมีนัยสำคัญ

หลังจากมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ จากปละ ๒,๑๘๗ ลานบาท เหลือ ๑,๖๐๐ 

ลานบาท แตในการลดลงของงบประมาณโฆษณาผานสือ่มวลชนนัน้ กลบัพบวาใชงบประมาณเพิ่มมากขึ้นในสื่อดิจิตอล 

[๔]  โดยในป ๒๕๕๕ กลุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลใชเงินโฆษณาผานสื่อดิจิตอลเปนจำนวนถึง ๑๔๕ ลานบาท 

และคาดการณวาจะมีการใชงบประมาณผานสื่อนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ [๕]  

 ๗. งบประมาณการโฆษณาและการสงเสริมการขายผลิตภัณฑยาสูบในประเทศไทยในแตละปมีการเพิ่ม

งบประมาณโฆษณาทางออมมากขึ้น กลาวคือ ในระหวางป ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๕ เพิ่มจาก ๑๕๕ ลานบาท เปน ๔๒๖ 

ลานบาท [๖] ซึ่งจำนวนงบประมาณโฆษณามูลคามหาศาลน้ีไมเพียงสงผลกระทบตอปญหาสุขภาพและสังคม

ทั้งในทางตรงและทางออมในปริมาณมหาศาลเทานั้น หากองคการอนามัยโลกไดรายงานวา [๗] เพราะการใช

กลยุทธการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของกลุมธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้เองที่ยังทำใหมีการ

ระบาดของปญหาจากการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางตอเนื่อง 

 ๘. ปรากฏการณสำคัญในระยะเวลาท่ีผานมา คือ การใชสื่อออนไลนเพื่อโฆษณาทางตรงกับกลุมเด็กและ

เยาวชน ผลการวิจัยพบวา มีการเปดเว็บไซตจำหนายบุหรี่ผานอินเทอรเน็ตที่เปรียบไดกับการเปดตูบุหรี่โชวสินคา

บุหรี่ผานทางออนไลนจำนวนมาก ทำใหผูขายบุหรี่ไดโฆษณาสินคาและซ้ือขายงายขึ้น [๘] ในขณะที่ผลิตภัณฑ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลมกีารใชสือ่ออนไลนในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ เพ่ือใหสามารถสรางปฏิสมัพันธกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

โดยไมมีขอจำกัดทั้งมิติดานเวลาและสถานที่ [๙] 

 ๙. ในชวงเวลาที่ผานมา ยังพบความจงใจใหตราสินคาและช่ือองคกรผูผลิตผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลปรากฏอยูในส่ือมวลชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน ดวยการทำกิจกรรม บริจาคส่ิงของหรือทุน

สนับสนุนกิจกรรมดานดนตร ีกฬีา งานเทศกาลตาง ๆ และมักอางวาเปนองคกรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรับผิดชอบ

ตอสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility)๑ แตในความจริงแลว เปนเพียงการใชกลยุทธในการเปน

ผูอุปถัมภรายการ (Sponsorship) เพ่ือเพิ่มความถ่ีในการพบเห็น ไดยิน และจดจำตราสินคาผลิตภัณฑยาสูบและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและช่ือองคกรเทานั้น  

๑ อางความหมายการเปนองคกรธุรกิจท่ีดำเนินการโดยรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) ตามประกาศ

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๖๐๐๐ – ๒๔๔๓ 

(รายละเอียดในภาคผนวก ๑) 
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 ๑๐. กลุมธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังจงใจใชสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพเปนเครื่องมือ

ในการเรียกรอง คัดคาน หรือยับยั้งขอเสนอเชิงนโยบายของหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ตัวอยางเชน การซื้อพื้นที่

สื่อหนังสือพิมพเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนระบบภาษีสรรพสามิตสุรา [๑๐] หรือการพาสื่อมวลชนไป

เยี่ยมชมการทำไรยาสูบ และการซื้อหนาหนังสือพิมพเสนอผลดีของการทำไรยาสูบเพื่อสรางความชอบธรรมให

ชาวไรยาสูบออกมาคัดคานรางพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม เปนตน 

 ๑๑. ในประเทศออสเตรเลียและประเทศบราซิลมีการศึกษาเพื่อประเมินผลการกำกับดูแลตัวเอง (self-

regulation) ของส่ือในการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล แตพบวาไมไดผล เนื่องจากพบการโฆษณาท่ีละเมิด

แนวทางปฏิบัติ อีกทั้งไมมีการดำเนินการลงโทษใด ๆ จากการละเมิดนั้น [๑๑] ในกรณีของประเทศไทย องคกร

วิชาชีพสื่อในปจจุบันก็ไมสามารถกำกับดูแลกันเองได เพราะมีปญหาจริยธรรมมากขึ้น แมจะมีความพยายามของ

สื่อมวลชนในการพฒันาจรยิธรรมของตนเอง แตการมอีงคกรสือ่เพ่ิมจำนวนมากข้ึนไดนำไปสูปญหาจากผูประกอบการ

และผูปฏิบัติ ประกอบกับการไมมีเกณฑดานจริยธรรมที่ชัดเจน การดำเนินธุรกิจสื่อแบบทุนนิยม และการบิดเบือน

ขอเท็จจริง กรณีสื่อที่เปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพก็ไมสามารถควบคุมกันเองได กระบวนการตรวจสอบมักไมคอย

เครงครัด และยังมีระบบพรรคพวก ระบบอุปถัมภ และความเกรงใจระหวางสื่อดวยกัน [๑๒] อยางไรก็ตาม มีความ

จำเปนที่ตองจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อใหเกิดขึ้น ถึงแมการกำกับดูแลตัวเอง (self-regulation) ของสื่อ

จะไมไดผล แตก็สามารถใชวิธีการกำกับดูแลรวม (co-regulation) ตลอดจนการแสดงออกวาจะไมพึ่งพิงกลุมธุรกิจ

ที่ผลิตสินคาทีส่รางผลกระทบตอสขุภาพของสือ่มวลชน ดงัเชน การตดัสนิใจของประธานกรรมการ บรษิทั อมรินทร

พร้ินติ้ง แอนด พับลิชช่ิง จำกัด ที่จะไมรับโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในนิตยสารของเครืออมรินทร [๑๓] ก็ถือ

เปนรูปธรรมที่ควรผลักดันสนับสนุนใหเกิดมากขึ้น 

 ๑๒. อยางไรก็ตาม ขอมูลทางวิชาการแสดงใหเห็นวา มีความพยายามในการรวมมือกันขององคกรพัฒนา

เอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในการรณรงค วิจัยและจัดทำเอกสารวิชาการ การเฝาระวัง การ

เปดโปงและใหขอมูลขาวสารแกสาธารณะ ตลอดจนการทำความเขาใจกับกลุมองคกรวิชาชีพสื่อในประเด็นการ

สรางสรรคผลงานการโฆษณาและส่ือสารการตลาดภายใตนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แตความยากลำบาก

ในการดำเนินงานยังคงเกิดขึ้น เนื่องดวยกลุมธุรกิจยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลมีความพยายามโฆษณาและ

สื่อสารการตลาดตราสินคาหรือผลิตภัณฑในทุกโอกาสและทุกชองทาง 

 ๑๓. กลาวไดวา อันตรายที่สงผลกระทบตอสุขภาวะและความเปนอยูของสังคมโดยรวมซึ่งเกิดจาก

ผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลถือเปนปญหาที่เรียกวา “โรคที่ระบาดโดยมีอุตสาหกรรมเปนพาหะ” 

(industrial epidemic) [๑๔] หมายถึง ปญหานี้ไมไดแพรขยายตามธรรมชาติ แตเปนผลพวงจากการโฆษณาและ

การสื่อสารการตลาด โดยมีสื่อมวลชนเปนชองทางและเครื่องมือในการสื่อสารผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลเพื่อสื่อสารกับกลุมเยาวชนผูบริโภค ดังนั้น การกำกับดูแลการทำงานของส่ือ รวมทั้งองคกรวิชาชีพสื่อ 

และผูประกอบกิจการสื่อ จึงมีจุดมุงหมายสำคัญเพื่อคุมครองผูบริโภคและลดการกระทำใด ๆ ท่ีจะละเมิด

สิทธิผูบริโภค โดยเฉพาะกับสินคาที่เปนอันตรายตอสุขภาวะของปจเจกและสังคม 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๗๔

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๑๔. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประเทศไทยมีกฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งใหความสำคัญกับการควบคุมการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุม

บริบทการด่ืม และการควบคุมการโฆษณา [๑๕]  มาตรการที่เปนเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการโฆษณาและ

การสื่อสารการตลาด คือ หมวด ๔ เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยมาตรา ๓๐ เปนมาตรการปองกัน

การสงเสริมการขาย เชน หามขายโดยวิธีการลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย หามขายโดยวิธีการให

หรือในลักษณะของการแจก แถม หรือแลกเปลี่ยน เพื่อจูงใจใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการกำหนด

เงื่อนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซื้อโดยทางตรงหรือทางออม และมาตรา ๓๒ เปนมาตรการปองกันการ

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่ออวดอางสรรพคุณ

หรือชักจูงใจใหดื่มโดยตรงหรือโดยออม อยางไรก็ตาม มาตรการน้ีมีอุปสรรคสำคัญอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง

กลยุทธและเทคนิคใหม ๆ ในการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งจากผูผลิตในประเทศและผูผลิตตางชาติ 

๑๕. การควบคุมผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับสากล พบวามีการใชมาตรการกำกับดูแลดาน

การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของภาครัฐ โดยแบงออกเปนประเภทตาง ๆ เชน ประเภทของการสื่อสารการ

ตลาด ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ชองทางในการออกอากาศ เวลาในการออกอากาศ หรือรูปแบบและ

เนื้อหาของโฆษณา [๑๖]  มาตรการทางกฎหมายในองคกรวิชาชีพสื่อ เชน กฎหมายดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนในประเทศบัลแกเรีย หามการสื่อสารการตลาดทั้งทางตรงและทางออมในผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ทุกประเภท [๑๗] ในกรณขีองการกำกบัดูแลรวมควบคูกบัการกำกบัดแูลกนัเองขององคกรวชิาชพี พบการดำเนินการ

เฉพาะในประเทศอังกฤษ โดยมีตัวอยางของแนวปฏิบัติ เชน ใหหลีกเลี่ยงการใชเพลงในโฆษณาที่อยูในความนิยม

ของกลุมเยาวชนอายุต่ำกวา ๑๘ ป เปนตน [๑๘] 

๑๖. การควบคมุผลติภณัฑยาสูบของประเทศไทยมีกฎหมายหลกั คอื พระราชบญัญตัคิวบคุมผลิตภัณฑ

ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมาตรการสำคัญในการจำกัดการโฆษณาและการสงเสริมการขายทุกรูปแบบตลอด ๒๔ 

ชั่วโมง คือ มาตรา ๖-๗ เปนมาตรการควบคุมการสงเสริมการขาย การแลก การแจก การแถมให ของผลิตภัณฑ

ยาสูบหรือสิทธิอื่นใด สำหรับมาตรา ๘-๙ เปนมาตรการจำกัดการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดดวยการสราง

เคร่ืองหมายเปนตราสินคา การใชตราสินคากับตราสินคาอื่น และการใชตราสินคารวมกัน รวมถึงการโฆษณาแฝง 

อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาเร่ืองความรูความเขาใจของผูมีสวนเกี่ยวของในการบังคับใช ตรวจสอบ ควบคุม และ

เฝาระวัง อยางเทาถึงและอยางเทาทัน เนื่องจากการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบมีการ

ปรับรูปแบบและกลวิธีในการสื่อสารอยูเสมอ 

๑๗. ประเทศไทยไดรวมลงนามและใหสตัยาบนัในอนสุญัญาควบคุมการบริโภคยาสูบ FCTC (The WHO 

Framework Convention on Tobacco Control) ขององคการอนามัยโลก ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ 

[๑๙] อนุสัญญาฉบับนี้เปนเครื่องมือที่สำคัญในการตอตานการแทรกแซงของบริษัทบุหรี่ขามชาติและมีผลในการ

จัดการการสื่อสารการตลาดของกลุมอุตสาหกรรมยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาขอ ๑๓ ในการหามมิใหมีการโฆษณา

ผลิตภัณฑยาสูบ การสงเสริมการขาย การใหการสนับสนุนโดยธุรกิจยาสูบเต็มรูปแบบ (comprehensive ban)  

รวมถึงการหามโฆษณายาสูบขามพรมแดน [๒๐]  และขอ ๕.๓ ของอนุสัญญาควบคุมยาสูบเกี่ยวกับการปองกัน

การแทรกแซงนโยบายโดยบริษัทบุหรี่ ระบุวา การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทบุหรี่จะสงผลเสียตอการควบคุม 
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ยาสูบ จึงกำหนดใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ ประชาสมัพนัธใหทกุภาคสวนในสงัคมรูถงึวัตถุประสงคทีแ่ทจรงิในการทำ

กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทบุหรี่ หามไมใหเจาหนาที่และหนวยงานรัฐรับหรือรวมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

บุหรี่ และหามบริษัทบุหรี่ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคม  

 

ปญหาที่สำคัญ 

 ๑๘. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการปรับกลยุทธการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลดวยวิธีการโฆษณาแฝง (Indirect advertising) ภาพผลิตภัณฑ ตราสินคา สัญลักษณและชื่อ

องคกร ผานการใหทุนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมดนตรี กีฬา และท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ เพ่ือใหเขาถึง

กลุมเยาวชนรุนใหม หรือการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดโดยใชสื่อออนไลนและสื่อบุคคล เชน สาวเชียรเบียร 

พริตตี ้เปนตน [๒๑]  แสดงใหเหน็วา การดำเนนิกจิกรรมทีอ่างวาเปน CSR (Corporate Social Responsibility) นั้น 

เปนการใช CSR เพ่ือผลประโยชนทางธุรกจิขององคกรในการประชาสมัพนัธตราสนิคาและภาพพจนองคกรมากกวา 

การคำนึงถึงผลประโยชนตอสังคมอยางแทจริง 

 ๑๙. นับจากวันที่ประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล (สคอ.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการบังคับใชกฎหมาย

ไดฟองรองและดำเนินคดีกับผูประกอบการและรานคาที่กระทำการโฆษณาฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายเปน

จำนวนมาก เชน การใชปายไวนิล ตูไฟ ที่มีขอความหรือรูปภาพเชิญชวนใหดื่ม แตผูประกอบการก็ฟองรองไปยัง

ศาลรัฐธรรมนูญวา เปนการจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคล [๒๒] ทำใหขั้นตอน

การพิจารณาสอบสวนยืดเยื้อยาวนาน และหากยังไมมีการตัดสินจนถึงขั้นเปนคดีแดง ผูประกอบการและรานคา

ตาง ๆ กย็งัสามารถทำการโฆษณาเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไดตอไป เทากบัเปนการเปดชองใหมีการโฆษณาและสื่อสาร

การตลาดผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางกวางขวางตอไป 

 ๒๐. กลไกการกำกับดูแลผานองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลส่ือ การโฆษณา และการ

สื่อสารการตลาด ยังคงเปนเรือ่งทัว่ ๆ ไป ไมลงลึกชัดเจน แมจะปรากฏในมาตรการขอ ๗๑ (๘) ตามธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดคุมครองผูบรโิภคทีใ่หเนนการปลกูฝงจรยิธรรมของการเปนสื่อมวลชนที่ดี 

และมีความรับผิดชอบตอการโฆษณาและการสงเสริมการขายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ท้ังยังไมมีมาตรการกำกับ

ดูแลเฉพาะผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน (ราง) หลักเกณฑกำกับเนื้อหารายการในวิทยุและ

โทรทัศนของ กสทช. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๗ บัญญัติลักษณะของรายการทีต่องหามไวอยางกวาง ๆ และเนนเฉพาะเร่ืองความมัน่คงของรัฐ ความสงบ

เรียบรอย ศีลธรรมอันดี ลามกอนาจารที่มีผลใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางราย

แรงเทานั้น [๒๓]  หรือพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ๒๕๕๐ เพื่อกำกับดูแลและ

ควบคุมการใชอินเทอรเน็ต ในสวนของการกำกับดูแลและปองปรามดานเนื้อหา สาระสำคัญของกฎหมายกำหนด

ความผิดเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลไวอยางคลุมเครือ เชน ขอมูลปลอม ขอมูลเท็จ ขอมูลอันเปนความผิดเกี่ยวกับ

ความมั่นคง หรือมีลักษณะลามก [๒๔] ในกรณีของสมาคมโฆษณาแหงประเทศไทย พบวามีจรรยาบรรณในเร่ือง

ของการโฆษณาโดยไมระบุแบรนด (UNBRAND ADVERTISING) วา การโฆษณาท่ีมีลักษณะดังกลาวเขาขายเปน

ความพยายามที่จะสรางใหประชาชนเขาใจผิดในสาระสำคัญ และขัดหรือเล่ียงตอกฎหมายดวยเจตนาอันเปนการ

ปฏิบัติละเมิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโฆษณา แตยังคงจำกัดเฉพาะกลุมผลิตภัณฑอาหาร [๒๕] 
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แนวทางการแกไขปญหา 

 ๒๑. พัฒนาขอกำหนดจริยธรรม หรือ Code of Ethics (COE) และแนวทางปฏิบัติ หรือ Code of 

Conduct (COC) เพื่อเปนเครื่องมือกำกับดแูลกันเองขององคกรวิชาชีพ (self-regulation) ในการผลิตสื่อและ

การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ควบคูกับกลไกการกำกับดแูลรวม (co-regulation) 

โดยองคกรภาครัฐที่มีอำนาจหนาที่รวมกับองคกรวิชาชีพสื่อ เพื่อใหการกำกับดูแลสื่อมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการ

สื่อสารและสรางสรรคงาน สามารถคุมครองประชาชนได ทั้งนี้ จะตองครอบคลุมตามกฎหมายและชองวางทาง

กฎหมายของผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล พรอมกำหนดบทลงโทษทางสังคมหรืออื่น ๆ หากพบวามี

การฝาฝน 

 ๒๒. พัฒนาศักยภาพผูบริโภคเพื่อเสริมสรางความรูเทาทันสื่อและทักษะการเฝาระวังการโฆษณาและ

การสื่อสารการตลาด ทั้งการใชตราสินคาและการใชชื่อบริษัทของผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

 ๒๓. สนับสนุนระบบเฝาระวังการโฆษณาและการส่ือสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลขององคกรวิชาชีพสื่อ สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชน และโดยเฉพาะ

ในขั้นตอนการรองเรียนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการดำเนินการทางกฎหมาย  

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๖ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๕ การกำกับดูแลส่ือและการ

สื่อสารการตลาดผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๗ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  

การสรางความรวมมือของทกุภาคสวนเพ่ือ “สขุภาพหน่ึงเดยีว” ของคน-สตัว-สิง่แวดลอม 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเร่ือง การสรางความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว-

สิ่งแวดลอม๑ 

 รับทราบ วาการสรางสุขภาพที่ดีของคนและสัตว รวมถึงความสมดุลของสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของ

เชื่อมโยงกัน  

 เห็นวา แนวคิดเรือ่ง “สขุภาพหนึง่เดยีว” เปนแนวคิดสากลทีค่วรไดรบัการเผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 

โดยตองสรางความรวมมือระหวางสาขาวิชาและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทุกระดับในการดูแลสุขภาพของคน-สัตว-

สิ่งแวดลอม เพื่อบูรณาการการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 

 ชื่นชม วาประเทศไทยมีเครือขายสุขภาพหนึ่งเดียว ศูนยประสานงานเครือขายสุขภาพหน่ึงเดียว ซึ่งขณะน้ี

มีสำนักงานตั้งอยูที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหน่ึงเดียวของประเทศไทย 

และทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ซ่ึงดำเนินการในเบื้องตนเพ่ือประสานงานการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร

เตรียมความพรอม ปองกัน แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) 

 ตระหนัก วาความรวมมือในการทำงานภายใตแนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว” ตองเกิดจากความรวมใจของ

ภาคีเครือขายทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพ่ือประสานพลัง

ความรวมมือทั้งแนวราบและแนวดิ่งจนเกิดแผนงานและกิจกรรมรวมกันที่เปนประโยชนตอการดำเนินการในพื้นที่

ขยายการดำเนินงานจากวงวิชาการสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติสนับสนุนแนวคิด หลักการของ “สุขภาพหน่ึงเดียว” และนำมา

ใชเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงสรางกลไกการถายทอดความรูความเขาใจ “สุขภาพหน่ึงเดียว” ทุกระดับทั้งชุมชนทองถิ่น 

จังหวัด ภายในประเทศ และระหวางประเทศ 

 ๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนเจาภาพหลกัรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของทกุระดบั เชน ทีมเฝาระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตวจังหวัด สำนักงานทองถิ่นจังหวัด สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด สภาองคกรชุมชนตำบล คณะกรรมการหมูบาน และภาคประชาสังคม 

พัฒนากลไกในระดับทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการจัดการกับปญหาสุขภาพคน สัตว และ

การสรางสมดุลของสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ รวมถึงการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมภายใตแนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว”  

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๗ 
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 ๓. ขอใหศูนยประสานงานเครอืขาย “สุขภาพหนึง่เดยีว” เปนเจาภาพหลักในการประสานกับภาคราชการ 

และองคกรของรัฐซึ่งมีแกนหลักในการดำเนินการของแตละหนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการตางประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับองคกรภาคีเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ 

     ๓.๑  สรางความเขาใจระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ

ประชาชน เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของ “สุขภาพหน่ึงเดียว” เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมที่เปนทิศทางเดียวกัน 

     ๓.๒  นำแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ “สุขภาพหน่ึงเดียว” ไปดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของโดยให

ความสำคัญกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน แกไขปญหาโรคติดตอ

อุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) เพือ่เปนอกีกลไกหนึง่ในการขับเคลือ่นแนวคิด “สขุภาพหน่ึงเดียว” ใหเกิด

ผลเปนรูปธรรม 

     ๓.๓  สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของ “สุขภาพหน่ึงเดียว” ในทุกระดับ เพื่อการประสานงาน 

และสนับสนุนการมีสวนรวมอยางจริงจังของภาคสวนตาง ๆ และการพัฒนาประสิทธิภาพการปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องระหวางคน-สัตว-สิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนโรคติดเช้ือซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่มีอยูแลว

ในทองถ่ินหรือที่เกิดขึ้นใหม และโรคท่ีเปนผลกระทบมาจากส่ิงแวดลอมที่เสียสมดุลและสารพิษ 

     ๓.๔  สนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการนำแนวคิด หลักการ 

และวิธีปฏิบัติ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ไปดำเนินการในระดับตาง ๆ 

     ๓.๕  สนับสนุนใหสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการ

สรางจัดการความรู และพัฒนาศักยภาพของระบบวิจัยและระบบติดตามประเมินผลในทุกระดับ 

 ๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาภาพหลัก รวมกับกระทรวงท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมแนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว” 

โดยสอดแทรกสาระในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  

 ๕. ขอใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมกับเครือขาย

มหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทย สรางบัณฑติรุนใหมทีม่หีวัใจของการทำงานภายใตแนวคิด “สุขภาพ

หนึ่งเดียว” 

 ๖. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๘ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๗ 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๗ 

การสรางความรวมมือของทกุภาคสวนเพือ่ “สขุภาพหน่ึงเดยีว” ของคน-สตัว-สิง่แวดลอม 
 

คำนิยาม 

 ๑. “สุขภาพหนึ่งเดียว” หมายถึง ความสัมพันธดานสุขภาพระหวางคน สัตว และสิ่งแวดลอม มีความ

เกี่ยวของเชื่อมโยงอยางเปนหน่ึงเดียวกัน คือ มีผลตอกันและกันทั้งทางบวกและทางลบ [๑, ๒, ๓] 

 ๒. แนวทางการทำงานเพื่อนำไปสู “สุขภาพหนึ่งเดียว” หมายถึง จากความตระหนักถึงธรรมชาติวา 

สุขภาพของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม เช่ือมโยงเปนหนึ่งเดียวกัน การแกปญหาสุขภาพจึงตองทำแบบองครวม และมี

การประสานแนวทางปฏิบัติดานสุขภาพของคน สัตว และสิ่งแวดลอม รวมท้ังการบูรณาการขามสาขาวิชาและ

ภาคสวนทุกระดับใหเปนหน่ึงเดียวอีกดวย 

 ๓. “สัตว” หมายถึง  สิ่งมีชีวิตที่มิใชพรรณไมและมนุษย แตทั้งนี้ไมรวมถึงจุลชีพ [๔]   

 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 ๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสแกผูเขารวมประชุมนานาชาติ

เกี่ยวกบัโรคตดิเช้ือในการประชมุรางวัลเจาฟามหิดล องคประธานมูลนธิริางวลัสมเด็จเจาฟามหดิล ในพระบรมราชูปถัมภ  

ทรงมีพระราชดำรัสแกผูเขารวมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในการประชุมรางวัลเจาฟามหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ในชื่อ “รวมพลังตอตานโรคติดเชื้อ ทุกภาคสวนตองรวมมือ” ความตอนหนึ่งวา “... โรคติดเชื้อยังคงคุกคามความ

เปนอยูของประชากรทัว่โลก โรคเหลานีป้รากฏและแพรกระจายอยางรวดเรว็ สงผลกระทบตอสุขภาพของประชากร

ทั่วไป เศรษฐกิจ ความมัน่คง และการพัฒนา อยางไรกด็ ีการดำเนนิงานของภาคสาธารณสุขเพยีงฝายเดยีวไมเพียงพอท่ี

จะรับมือ เพราะโรคท่ีเกิดใหมหรือโรคที่ระบาดซ้ำและมีผลกระทบตอชีวิตมนุษยตั้งแตตนศตวรรษที่ ๒๑ เปนตนมา

นั้น สวนมากเปนโรคที่เกิดมาจากสัตว ดังนั้น เราคงปฏิเสธไมไดวา ความเปนอยูของมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม

นั้นมีความสัมพันธกันอยางยิ่งยวด และจำเปนตองอาศัยการแกไขที่เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวน สิ่งที่นา

กังวลมิไดเจาะจงเฉพาะสุขภาพมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอมเทานั้น หากแตหมายถึงสุขภาพโดยรวมของทุกชีวิต

และทุกสรรพสิ่งบนโลก เปนสุขภาพโดยรวม หัวขอของการประชุมวิชาการในวันนี้จึงเปนเรื่องที่ทันสมัยเหมาะกับ

สภาวะที่เกิดข้ึนจริงในปจจุบัน” 

 ๒. ทุกสรรพสิ่งบนโลกน้ีลวนมีความเกี่ยวของเชือ่มโยง จากการเพ่ิมจำนวนประชากรของมนุษย ทำใหวิถี

ชีวิตมนุษยไดเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตมีการเลี้ยงสัตวหลังบานเพื่อเปนแหลงอาหารในครัวเรือน เปลี่ยนไปเปนระบบ

อุตสาหกรรมฟารมผลิตปศุสัตวขนาดใหญที่มีการเลี้ยงสัตวอยางหนาแนน พรอมทั้งมีการใชยาปฏิชีวนะและ

ฮอรโมนเปนสารเรงการเจริญเติบโต มีการขยายตัวของชุมชนเมือง ทำใหตองมีการรุกล้ำพื้นที่ปาธรรมชาติ อีกทั้ง

มนุษยยังลาสัตวปาดวยคานิยมที่ผิด เพื่อมาเปนสัตวเล้ียงแปลกหรือใชเปนยาบำรุง และการทำลายระบบนิเวศ 

จากอุบัติเหตุ เชน ภาวะน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ซ่ึงอาจสงผลเสียตอระบบนิเวศอยางไมสามารถหวนกลับ ดวย

ปจจัยดังกลาวนั้น จึงไมอาจปฏิเสธไดวาสุขภาพของมนุษยมีความเกี่ยวของกับทั้งสัตวที่นำมาเปนอาหาร สัตวปา 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๘๒

และสิ่งแวดลอม จากการปจจัยทางสังคมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น นำมาซึ่งโรคและภาวะคุกคามตอสุขภาพ

ตาง ๆ หลายประการ ท้ังที่เปนโรคติดเชื้อที่อาจระบาดไดในวงกวาง และโรคที่เกิดจากสารพิษและส่ิงแวดลอมที่

ถูกทำลาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นน้ันสงผลกระทบอยางรุนแรงกลับมายังมนุษย ทั้งตอสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม อยาง

ไมอาจจะหลีกเลี่ยงได  

 ๓. ภาวะวิกฤตของปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำใหประเทศไทยมีการยกระดับ

ความรวมมอืระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม ใหมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น ในการเฝาระวังปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดนก โดยเมื่อมี

การระบาดของโรคไขหวัดนกจะตองมีการจัดสมาชิกในการสอบสวนโรคที่ประกอบไปดวย นายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด นักระบาดวิทยา ผูเช่ียวชาญทางหองปฏิบัติการ รวมถึงสัตวแพทยหรือผูแทนกระทรวงเกษตรฯ และมีการ

ติดตอสื่อสารกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบาน ใหประชาสมัพนัธความรูในการปองกันตนเองใหกบัประชาชน

ในพื้นที่ จากความรวมมือนี้นำไปสูความสำเร็จในการควบคุมโรคไขหวัดนก ทำใหประเทศไทยไมมีรายงานพบ

โรคไขหวัดนกในคนตั้งแตเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๙ [๕] ในขณะที่เพื่อนบาน เชน กัมพูชา เวียดนาม และ

อินโดนีเซีย ยังมีรายงานการพบผูปวยไขหวัดนกอยางตอเนื่องทุกป      

 ๔. ปญหาโรคติดตอจากเชื้อโรคซัลโมเนลลาซึ่งเปนตนเหตุสำคัญที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

ในคน (เชน ทองเสีย) จากการปนเปอนในพืชที่เปนอาหารและส่ิงแวดลอม และการแพรเชื้อจากคนที่มีเชื้อนี้ในลำไส  

เชื้อโรคชนิดนี้ยังสามารถกอใหเกิดอันตรายที่รุนแรงได เชน การติดเชื้อในเลือดและเยื่อหุมสมอง มีผลใหถึงตายหรือ

สมองพิการ  ในประเทศไทยพบผูปวยที่มีเช้ือแบคทีเรียนี้มากกวาประเทศที่พัฒนาแลวอยางมาก  พบเช้ือโรคชนิดน้ี

ทั้งใน ๑) มนุษยที่มีเชื้อชนิดน้ีในลำไสโดยมีหรือไมมีการเจ็บปวย ๒) สัตว ทั้งปศุสัตว  สัตวเล้ียงปกติ สัตว

ประจำบาน (จ้ิงจก หนู แมลงสาบ ไสเดือน ซึ่งติดเชื้อจากการกินอาหารที่หาไดจากสิ่งแวดลอมที่ปนเปอนเชื้อน้ี)  

และ ๓) การปนเปอนของเชื้อโรคน้ีมีในสิ่งแวดลอมและพืชผักหลายชนิด (โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใชมูลสัตวและ

มนุษยทีม่เีชือ้โรคนีเ้ปนปุย) การปนเปอนเชือ้โรคชนดินีใ้นสนิคาสงออกประเภทอาหารเปนสาเหตขุองการสงกลับสินคา

ดังกลาว ซึ่งเปนความสญูเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง มาตรการปองกันควบคุมโรคที่จะมีประสิทธิภาพ 

จะทำไดตองอาศัยความรวมมืออยางเปน “หนึ่งเดียว” ระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

 ๕. การควบคุมโรคพิษสุนัขบานั้นจำเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งภาครัฐ ไดแก กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เนื่องดวยโรคพิษสุนัขบาเปน

โรคติดตอระหวางคนและสัตวที่สำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสุนัขที่เปนพาหะ ในหลายพื้นที่มีการพัฒนาความรวมมือ

ในการปองกันควบคุมโรค อาทิเชน โครงการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ประจำป ๒๕๕๔ [๖] ที่ดำเนินการโดย ๑) จัดตั้งคณะทำงานจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ๒) สรางเสริมบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบารวมกับปศุสัตวและสาธารณสุข ทั้งการขึ้นทะเบียน

สุนัขและแมว การทำฐานขอมูล ทำวัคซีน และสรางจิตสำนึกที่ดีในการเลี้ยงสัตวอยางรับผิดชอบ ไดแก จัดกิจกรรม

การประชาสัมพันธใหความรูในการเลี้ยงสุนัขที่ถูกตองอยางสม่ำเสมอผานสื่อ หอกระจายขาว และปายโฆษณา 

๓) สรางความมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสรางเครือขายเฝาระวังโรคจากหนวยงานปศุสัตว สาธารณสุข 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด สื่อมวลชน องคกรเอกชน ฯลฯ เมื่อมีเหตุคนถูก

สุนัข/แมว/สัตวเลี้ยงลูกดวยนม กัด/ขวน เจาหนาที่โรงพยาบาล/สถานีอนามัยจะรีบแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ท้ังสาธารณสขุและปศสุตัวดำเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของ ไดรบัทราบเพือ่ดำเนินการ

กักสัตวที่สงสัย และติดตามผูสัมผัสเช้ือ ในการทำงานนี้เปนการทำงานอยางประสานกัน รวมกันคิดการดำเนินการ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๘๓

กิจกรรมตาง ๆ  อยางเปน “หนึง่เดยีว” เพือ่ใหเกดิการปองกันควบคมุโรคพษิสนุขับาอยางสัมฤทธผิล โดยมเีปาหมาย

กำจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๖. การทำลายระบบนิเวศจากเหตุการณที่เปนอุบัติเหตุและการจัดการ  ตัวอยางเชน กรณีการรั่วของ

ทอสงน้ำมันดิบกลางทะเลในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ สงผลใหนำ้มนัดบิปรมิาณ ๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ลิตร ไหลลงสู

ทะเลจังหวัดระยอง [๗]  กระจายครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง เมื่อเกิดเหตุการณขึ้น ประเทศไทยไดดำเนินการ

ตาม “แผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแหงชาติ” โดยมีกรมเจาทาและกองทัพเรือเปนแกนหลัก

ในการดำเนินการรวมกับหนวยงานสนับสนุนภาครัฐ ในการดำเนินการจริง มีอาสาพิทักษสิ่งแวดลอม เครือขายจิต

อาสา เขารวมในการขจดัคราบนำ้มนัดงักลาว อยางไรกต็าม พบวาการปฏิบตังิานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ยังขาดการประสานงานท่ีดี แยกสวนกัน ภาคประชาชนไมมีสวนรวมในการกำหนดหรือรับรูในมาตรการตาง ๆ 

ทำใหสับสน จนเกิดภาวะเครียดจากผลกระทบที่เกิดจากการขาดรายไดและความปลอดภัย เพื่อใหการดำเนินการ

เปนไปไดอยางเหมาะสมเมือ่เกดิภาวะวกิฤต จงึควรมกีารตัง้คณะทำงานเฉพาะกจิทีม่าจากภาครฐั เอกชน หนวยงาน

ทางการศึกษา นักวิชาการ องคกรอิสระ และภาคประชาชน เพื่อใหการจัดทำแผนเกิดจากความเห็นชอบของ

ทุกฝายและสอดคลองกัน [๘] ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว” ที่ตองการความรวมมือในการแกไข

ปญหาลักษณะนี้และการปองกันการเกิดซ้ำในอนาคต  

 

การดำเนินการปจจุบันที่เกี่ยวของกับแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” ในประเทศไทย  

 ๑. “เครือขายสุขภาพหนึ่งเดียว” เกิดข้ึนระหวางหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงาน

ระหวางประเทศ ท่ีรวมมือกันเปนภาคีเครือขายในระดับประเทศ ในการทำงานรวมกันเพื่อใหเกิดการทำงานรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาสุขภาพคน สัตว สัตวปา และระบบนิเวศในประเทศไทย เพื่อนำไปสู

ประโยชนสาธารณะและสุขภาพท่ีดีของทุกชีวิตในประเทศไทย โดยมีการประกาศเจตจำนง “สุขภาพหน่ึงเดียว” 

ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ [๙]  ตอมามีการเชื่อมตอและพัฒนา “เครือขายสุขภาพหน่ึงเดียวระดับจังหวัดและ

อำเภอ” ในพื้นที่ ๕ จังหวัดนำรอง ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดแก  เชียงใหม  นครราชสีมา ชลบุรี กาญจนบุรี และสงขลา 

 ๒. “ศูนยประสานความรวมมือสุขภาพหนึ่งเดียว” ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใตการ

ขับเคลื่อนของแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม (พ.ศ. ๒๕๕๖ -

๒๕๕๙) [๑๐] โดยมีเปาหมายเพื่อเปนศนูยกลางการประสานงานระหวางภาคสวนตาง ๆ ภายใตหลักการ “สุขภาพ

หนึ่งเดียว” ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวยความรวมมือกันของสวนราชการในประเทศไทย ไดแก 

๑) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ๒) กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓) กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุพืช และองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔) มหาวิทยาลัย และ ๕) ภาคีสุขภาพตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรตางประเทศ ไดแก 

๑) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ๒) องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ 

(USAID) ๓) ศูนยควบคุมและปองกันโรค สหรัฐอเมริกา (US-CDC) ศนูยประสานความรวมมอืฯ ดงักลาว ทำหนาที่

ประสานงานการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมฯ ดวยความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขายใน

แนวราบ เพ่ือเสริมการปฏิบัติการแนวดิ่งตามระบบราชการ พรอมทั้งประสานและสนับสนุนขอมูล องคความรู 

และแนวทางการฝกอบรมบุคลากรระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพสัตว สุขภาพสัตวปา สิ่งแวดลอม และ

สาธารณสุข  รวมทั้งการจดัทำแผนทีก่จิกรรมการดำเนนิงานภายใตความรวมมอื บรหิาร และประสานแหลงเงินทุน 

เพื่อพัฒนาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรวมมือ “สุขภาพหน่ึงเดียว” พรอมทั้งสรางการมีสวนรวมในการ
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กำหนดนโยบายระดับชาติภายใตแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” 

 ๓. เครือขายมหาวิทยาลัย “สุขภาพหนึง่เดยีว” ของประเทศไทย (Thailand One Health University 

Network หรือ THOHUN) เปนการรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับ

การสนับสนุนจากองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) มีเปาหมายในการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือใหบัณฑิตมีความรูความเขาใจสุขภาพแบบบูรณาการ เปนประโยชนในการดูแล

สุขภาพคน สัตว และส่ิงแวดลอมรวมกันตอไป 

 ๔. กลไกการทำงานของทีมเฝาระวงัสอบสวนเคล่ือนทีเ่รว็ หรือ SRRT (Surveillance and Rapid Response 

Team) ประเทศไทยมีการพัฒนาทีม SRRT มาตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเปนเครือขายการทำงานของ

สหสาขาวิชาชีพเพื่อรับมือกับโรคติดตอ ตั้งแตระดับประเทศ จังหวัดและอำเภอ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีหนาที่ในการปองกันโรคและระงับโรคติดตอภายใตพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น [๑๑] โดยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร ควบคุมกำกับ 

และสนับสนุนทางวิชาการ ปจจุบันมีทีม SRRT ระดับอำเภอ จำนวน ๙๔๖ ทีม และระดับตำบล ๙,๘๘๒ ทีม [๑๑] 

เพื่อดำเนินการประสานการเฝาระวังและสอบสวนควบคุมโรค รวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อยางใกลชิดเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในการทำงานแขงกับเวลาเม่ือมีสถานการณฉุกเฉิน 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

 ๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มีการรับรองมติโรคติดตออุบัติใหม [๑๒] ซึ่งมีการ

ยกประเด็นใหเห็นความรวมมือระหวางสหสาขาซึ่งประกอบดวยการคำนึงถึงความสัมพันธระหวางสุขภาพของ

ระบบนิเวศสุขภาพของมนุษยและสุขภาพสัตว เพื่อเปนหลักการที่ตองคำนึงถึงเพื่อเตรียมความพรอม ปองกัน และ

แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม 

 ๒. กระทรวงสาธารณสุขไดนำแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวบรรจุลงในแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม 

ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ที่ไดรับการรับรองจากคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ [๑๑] แผนยทุธศาสตรฯ ฉบบันี ้มวีตัถุประสงคเพือ่ใชเปนแผนปฏิบตัิการแมบท

ในการปองกันและควบคมุโรคติดตออบุตัใิหม ใหหนวยงานท่ีเกีย่วของไดใชเปนกรอบในการจดัทำแผนปฏบิตัริาชการ 

ซึ่งกระบวนการในการจัดทำแผนน้ันเนนการมีสวนรวมจากทุกองคกรภาคีตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

โดยอิงสถานการณโรคติดตออบุตัใิหมทัง้ในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรภายในประเทศ 

และกรอบความรวมมอืระหวางประเทศ เชน แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตน แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใตแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการระบบการเลี้ยงและสุขภาพสัตวและสัตวปาใหปลอดโรค  

 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบจัดการความรูและสงเสริมการวิจัยพัฒนา  

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การสื่อสารและประชาสัมพันธความเส่ียงของโรคติดตออุบัติใหม 

 ทั้งน้ี การดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียวระหวางคน สัตว และส่ิงแวดลอม ตามยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบ

เฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใตแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ในแผนปฏิบัติการแมบท ภายใตแผน

ยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกนั และแกไขปญหาโรคตดิตออบุตัใิหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) มุงเนน 
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ใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งของการปองกันโรคติดตออุบัติใหมแบบบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ระบบเฝาระวังโรค การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ และการดูแลรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

 

ขอจำกัดและการแกไขปญหา 

 ๑. จะเห็นไดวา แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวนั้นเปนแนวคิดที่มีประโยชน และหนวยงานหลายภาคสวน

มีความสนใจและสนับสนนุในการดำเนนิการ หากแตการดำเนนิงานนัน้ยงัมขีอจำกดัในการดำเนินการอยูหลายประการ 

แบงออกเปน  

     ๑.๑  ขอจำกดัในการสรางความเขาใจตอผูทีเ่กีย่วของทกุระดบั แมวาแนวคดิสขุภาพหนึง่เดยีวนัน้จะเปนที่

ยอมรับภายในนักวิชาการ และเจาหนาที่ภาครัฐดานสาธารณสุข สุขภาพสัตวเลี้ยงและสัตวปาเปนอยางดี รวมทั้งได

มีการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ เปนจำนวนมาก แตแนวคิดนี้ยังไมเปนที่รับรูในวงกวางของสาธารณชน หนวยงาน

ระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน และชมุชนทองถิน่ เนือ่งจากยังเปนคำศัพทใหมทีเ่ริม่นำมาใชในเดอืนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และเปนแนวคิดทีย่งัไมไดเผยแพรในวงกวางเพือ่สรางความเขาใจรวมกนั ดงันัน้ การสรางการมีสวนรวมภายใตแนวคิด

นี้จึงเปนเรื่องท่ีทาทาย เพื่อสงเสรมิใหเกดิการผลกัดนัใหแนวคิดสขุภาพหนึง่เดยีวไปสูการปฏิบตัทิีเ่ปนรปูธรรมในชุมชน 

ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถิน่และชมุชนเปนหนวยสำคญัในการจดัการกบัปญหาสขุภาพคน สตัว และสิง่แวดลอม  

     ๑.๒  ขอจำกดัในการขบัเคล่ือนเชิงรกุ การดำเนนิงานภายใตศนูยประสานความรวมมือสขุภาพหน่ึงเดียวนั้น 

จำเปนตองมีแผนงานการสอดประสานระหวางหนวยงานภายใตศนูยฯ ทัง้แนวดิง่และแนวราบ เพื่อใหเกิดพลังความ

รวมมือสูงสุด หากแตในปจจุบัน กลไกในการทำงานระหวางหนวยงานและสาขาวิชาในระดับทองถิ่นยังไมเปนรูป

ธรรมในระดับที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพที่ดีของคน สัตว และสิ่งแวดลอม 

 ๒. การมีสวนรวมจากทองถิน่และชุมชน แมวาแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวจะไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ 

และผลักดันจนเกดิเปนนโยบายทางดานสาธารณสุขและเกิดกิจกรรมจากผูที่มสีวนเกีย่วของจำนวนมาก แตแนวคดินั้น

มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับทั้งมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม ซึ่งตองการการมีสวนรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก

ทองถิ่นและชุมชน  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีบทบาทอยางสูงในการจัดการกับปญหาสุขภาพคน 

ปศุสัตว และสัตวปาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดวยแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” จึงเห็นควรผลักดันใหแนวคิด

และการดำเนินการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ใหเปนนโยบายสาธารณะผานกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ   

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๗ การสรางความรวมมือของ

ทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม 
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และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ออนไลน. สืบคนจาก : http://

beid.ddc.moph.go.th/th_2011/upload/eidnationplan56_59.pdf [๑ สิงหาคม ๒๕๕๖]      

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ออนไลน. 

สืบคนจาก : http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=

538973904&Ntype=19 [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖]          

คูมือมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT). ออนไลน. สืบคนจาก : 

http://www.boe.moph.go.th/files/report/20121130_52632501.pdf [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖]          

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ : มติโรคติดตออุบัติใหม. ออนไลน. สืบคนจาก : http://

en.nationalhealth.or.th/sites/default/files/2-2009-1.pdf [๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖]        
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๘ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗     

การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย 
 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่หก 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย๑ 

 รับทราบ สถานการณ บริบท และแนวโนมของประเทศไทยและระบบสุขภาพ และไดพิจารณาเอกสาร 

“หลักการ ทิศทาง และแนวทางสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย”๒ แลว  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ โดยประธานกรรมการ (นายกรัฐมนตรี) พิจารณานำกลไกและ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม และเครื่องมือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิรูป 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ไปปรับใชเปนสวนหน่ึงของกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยเนนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนอยางกวางขวางในทุกระดับ เทาเทียมดวยความปรองดองและสมานฉันท 

 ๒. เสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาตินำ “หลักการ ทิศทาง และแนวทางสำคัญของการปฏิรูป 

ระบบสุขภาพ ภายใตการปฏริปูประเทศไทย”๒ มตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่๑ - ๖ จำนวน ๕๙ มติ มติสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น ๖ มติ ไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในทุกระดับภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม

และชัดเจน เพ่ือตอบสนองตอการปฏิรูประบบสุขภาพและการปฏิรูปประเทศไทยอยางเต็มที่  

 ๓.  เสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิโดยประธานกรรมการ (นายกรฐัมนตร)ี นำขอเสนอตาง ๆ ของ

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ - ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จำนวน ๒๑ มติ 

ไปเปนสวนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

 ๔. ขอใหทุกภาคสวนถือเปนพันธะและรวมรบัผดิชอบในการนำหลักการ ทิศทาง และแนวทางสำคัญของ

การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย มติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น สมัชชาปฏิรูประดับชาติ และขอเสนอตาง ๆ ของคณะกรรมการปฏิรูป ไปพิจารณาในกระบวนการปฏิรูป

ประเทศไทยและนำสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 

 ๕. การดำเนินการตามขอ ๑ - ๔ ดังกลาว ใหยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เปนแนวทางสำคัญในการทำงาน  

 ๖.  ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความคืบหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  

ครั้งที่ ๘   

 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ 
๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๘. ผนวก ๑ 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๘. ผนวก ๑ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗     

หลักการ ทิศทาง และแนวทางสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ 

ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย 
 

๑. การปฏิรูประบบสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ   

 ๑.๑ สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนนำหลักการเรื่องสุขภาพในทุกนโยบาย (Health in All Policies) 

มาแปลงสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ อยางเปน

รูปธรรม รวมทั้งการขยายความเขาใจเรื่องสุขภาพในมิติที่กวาง ตามคำจำกัดความใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และทิศทางระบบสุขภาพ “สรางนำซอม” 

 ๑.๒ พัฒนาระบบงานและองคกรที่ทำงานดานระบาดวิทยา๑ ทั้งดานการปองกัน ควบคุมโรค และระบาด

วิทยาสังคม (Social epidemiology) สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการสรางเสริมสุขภาพนอกภาค

บริการสาธารณสุข รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาและใชการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เพื่อการพัฒนานโยบาย

สาธารณะที่เอื้อตอสุขภาพ  

 

๒. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพควรพิจารณาดำเนินการตามหลักการที่สำคัญ คือ 

 ๒.๑ มุงเนนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทั้งระบบสุขภาพชุมชนในระดับตำบล และระบบบริการ

สุขภาพผสมผสานในระดับอำเภอ (District Health Systems) ควบคูกับการสงเสริมเวชปฏิบัติครอบครัวและ

ชุมชน เพ่ือรองรับการจัดบริการสุขภาพแบบองครวมที่ครอบคลุมทั้งกาย จิต ปญญา และสังคม รวมทั้งการดูแล

สุขภาพระยะยาว (Long term care)   

 ๒.๒ จัดใหมีการวางแผนระบบบริการสุขภาพ (Health Service Plan) ของประเทศใหมีความเสมอภาค

ในดานมาตรฐานที่ครอบคลมุการบรกิารสุขภาพทัง้ของภาครฐัและเอกชนทุกระดบับรกิาร ไดแก ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ 

ตติยภูมิ ระบบบริการเฉพาะทาง ระบบการแพทยฉุกเฉิน ระบบการสงตอและสงกลับผูรับบริการ เพื่อใหเกิดการ

จัดระบบบริการที่เชื่อมโยงหนุนเสริมกันไดทั้งระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเปนการรองรับ 

ความตองการบรกิารสขุภาพท่ียุงยากสลับซบัซอนทีม่แีนวโนมเพิม่มากข้ึน รวมถึงการดแูลผูปวยระยะทาย (Palliative 

care) ซ่ึงจะเปนการใชทรัพยากรรวมกันที่มีประสิทธิภาพ  และพัฒนาระบบการพัฒนา และรับรองคุณภาพที่ดีเพื่อ

การคุมครองผูบริโภคควบคูไปดวย  

 ในการดำเนินงานดังกลาว ควรคำนึงถึงขนาดของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบที่เหมาะสม ใหสามารถจัด

บริการเบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยเปนการจัดบริการรวมกันเปนเครือขายเดียวอยางไรรอยตอ และมีระบบบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวมภายในเครือขาย  

๑ การเฝาระวัง การสอบสวน การดำเนินการปองกันควบคุมโรค 
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 ๒.๓ ทบทวนนโยบายความเปนเลิศดานบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชียใหเกิดความเหมาะสม เพ่ือลด

ผลกระทบตอการจัดบริการสุขภาพสำหรับประชาชนไทย และเปนไปตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดวา “รัฐไมพึงใหการสนบัสนุนหรือสิทธิพิเศษทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุข 

ที่มุงเนนผลประโยชนทางธุรกิจ” อีกทั้งใหมมีาตรการปองกันผลกระทบจากบรกิารสขุภาพเชงิธุรกจิทีเ่พิม่มากขึ้นดวย 

เชน การใชมาตรการทางภาษีเพื่อนำรายไดจากการจัดเก็บภาษีดังกลาวกลับมาจัดการลดผลกระทบ เปนตน  

 ๒.๔ สงเสรมิการพฒันาและใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และภูมปิญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

ในการบริการสุขภาพใหเขมแข็ง มีคุณภาพและแพรหลาย อยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒.๕ ใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ระบบการสรางและจัดการความรู ระบบ

ขอมูลขาวสาร ระบบการสื่อสารดานสุขภาพทั้งในและนอกระบบบริการสุขภาพ ระบบการพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร ระบบการเงินการคลัง เปนตน 

 

๓. การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ  

 ๓.๑ ใหความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพสาขาตาง ๆ อยางครบถวนเพื่อสนับสนุน

การบริการสุขภาพแบบองครวม ทั้งดานประเภท ปริมาณ คุณภาพ และการกระจายใหเหมาะสมกับสถานการณ

ของประเทศไทย เชน 

        ๓.๑.๑ มีการวางแผนการผลิตบคุลากรดานสุขภาพ โดยการมสีวนรวมของภาคีเครอืขายตาง ๆ ทั้งใน

ดานประเภท ปริมาณ คุณภาพ การผลิต การกระจาย และการจางงาน การบรรจุ ซึ่งรวมถึงกรอบอัตรากำลังและ

งบประมาณ ท้ังนี้ใหมีการศึกษาทบทวนถึงความจำเปนและความเหมาะสมในการผลิตบุคลากรดานสุขภาพสาขา

ตาง ๆ เชน พยาบาลเทคนิค ทันตาภิบาล เพื่อแกปญหาการขาดแคลน  

        ๓.๑.๒ บริหารจดัการปริมาณผูเช่ียวชาญรายสาขาใหเกดิความสมดลุและเปนไปตามความจำเปน และ 

ควบคูกับการเพิ่มปริมาณบุคลากรผูทำหนาท่ีจัดบริการสุขภาพแบบองครวมเพ่ือพัฒนาการใหบริการสาธารณสุข

เปนรูปแบบของทีมสหสาขาวิชาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในการใหบริการและความเหล่ือมล้ำทางวิชาชีพลง  

        ๓.๑.๓ ใหความสำคัญกบัการเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมทางวชิาชพี และการสรางฉันทะ แรงจูงใจ

และขวัญกำลังใจ รวมถึงสนับสนุนความกาวหนาในวิชาชีพ แกบุคลากรดานสุขภาพทุกระดับ เพิ่มกลไกการจัดการ

ความปลอดภัย และการประกันความเสี่ยงของผูใหบริการและผูรับบริการอยางเปนรูปธรรม  

 ๓.๒ ใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบการสรางเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหและผูรับบริการ

สุขภาพ และพัฒนากลไกการคุมครองสิทธิผูไดรับผลกระทบที่ไมพึงประสงคจากบริการสุขภาพท่ีเปนธรรมแก

ทุกฝายที่เกี่ยวของ บนหลักการชวยเหลือเกื้อกูลและสรางความสมานฉันท 

 ๓.๓ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขายองคกร/ประชาชนกลุมตาง ๆ เชน เด็กและเยาวชน ผูปวย 

และประชากรผูดอยโอกาสอ่ืน ๆ โดยเฉพาะคนพิการ ผูสูงอายุและผูดูแล ใหมีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพ 

ในระดับครอบครัว ชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับปญหาเฉพาะ ท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพและการ

สื่อสารดานสุขภาพ  

 

๔. การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันดานสุขภาพ  

 ๔.๑ ปฏิรูประบบการเงินการคลังใหเนนการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และจัดการกับภัยคุกคาม

สุขภาพอยางเปนรูปธรรม โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การใชมาตรการทางภาษีกับสินคาและบริการที่มีผลกระทบทั้ง 
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ดานลบและบวกตอสุขภาพ การสงเสริมการลงทุนที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี การสนับสนุนและกระตุนการมีสวนรวม

ลงทุนจากชุมชนทองถิ่น  

 ๔.๒ ปรับการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังดานสุขภาพของกองทุน

สุขภาพตาง ๆ เนนการมีสวนรวมจากทุกฝายในการอภิบาลระบบใหมากขึ้น เพ่ือดูแลภาพรวมและความย่ังยืน

ทางการคลัง ใหเกิดนโยบายการดำเนินการที่เปนธรรม ลดความเหล่ือมล้ำ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

เกิดเอกภาพในการบริการ และใหเกดิ “ความเสมอภาคในการรบับรกิารทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสมและไดมาตรฐาน

เทาเทียมกัน” ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ  

 ๔.๓ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหครอบคลุมไปถึงหลักประกันสุขภาพของทุกคนที่อยู

บนผืนแผนดินไทย โดยใชทั้งหลักการดานมนุษยธรรมและการรวมจายเงิน ภายใตระบบประกันสุขภาพเสริม เพื่อ

ความยั่งยืนทางการเงินการคลัง และใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม  

 ๔.๔ ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนภายใต พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือลดความซ้ำซอนกับกองทุนสุขภาพอื่น และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

หลักประกันสุขภาพ รวมทัง้เพิม่บทบาทหนาทีใ่นดานการปองกันและสรางเสริมสขุภาพ ท้ังนี้ใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อ

ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสวนที่

เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพผูใชบริการ 

 ๔.๕ สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร๒ การพัฒนาองคความรูและขีดความสามารถของ

บุคลากรของกองทุนสุขภาพตาง ๆ เพือ่รองรบัการพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพและการเงนิการคลังดานสุขภาพ

อยางเชื่อมโยง ตอเนื่องและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 

๕. การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  

 ๕.๑ ใหความสำคัญกับการอภิบาลระบบสุขภาพโดยเครือขาย (Governance by network) ตาม 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ร.บ. อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของ เพ่ือใหทุกภาคสวนทีเ่กีย่วของไดทำงานรวมกนัอยางมปีระสทิธภิาพและโปรงใส โดยเชือ่มโยงอยางใกลชิด

กับการอภิบาลระบบโดยรัฐ (Governance by State) และเชื่อมกับการอภิบาลระบบโดยตลาด (Governance 

by market) เชน กลไกและกฎระเบียบทางการคา การลงทุน ในทิศทางสรางนำซอม และการมีสุขภาพดีถวนหนา  

 ๕.๒ ใหมีการบูรณาการการทำงานของภาคสวนตาง ๆ ในระบบสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหเกิดเอกภาพใน

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม และสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค 

อันจะเปนการลดการรวมศูนยการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรัฐ (Governance by State)  

 ๕.๓ กระจายอำนาจ ทุน และทรัพยากร ใหชุมชนทองถิ่นอยางเพียงพอเพื่อทำหนาที่อภิบาลระบบ

สุขภาพ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และจัดการงานดานสุขภาพดวยตนเองใหมากข้ึนอยางเปนรูปธรรม

เพื่อลดบทบาทของรัฐบาลสวนกลางใหเปนผูสนับสนุนเทาที่จำเปน โดย 

       ๕.๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความพรอมของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ

และระดับชุมชนทองถิ่นอยางจริงจัง 

 
๒ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพครอบคลุมการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล การมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ครอบคลุมการใชประโยชน

และการเผยแพรขอมูล 
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      ๕.๓.๒ ใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองในดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการจัดการ

ภัยคุกคามสุขภาพไดมากขึ้นอยางเปนรูปธรรม ผานการพัฒนาความเขมแข็งของกิจกรรมสำคัญในชุมชน เชน การ

จัดการกองทุนสุขภาพตำบล ระบบสวัสดิการชุมชน การดำเนินงานของสภาองคกรชุมชนตำบล การดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชน เปนตน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนและองคกรใน

ทุกระดับ  

       ๕.๓.๓ กำหนดแผนและขั้นตอนการถายโอนสถานพยาบาลของรัฐไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่มีความพรอมและมีขีดความสามารถเหมาะสมโดยเร็วในระยะเวลาท่ีชัดเจน และใหมีการติดตามประเมินผล

สถานพยาบาลที่ถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว รวมท้ังมีการศึกษารูปแบบการถายโอนสถานบริการ

ของรัฐที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

     ๕.๓.๔ ปรับเปล่ียนสถานบริการของรัฐใหเปนระบบการบริหารจัดการที่คลองตัว (Public 

Autonomous management unit) และใหมีการดำเนินการอยางจริงจังและเปนรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานบริการประชาชนใหทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศ และลดภาระกิจการบริหารจัดการของรัฐบาลกลางลง 

โดยใหการอุดหนุนทางการเงินที่เปนธรรม ตามภาระท่ีสถานบริการแบกรับอยู ตามปจจยัตาง ๆ เชน ลักษณะการ

กระจายประชากร และภูมิประเทศ 
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รายชื่อมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  

ขอเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูป และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาต ิ
 

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ครั้งท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑)   มติ ๑.๑   ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ       

๒)   มติ ๑.๒   การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย      

๓)   มติ ๑.๓   นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม   

     ในจังหวัดชายแดนภาคใต  

๔)   มติ ๑.๔   การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี  

๕)   มติ ๑.๕   เกษตรและอาหารในยุควิกฤต        

๖)   มติ ๑.๖   ยุทธศาสตรในการจัดการปญหาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล    

๗)   มติ ๑.๗   บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

๘)   มติ ๑.๘   ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขที่จำเปน    

๙)   มติ ๑.๙   ผลกระทบจากสื่อตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว      

๑๐) มติ ๑.๑๐   สขุภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/ 

  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

๑๑) มติ ๑.๑๑   ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคมไทย   

๑๒) มติ ๑.๑๒  นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ    

๑๓) มติ ๑.๑๓ การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย  

๑๔) มติ ๑.๑๔ วิกฤตเศรษฐกิจและการปกปองสุขภาวะคนไทย      

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๕) มติ ๒.๑  การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน   

๑๖) มติ ๒.๒  แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพ่ึงตนเองดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต 

๑๗) มติ ๒.๓  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

๑๘) มติ ๒.๔  ยุติการสงเสรมิการขายยาทีข่าดจรยิธรรม : เพ่ือลดความสูญเสียทางเศรษฐกจิ และสขุภาพของผูปวย 

๑๙) มติ ๒.๕  ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ      

๒๐) มติ ๒.๖  โรคติดตออุบัติใหม         

๒๑) มติ ๒.๗  การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก  

  ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน 

๒๒) มติ ๒.๘  การจัดการปญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวน     

๒๓) มติ ๒.๙  การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน       

๒๔) มติ ๒.๑๐  การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

๒๕) มติ ๒.๑๑  การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง   
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มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๖) มติ ๓.๑  มาตรการทำใหสังคมไทยไรแรใยหิน       

๒๗) มติ ๓.๒  ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ    

๒๘) มติ ๓.๓  การควบคุมกลยุทธการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก    

๒๙) มติ ๓.๔  นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ      

๓๐) มติ ๓.๕  นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ    

๓๑) มติ ๓.๖ มาตรการในการควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพดานยาสูบ    

๓๒) มติ ๓.๗  รวมฝาวิกฤตความไมเปนธรรม นำสังคมสูสุขภาวะ     

๓๓) มติ ๓.๘  การแกปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม     

๓๔) มติ ๓.๙  การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ   

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๕) มติ ๔.๑  ความปลอดภยัทางอาหาร : การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ    

๓๖) มติ ๔.๒  การจัดการปญหาการฆาตัวตาย (สุขใจ...ไมคิดสั้น)     

๓๗) มติ ๔.๓  การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่นเปนศูนยกลาง    

๓๘) มติ ๔.๔  การบริหารจัดการทรัพยากรลุมน้ำขนาดเล็กอยางยั่งยืนโดยกระบวนการมีสวนรวมของเครือขาย 

  และภาคีทุกภาคสวน 

๓๙) มติ ๔.๕  การจัดการปญหาโฆษณาท่ีผดิกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภณัฑสขุภาพ ทางวทิยกุระจายเสียง  

  สื่อโทรทัศน อินเทอรเน็ต 

๔๐) มติ ๔.๖ การเขาถึงบริการอาชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม 

  และการบริการ 

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔๑) มติ ๕.๑  การจัดระบบและโครงสรางเพื่อสงเสริมการเดินและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน 

๔๒) มติ ๕.๒  การปองกันและลดผลกระทบดานสุขภาพจากโรงไฟฟาชีวมวล 

๔๓) มติ ๕.๓  การปฏิรูปการศกึษาวิชาชพีดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดานสขุภาพในบรบิทสงัคมไทย 

๔๔) มติ ๕.๔  การจัดการปญหาหมอกควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพ     

๔๕) มติ ๕.๕  ความปลอดภัยทางอาหาร : การแกไขปญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  

๔๖) มติ ๕.๖  การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA)  

๔๗) มติ ๕.๗  พระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ       

๔๘) มติ ๕.๘  การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพจากการเขาสูประชาคม 

  อาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 

๔๙) มติ ๕.๙  การจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที   

๕๐) มติ ๕.๑๐  เรงรัดการสรางเสริมความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนพิการ  

๕๑) มติ ๕.๑๑  กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๒) มติ ๖.๑  นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสมสำหรับประชาชน  

๕๓) มติ ๖.๒  เปาหมายในการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของประเทศไทย 
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๕๔) มติ ๖.๓  แผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติ วาดวยระบบสุขภาวะชุมชน 

๕๕) มติ ๖.๔  แผนยุทธศาสตรการจัดการปญหาโฆษณาท่ีผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ  

  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

๕๖) มติ ๖.๕  ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 

๕๗) มติ ๖.๖  การกำกับดูแลส่ือและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑยาสูบและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

๕๘) มติ ๖.๗  การสรางความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหน่ึงเดียว” ของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม 

๕๙) มติ ๖.๘  การปฏิรูประบบสุขภาพภายใตการปฏิรูปประเทศไทย 

 

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

 

๑) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 

๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยราง  พ.ร.บ.คุมครองอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. .... 

๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท  ฉบับที่ ๒  

    พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

๔) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรดานความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี  

    (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) 

๕) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดาน 

    สุขภาพในบริบทสังคมไทย 

๖) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ วาดวยแผนยทุธศาสตรระดบัชาติวาดวยการสรางเสรมิสขุภาวะในระยะทายของชีวิต 

    พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 

 

ขอเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)   

ที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ขอเสนอที่จัดทำเสร็จและเสนอตอสาธารณะแลว ไดแก 

๑) ขอเสนอปฏิรูปโครงสรางอำนาจ 

๒) ขอเสนอการสรางความเปนธรรมในระบบงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

๓) ขอเสนอปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร 

๔) ขอเสนอการสรางความเปนธรรมในการจัดการทรัพยากรแร 

 

ขอเสนอที่พัฒนาเปนราง ไดแก 

๑) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปฐานทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนและเปนธรรม 

๒) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปนโยบายการจัดการน้ำ 

๓) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

๔) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูประบบแรงงาน 
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๕)   (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปการเกษตรเพื่อสังคมที่เปนธรรม 

๖)   (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปการจัดการศึกษาของประเทศ 

๗)   (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในเมือง 

๘)   (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำและความไมเปนธรรมดานสาธารณสุขในประเทศไทย 

๙)   (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปความสัมพันธระหวางศาสนธรรมกับสังคม 

๑๐) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธสัญญา 

๑๑) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกร 

๑๒) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร 

๑๓) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูปตลาดสินคาเกษตรและโครงสรางการตลาด 

๑๔) (ราง) ขอเสนอการปฏิรูประบบพลังงาน 

 

มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ - ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  

ซึ่งดำเนินการจัดโดยคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ท่ีตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย  

การปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑)   มติ ๑  การปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

๒)   มติ ๒  การปฏิรูปโครงสรางการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง 

๓)   มติ ๓  การคืนความเปนธรรมใหแกประชาชนในกรณีที่ดินและทรัพยากร 

๔)   มติ ๔  การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความเปนธรรม 

๕)   มติ ๕  การสรางระบบหลักประกันในการดำรงชีพและระบบสังคมที่สรางเสริมสุขภาวะแกผูสูงอายุ 

๖)   มติ ๖  การสรางสังคมที่คนไทยอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

๗)   มติ ๗  การปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเอง 

      ของชุมชนทองถิ่น สรางความเปนธรรม ลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

๘)   มติ ๘  ศิลปวัฒนธรรมกับการสรางสรรคและเยียวยาสังคม 

 

มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๙)   มติ ๑  การปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการ : การเพิ่มอำนาจตอรองของแรงงาน การปรับโครงสราง 

     คาจาง การเพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงาน 

๑๐) มติ ๒  การปฏิรูปโครงสรางอำนาจ : สูการปรับดุลอำนาจที่เหมาะสมระหวางรัฐบาลกับชุมชนทองถิ่น 

๑๑) มติ ๓  การปฏิรูประบบเกษตรกรรม : เพื่อความเปนธรรมและความม่ันคงทางอาหาร 

๑๒) มติ ๔  การปฏิรูประบบการเมือง : พัฒนาความเขมแข็งของพลเมืองเพื่อปฏิรูปประเทศไทย 

๑๓) มติ ๕  การปฏิรูปโครงสรางและกฎหมายดานที่ดิน : การบริหารจัดการที่ดิน 

๑๔) มติ ๖  การปฏิรูปการศึกษา : ปรับทิศทางการศึกษาเพื่อสรางคุณภาพและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
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มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๕) มติ ๑  เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๖) มติ ๒  พลังพลเมือง ปฏิรูปส่ือเพื่อการปฏิรูปสังคม 

๑๗) มติ ๓  การบริหารจัดการน้ำและแกไขอุทกภัยอยางมีสวนรวมและบูรณาการ 

๑๘) มติ ๔  ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง 

๑๙) มติ ๕  การปฏิรูปพลังงานหมนุเวยีน สิทธิ หนาที ่การเขาถงึและความเปนธรรม เพือ่การพฒันาพลงังาน 

     อยางยั่งยืน 

๒๐) มติ ๖  ปฏิรูปกลไกขับเคลื่อนความเสมอภาคระหวางเพศ เสริมพลังพลเมืองสูการปฏิรูปประเทศไทย 

๒๑) มติ ๗  กลไกและกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาว 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๒.๑๐ 

การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย 
 

๑. ความเปนมา 

 ๑.๑ ประเทศไทยไดพัฒนาและปฏิรูประบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ/สุขภาวะมาต้ังแตป ๒๕๒๐ 

เริ่มจากการรับแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานที่ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องการสาธารณสุข 

การปรับระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพโดยจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในป ๒๕๔๔ และจัด

หลักประกันสุขภาพถวนหนาในป ๒๕๔๕ การปรับปรุงระบบการอภิบาลระบบสุขภาพโดยออกกฎหมายสุขภาพ

แหงชาติในป ๒๕๕๐ ซ่ึงนำไปสูการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ท่ีเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบเนนการมีสวนรวม และการทดลองถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จนกระทั่งลาสุดในป ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนกลไกหลักในการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรัฐ 

(Governance by Government) ไดปรับบทบาทหนาที่และโครงสรางภายใน มีการจัดเขตบริการสาธารณสุข 

เนนการใชทรัพยากรรวมกันของสถานพยาบาลตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เดียวกัน เปนตน (ลำดับ

เหตุการณสำคญัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏริปูระบบสขุภาพปรากฏตามเอกสารสมชัชาสขุภาพ ๖ / หลกั ๑๐ / ผนวก ๑) 

 ๑.๒ “คณะกรรมการปฏิรูป” (คปร.) และ “คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป” (คสป.) ท่ีจัดตั้งขึ้นในป ๒๕๕๓ 

ไดพัฒนาขอเสนอสำหรับการปฏิรูปประเทศไทยจำนวน ๑๘ เรื่อง และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑-๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จำนวน ๒๑ มติ ในจำนวนนี้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเห็นวา เรื่องสำคัญที่หากสามารถ

ดำเนินการใหสำเร็จโดยเร็วจะชวยลดเงื่อนไขความขัดแยง สามประการ ไดแก การกระจายอำนาจจากสวนกลางสู

ชุมชนทองถิ่น การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการเสริมสรางความเขมแข็งของพลังพลเมือง (สรุปขอคนพบ

โดยยอตามเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๙ / ผนวก ๑ การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศ

ไทย เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๙ / ผนวก ๒ รายช่ือมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น ขอเสนอจากคณะกรรมการปฏิรูป และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ)  

 ๑.๓ ตอมาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดเสนอผลการประชุมระดมสมองระหวาง

กลุมผูแทนเครือขายภาคีทุกภาคสวน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพและการปฏิรูป

ประเทศไทย ตอคณะอนุกรรมการบริหาร ภายใตคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) ป ๒๕๕๖ ซ่ึง

ไดมีมติเห็นชอบใหบรรจุระเบียบวาระ “ขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย” เพิ่มเติม

อีก ๑ ระเบียบวาระ (ตามหลักเกณฑขอ ๑๒ ของการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖) เพื่อใหสมาชิก

สมัชชาสุขภาพแหงชาติไดรวมกันพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายในระดับหลักคิด ทิศทาง และแนวทางสำคัญ ๆ 

สำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทยตอไป  

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๙๘

๒. ภาพรวมบริบทและแนวโนมของสถานการณประเทศไทย  

 ๒.๑ มิติดานการเมืองและนโยบาย ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความไมแนนอนและความขัดแยง

ทางการเมือง สังคมไมยอมรับการใชอำนาจที่ไมชอบ ฉอฉล ทุจริตคอรรัปชันดวยรูปแบบตาง ๆ พลังพลเมืองและ

ประชาสังคมจะมีบทบาทมากขึ้น มีความตระหนักในสิทธิและหนาที่ เรียกรองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเพื่อรวม

กำหนดนโยบายสาธารณะท่ีกระทบตอความเปนอยู ชวีติและสขุภาพประชาชนมากข้ึน รวมตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ

อยางจริงจังและเปนรูปธรรม เรียกรองการกระจายอำนาจใหชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง/จัดการกันเอง ดงันั้น เพื่อ

ลดความขัดแยงในสังคมจึงจำเปนตองมีระบบนโยบายสาธารณะท่ีเปดใหมีการมีสวนรวมมากข้ึน  

 ๒.๒ มิติดานเศรษฐกิจ ภูมิภาคเอเชียจะทวีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น การรวมกลุมเศรษฐกิจ

ประชาคมอาเซียนจะทำใหประเทศสมาชิกพัฒนากาวหนาข้ึนอยางรวดเร็ว ในป ๒๕๕๖ หากเศรษฐกิจไทยขยายตัว

ตามศักยภาพ คาดวาอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมของประเทศจะอยูที่รอยละ ๕.๓ หากยังคงติดกับดัก

ปญหาทางการเมืองตอไป อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยูในชวงรอยละ ๓.๓ ถามีการปรับโครงสรางทั้งการ

ศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมอืง ประเทศไทยจะมอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิม่เปนประมาณรอยละ ๖.๖ 

และสามารถกาวสูการเปนประเทศทีพ่ฒันาแลว๑ อยางไรกต็าม การเตบิโตทางเศรษฐกจิจากการเรงกระตุนการบริโภค 

ไมเพียงบ่ันทอนศักยภาพในการพึง่ตนเองของสังคมชนบท ยังทำใหเกดิความเหล่ือมลำ้มากย่ิงขึ้น และขาดความม่ันคง

ในสังคม สงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา ไดแก ปญหาเยาวชน ยาเสพติด อาชญากรรม ความรุนแรง สถาบัน

ครอบครัวออนแอลง ระบบคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีเสื่อมลง ชีวิตคนเมืองแออัด เรงรีบ แขงขัน นำไปสู

การมีสภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอสุขภาพ ขาดสมดุลในชีวิต มีความเครียดสูง ผนวกกับแนวโนมของการเกิดปญหา

สุขภาพ เชน โรคระบาด และอุบัติเหตุจากการเดินทาง ท่ีเปนผลขางเคียงจากการมีโครงขายการคมนาคมขนสง

ทำใหเกิดการเคลื่อนยายผูคนและสินคาขามพรมแดนอยางสะดวก   

 ๒.๓ มิติดานสังคม ประเทศไทยจะมีภาระการดูแลผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพและสังคมเพิ่มขึ้น โดยคาดวา

ในป พ.ศ. ๒๕๗๓ ๑ ใน ๔ ของประชากรไทยจะเปนผูสูงอายุ  ในขณะที่วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนเปนสังคมเมืองและเลียน

แบบประเทศตะวันตกมากขึ้น ตามกระแสโลกาภิวัตนมากขึ้น โดยสังคมคนชั้นกลางจะเติบโตมากขึ้น ประชาชนจะ

เขาถึงทรัพยากร ขอมูลขาวสาร มีการศึกษา มีอาชีพและรายไดดีขึ้น นอกจากนี้ การเคล่ือนยายประชากรเขาเมือง 

ท้ังจากชนบทและจากการเคล่ือนยายแรงงานขามชาติที่เขาออกประเทศงายและมากข้ึน มีผลกระทบตอสุขภาพ 

การควบคุมปองกนัโรคและการจัดบรกิารสุขภาพท่ีเกีย่วของ แบบแผนความตองการบริการสุขภาพจะเปล่ียนจากเดิม

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยจะมีหลากประเภทและซบัซอนกวาเดมิ เชน ตองการบริการดูแลผูสูงอายุ ตองการ

บริการเพื่อความงามและบริการสวนเสริมตาง ๆ เพิ่มขึ้น ประชาชน/ผูปวยจะรูจักเรียกรองและรักษาสิทธิมากข้ึน  

 ๒.๔ มิติดานเทคโนโลย ี เทคโนโลยกีารสือ่สารทีพั่ฒนาและขยายครอบคลมุรวดเรว็ทำใหประชาชนเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศงายและกวางขวางมากขึ้น สามารถส่ือสารเช่ือมโยงเครือขายไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

รับและสงขอมูลขาวสารแยกตามกลุมความสนใจเฉพาะ แตก็อาจสงผลกระทบตอการดำเนินชีวิต ผลกระทบ 

๑ สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สกุลพาณิชย, จิตสุชน และ ประสิทธิ์ศิริผล, ๒๕๕๖) 
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ในทางลบ เชน การติดเทคโนโลยี การหลอกลวงชักจูงตาง ๆ ผานการโฆษณาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการที่

ไมเหมาะสม ดานบวก เชน ชวยใหเขาถึงขอมูลสุขภาพไดอยางไมมีขีดจำกัด สามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพและ

ลดชองวางการเขาถึงบริการทางกายภาพ การสรางความรูความเขาใจ สรางกลุมผูบริโภคที่เขมแข็ง สื่อสารเน้ือหา

สาระเฉพาะกลุมไดลึก เกิดชุมชนเสมือนจริง มีโอกาสในการเสริมงานดานสุขภาพ เปนตน อยางไรก็ตาม ขอจำกัด

ดานความครอบคลมุโครงขายโทรคมนาคมพื้นฐานที่ยังไมเพียงพอทำใหคนในพื้นที่หางไกล คนจน คนดอยโอกาส 

ยังเขาถึงไดยาก  

 ๒.๕ มิติดานสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นและแผขยายไปทั่วทำใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เสี่ยงตอการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ไดแก ปญหาคล่ืนความรอน น้ำทวมรุนแรง 

ภัยแลง พายุ แผนดินไหว ดินถลม สึนามิ ภัยธรรมชาติอื่นที่รายแรง เปนตน สงผลกระทบตอระบบนิเวศและหวงโซ

อาหาร เกิดการขาดแคลนทรัพยากร มีการใชพลังงานมากขึ้น และจะทำใหพลังงานมีราคาแพงข้ึน ซึ่งกระทบชีวิต 

ความเปนอยูและจะเกิดเปนปญหาใหม ๆ ท่ีกระทบตอสุขภาพ ประเทศมหาอำนาจซ่ึงมีความรูและโอกาสมากกวา 

จะแกงแยงชวงชิงทรัพยากร ทั้งที่ดิน น้ำ และอื่น ๆ เกิดเปนความขัดแยง นอกจากนี้ ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนไปทำให

เชื้อโรคมีวิวัฒนาการตามไปดวย โรคจากสัตวสูคนจะมากข้ึน ซับซอนขึ้น ควบคุมไดยากขึ้น เพราะคนและสัตว

เขามาอยูใกลชิดกันมากกวาในอดีต  

 

๓. สถานการณและแนวโนมของระบบสุขภาพ  

 ๓.๑ ระบบการสรางเสริมสุขภาพ๒ การควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ 

 ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลอยางสำคัญตอระบบสุขภาพในอีก ๑๐ ปขางหนา ไดแก โครงสรางประชากรท่ี

กลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ การเพิ่มข้ึนของชุมชนเมือง การเกิดภัยธรรมชาติที่จะมีความรุนแรงและมี

ความถี่มากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง การเพิ่มความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของ

อาหาร การเกิดโรคอุบัติใหมในพืชและสัตว โรคติดตอจากสัตวสูคนมีแนวโนมซับซอน รุนแรง ควบคุมยากขึ้น 

การเคลื่อนยายของประชากร การเขามาทำงานของแรงงานตางชาติ ลวนมีผลตอแบบแผนการจัดบริการ ระบบการ

เฝาระวัง สรางเสริมปองกันโรค    

 นอกจากนี้ ปจจัยคกุคามสุขภาพสวนหนึง่ยงัเกิดจากการดำเนนินโยบายของรฐั เชน การพัฒนาอุตสาหกรรม 

การสัมปทานเหมืองแร การสงเสริมเกษตรท่ีทำใหมีการใชสารเคมีมากขึ้น เปนตน ในขณะที่ระบบการควบคุม

การโฆษณาประชาสัมพันธไมเขมแข็ง จึงตองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมดวย 

 ๓.๒ ระบบบริการสุขภาพ ระบบคุณภาพ การแพทยแผนไทย และการคุมครองผูบริโภค 

 ภาระโรคของประชากรไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอและโรคเร้ือรังมากขึ้นเรื่อย ๆ (ยกเวนผูชายมี

โรคที่เกิดจากการเสพตดิเครือ่งดืม่ที่มีแอลกอฮอลและอุบัติเหตุเปนโรคที่มีการสูญเสียมากทีส่ดุ) โรคติดเชื้ออุบัติใหม 

(รวมเชื้อโรคดื้อยา) มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และสวนใหญเปนโรคติดตอจากสัตวสูคน โดยเฉพาะสัตวปา 

 หลักประกันสุขภาพถวนหนาทำใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการและมีผูใชบริการไดมากขึ้น จำเปนตอง

เนนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิและบริการสุขภาพชุมชนใหเขมแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการ

โรงพยาบาลของรัฐยังไมตอบสนองตอความตองการของชุมชน ยังมีปญหาดานการบริหารจัดการในการประสาน

 
๒ ดูนิยามการสรางเสริมสุขภาพในเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๔ นิยามศัพท 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๐๐

สงตอผูปวย สถานบริการในชนบทยังคงประสบปญหาเรื้อรังจากการขาดแคลนแพทยและบุคลากรสาธารณสุข

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทหางไกล ในขณะท่ีบุคลากรทางการแพทยของไทยสวนใหญเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ๓ จึงมี

แนวโนมจะทำใหระบบบริการสาธารณสุขกลายเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การสงเสริมนโยบายความเปนเลิศ

ดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมจะสงผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

ผนวกกับแนวโนมการแพทยเชิงธุรกิจและการทำเวชปฏิบัติเสริมความงามท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมี

ปญหาความสัมพันธระหวางผูปวย/ญาตกิบัแพทยและโรงพยาบาล นำไปสูการฟองรองแพทยและโรงพยาบาลที่ยังมี

จำนวนเพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดเวชปฏิบัติแบบปกปองตนเอง จึงจำเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการ

ควบคูกันไป และจะตองพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคที่เขมแข็งควบคูไปดวย  

 การแพทยแผนไทยไดถูกนำมาใชในบริการสุขภาพมากขึ้น จึงตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา

บุคลากรเพื่อขยายบริการใหมากขึน้ ระบบการแพทยฉกุเฉิน ระบบการดแูลผูปวยเรือ้รงัระยะยาว ระบบการดูแลผูปวย

ระยะสุดทาย จะมีความจำเปนมากขึ้นตามลำดับ 

 ๓.๓ ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ๔ และหลักประกันสุขภาพ 

 การประกันสุขภาพถวนหนานับตั้งแตป ๒๕๔๕ ทำใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ผลลัพธดาน

สุขภาพมีแนวโนมดีขึ้น ทวาสภาพสังคมในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากปจจุบัน การเคลื่อนยายประชากรขามแดน

ที่มากขึ้นมีผลตอความตองการบริการสุขภาพ๕ และการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ปจจุบันคนตางดาวท่ี

เขาเมืองโดยถูกกฎหมายและเปนแรงงานในระบบจะมีหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมภายใตระบบประกันสังคม 

ในสวนคนตางดาวที่เขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย แมไดรบัการผอนผนัตามมตคิณะรฐัมนตรนีัน้ แตยังมีจำนวนมากที่ยัง

ไมมีหลักประกันสุขภาพ ปญหาสุขภาพอาจสรางผลกระทบที่ไมพึงประสงคได (Externalities) ระบบหลักประกัน

สุขภาพจึงควรครอบคลมุทุกคนบนแผนดินไทย 

 การอุดหนุนและสิทธิประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสังคม และระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการยังเหล่ือมล้ำกันอยู ซึ่งจะตองบริหารจัดการใหเปนธรรมมากยิ่งขึ้น จากบัญชี

รายจายสุขภาพแหงชาติ สัดสวนรายจายภาครัฐดานสุขภาพคิดเปนรอยละ ๑๖.๙ ของรายจายภาครัฐทั้งหมด

นับเปนภาระทางการคลัง โดยอัตราการเติบโตของคาใชจายสุขภาพรวมของประเทศสูงกวาอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ภาระรายจายของระบบบริการสุขภาพจะกระทบความยั่งยืนทางการคลังหากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 
๓ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวนแพทยผูเชี่ยวชาญมีรอยละ ๘๖.๒ ในจำนวนนี้ถาหักแพทยที่เปนผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรครอบครัว 

(เฉพาะวุฒิบัตร) และแพทยผูเชี่ยวชาญดานเวชศาสตรปองกันซึ่งคิดเปนรอยละ ๕.๑ แลว จะมีแพทยผูเชี่ยวชาญรอยละ ๘๑.๑ 

(แพทยสภา Download ที่ website http://www.tmc.or.th/statistics๐๓.php) 
๔ ภาพรวมของการคลังสุขภาพจากบัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติมีอัตราการเติบโตของคาใชจายสุขภาพสูงกวาอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ทั้งในสวนของคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐและคาใชจายการประกันสุขภาพเอกชน โดยคาเฉล่ียรายจายจากแหลงการ

คลังภาครัฐอยูที่รอยละ ๗๖ ของคาใชจายรวมดานสุขภาพ (THE) สวนใหญมาจากระบบภาษี สัดสวนคาใชจายประกันสุขภาพ

เอกชนโดยสมัครใจอยูที่รอยละ ๘ โดยรายจายสุขภาพรวมในป พ.ศ. ๒๕๕๓ คิดเปนรอยละ ๓.๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ

ซึ่งถือไดวาไมมากนัก แตเปนภาระทางการคลังพอสมควรกับรัฐบาล เน่ืองจากเปนรายจายภาครัฐในระดับรอยละ ๑๖.๙ ของราย

จายภาครัฐทั้งหมด 
๕ งานวิจัยในประเทศอังกฤษมีการคาดการณวา ประชาชนจะมีความรูดานสุขภาพมากขึ้น ตองการทางเลือกในการรับบริการ

สุขภาพ บุคลากรสุขภาพเปลี่ยนบทบาทเปนท่ีปรึกษามากกวาผูตัดสินใจ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี

ชีวภาพ เปนตัวผลักดันการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ รวมท้ังรูปแบบการบริการสุขภาพเฉพาะตัวเปนรายบุคคล (Wanless, ๒๐๐๒) 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๐๑

ของประเทศมีต่ำกวารอยละ ๓.๓๖ ปจจุบันนี้ การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนตจะไดรับการ

คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ จากประสบการณท่ีผานมาพบวา มีการ

เกี่ยงภาระในการจายคาชดเชย มีหลักเกณฑการจายเงินที่ยุงยากซับซอน จนกลายเปนอุปสรรคตอการเขาถึงการ

รักษาพยาบาล ทำใหกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขาราชการและลูกจางตองรับภาระมากขึ้น ในขณะทีบ่รษิทัเอกชนซ่ึงเปนผูเกบ็เบีย้ประกนักลับไมตองจายเงินชดเชย 

อีกทั้งระบบการบริหารจัดการของบริษัทประกันภัยเอกชนเนนผลกำไรทางธุรกิจมากกวาประโยชนตอสังคม 

นอกจากน้ี การชดเชยคาใชจายดานสุขภาพของผูประสบภัยจากการทำงานตามกองทุนเงินทดแทนของผูประกันตน 

ยังมีความยุงยากในการพิสูจนวาเปนโรคจากการทำงาน๗ จึงจำเปนตองมีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพรวมกับการ

ปฏิรูปกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐเพื่อชวยลดภาระทางการคลังของรัฐ 

 ๓.๔ การอภิบาลระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณะ 

 นับแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบงานดานสุขภาพ เปนกลไก

หลักในการพัฒนานโยบายดานสาธารณสขุของรัฐ ตามแนวทางการอภบิาลโดยรฐั โดยหนวยงาน องคกร ภาคีอื่น ๆ 

มีบทบาทเปนผูรวม สวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยงานประสานและสนับสนุนการดำเนินงาน ตาม 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดวยเครื่องมือตาง ๆ ไดแก ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน ซึ่งเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ตามแนวทางการอภิบาลระบบโดย

เครือขาย ในอนาคตระบบสุขภาพมีแนวโนมที่ซับซอนและสัมพันธเช่ือมโยงกับภาคสวนอื่น รวมทั้งไดรับอิทธิพล

ของกลไกตลาดและโลกาภิวัตนที่บางนโยบายอาจกอผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพ ซึ่งภาคสาธารณสุขอาจมีอำนาจ

ตอรองจำกัด จึงจำเปนที่ตองเชื่อมโยงการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรัฐ โดยเครือขาย และโดยตลาด บูรณาการการ

ทำงานของสวนตาง ๆ ในระบบสุขภาพแหงชาติใหหนุนเสริมการทำงานซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค เพื่อการมี

สุขภาพดีถวนหนาในทิศทางสรางนำซอม รวมทั้งกระจายอำนาจและทรัพยากรใหชุมชนทองถิ่นทำหนาที่อภิบาล

ระบบสุขภาพ พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ และจัดการงานดานสุขภาพดวยตนเองไดมากขึ้น 

 

๔. ขอเสนอเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย 

 ปลายป ๒๕๕๖ ตอเนื่องถึงป ๒๕๕๗ ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ ซึ่งเปนผลจากความ

ฉอฉลและความลมเหลวในการบริหารประเทศอยางรุนแรง ทำใหประชาชนขาดความเชือ่มัน่ในการเมืองการปกครอง

ตามระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน  เกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ  การสื่อสารสมัยใหมจะทำให

 
๖ สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สกุลพาณิชย, จิตสุชน และ ประสิทธิ์ศิริผล, ๒๕๕๖) 
๗ ที่มา : http://ilaw.or.th/node/3218 การอภิบาลระบบสุขภาพมีสามรูปแบบ ไดแก การอภิบาลโดยรัฐ การอภิบาลโดยตลาด 

และการอภิบาลโดยเครือขาย ท่ีผานมา รัฐเปนผูอภิบาลระบบสุขภาพสวนที่เปนระบบสาธารณสุข (Public Health System) โดย

มีกระทรวงสาธารณสุขเปนแกนหลัก ระบบตลาดมีอิทธิพลมากขึ้นในการอภิบาลสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริการสุขภาพที่

เติบโตอยางรวดเร็ว การอภิบาลสขุภาพโดยเครอืขายเริม่ชดัเจนขึน้ เมือ่หนวยงานตาง ๆ ท่ีตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. เฉพาะ เชน สช./สวรส./

สปสช./สสส./สพฉ./สรพ. ไดเปดโอกาสและสนับสนุนบทบาทองคกรภาคีอื่น ๆ ทั้งมูลนิธิ สมาคม และชมรมตาง ๆ ใหทำงาน

เก่ียวกับสุขภาพมากขึ้น สำหรับการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพแบงได ๒ สวน คือ นโยบายดานสาธารณสุข 

(Public Health Policy) และนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) ดูนิยามศัพทในภาคผนวก ๔ 
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ผูคนเขาถึงและรับรูขอมูลขาวสารเทาเทียมกันมากขึ้น ทำใหสังคมโลกเชื่อมโยงกัน ทุกภาคสวนเรียกรองใหปฏิรูป

ระบบและโครงสรางตาง ๆ ของประเทศ เพือ่แกวกิฤตนีโ้ดยเร็ว ระบบสขุภาพ (ทีค่รอบคลมุทัง้ระบบการแพทยและ

สาธารณสุข และระบบสุขภาวะทางสังคม) ไมไดเปนระบบที่แยกอยูอยางโดด ๆ เมื่อบริบทสภาพแวดลอม

เปลี่ยนแปลงไป จึงเปนการสมควรที่จะไดทบทวน เตรยีมความพรอม และเตรยีมการปฏิรูประบบสุขภาพใหเปนไป

ในทิศทางที่เหมาะสม  

 

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมชัชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๙ การปฏิรูประบบสุขภาพ 

ภายใตการปฏิรูปประเทศไทย 

 

 
บรรณานุกรม 

สถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุและสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต,ิ ภาพอนาคตระบบสุขภาพ. ๒๕๕๖ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, สังเคราะหสถานการณระบบ

สุขภาพ ๒๕๕๖ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ “พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” ธันวาคม ๒๕๕๒ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” ธันวาคม 

๒๕๕๒ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, รวมมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ครั้งที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ 

สำนักงานปฏิรูป, รวมเลมเอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 

โดยคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป, ๒๕๕๖ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ประเมินและทบทวนแนวคิดธรรมนูญสุขภาพ, ไมระบุปที่พิมพ 

คณะกรรมการปฏิรูป, สำนักงานปฏิรูป, แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย ขอเสนอตอพรรคการเมืองและผูมี

สิทธิเลือกตั้ง, ๒๕๕๔ 

Richard Wilkinson and Kate Pickett, “The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone” 

ความ(ไม)เทาเทียม : สฤณี อาชวานันทกุล แปล. สำนักพิมพ Openworlds ตุลาคม ๒๕๕๕ หนา ๔๕. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สัดสวนรายไดของประชากร จำแนกตาม

กลุมประชากรตามระดับรายไดระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ 

สถาบันวิจัยประชาชนและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, โครงการสุขภาพคนไทย ๒๕๕๖ ปฏิรูปประเทศไทย 

ปฏิรูปโครงสรางอำนาจเพิ่มพลังพลเมือง. สุขภาพคนไทย ๒๕๕๖ (หนา ๑๕๔-๑๗๗) นครปฐม ๒๕๕๕ 

สถาบันชุมชนทองถิ่นพฒันา (LDI) สำนกังานประสานการพฒันาสังคมสขุภาวะ (สปพส.) (๒๕๕๗). ประชาชน

จัดการตนเอง : ๕ กรณีศึกษาจากภาคสนาม. ขอสรุปจากเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย คร้ังที่ ๑ วันที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๕๖. บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด. กทม. 

๑. 

๒. 

 

๓. 

๔. 

 

๕. 

 

๖. 

 

๗. 

๘. 

 

๙. 

 

๑๐. 

 

๑๑. 

 

๑๒. 
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ขอเสนอการปฏิรปูการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การเรียนรูศตวรรษที ่ ๑๑ สถาบันวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย. 

๒๕๕๖  

ระดับการพัฒนาตามดัชนีความกาวหนาของคนในแตละจังหวัดมาจาก UNDP ๒๐๐๙. Thailand Human 

Development Report ๒๐๐๙. และ ๒) งบลงทุนทั้งหมดรายจังหวัด มาจากขอมูลของ ดร.สกนธ วรัญู

วัฒนา จากรายงาน “Decentralization and the Budget for Social Services at TAO Level” 

(๒๐๐๘) สนับสนุนโดย UNICEF และ NESDB 

รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ ขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐, 

กรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา, ๒๕๔๓. 

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕. 

พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔. 

สมชัย จิตสุชน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สกุลพาณิชย, จิตสุชน และ ประสิทธิ์ศิริผล, 

๒๕๕๖) 

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และคณะ. รายงานภาระโรคระดับเขตและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒. 

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, ๒๕๕๖. 

๑๓. 

 

๑๔. 

 

 

 

๑๕. 

 

๑๖. 

๑๗. 

๑๘. 

 

๑๙. 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๐๔

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๑ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑๐        

ประเทศไทยรับแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานที่ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ทำงานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข มาดำเนินการและขยายผลสืบตอมาจนถึงทุกวันนี้ 

ออกกฎหมายตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนการสรางความรูเชิงระบบเพ่ือรองรับการ

ปฏิรูประบบและโครงสรางตาง ๆ ในระบบสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุขใหความสำคัญตอการพัฒนางานสุขภาพจิตและการแพทยแผนไทย โดยไดปรับ

สถานะสถาบันสุขภาพจิตใหเปนกรมเมื่อป ๒๕๓๗  

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน รับรองสิทธิของประชาชนและชุมชน สงเสริมการมีสวนรวม

ในมิติตาง ๆ 

กระทรวงสาธารณสุขทดลองปรับเปล่ียนโรงพยาบาลในสงักดัเปนองคการมหาชน ๑ แหง ทีอ่ำเภอบานแพว  

และดำเนินงานมาจนถึงปจจุบัน แตไมมีการขยายผล 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จัดทำรายงานระบบสุขภาพประชาชาติ ขอเสนอเพื่อการ

ปฏิรูป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เสนอระบบสุขภาพท่ีมีทิศทาง “สรางนำซอม” 

ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพ แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติ (คปรส.) จัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ เพื่อเปนกฎหมายแมบทดานสุขภาพของ

ประเทศ 

ออกกฎหมายตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปดศักราชการสนับสนุนใหทุกภาคสวนรวม

ทำงานสรางเสริมสุขภาพในมิติกาย ใจ สังคม และปญญา 

ออกกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปรับระบบการเงิน

การคลังเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขใหม มีระบบการอภิบาลใหมเปนแบบมีสวนรวม 

กระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสรางภายใน ใหความสำคัญกับการพัฒนาการแพทยแผนไทย การ

สนับสนุนบริการสุขภาพ งานสุขภาพภาคประชาชน (สาธารณสุขมูลฐานเดิม) จัดงานของกรมตาง ๆ 

เปนกลุมภารกิจ ๓ กลุม  

ออกกฎหมายสุขภาพแหงชาติ ใหความหมาย “สุขภาพ” วาหมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณ

ท้ังทางกาย จิต ปญญา และสังคม และ “ระบบสุขภาพ” หมายถึง ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่

เกี่ยวของกับสุขภาพ 

กำหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีกรรมการจาก 

๓ ภาคสวน ทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบเนนการมีสวนรวม ดวย 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 
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- 

๒๕๒๐ 

 

๒๕๓๕ 

 

๒๕๓๗ 

 

๒๕๔๐ 

 

๒๕๔๓ 

 

 

 

 

 

 

๒๕๔๔ 

 

๒๕๔๕ 

 

 

 

 

๒๕๕๐ 

สรุปลำดับเหตุการณปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย 
 

ป พ.ศ.    เหตุการณ 
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เครื่องมือตาง ๆ ไดแก สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ 

เปนตน และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานตาง ๆ 

เปนการทำงานอภิบาลระบบแบบเครือขาย (Governance by Networking) ที่เชื่อมโยงกับการ

อภิบาลโดยรัฐ 

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม ยังคงใหความสำคัญกับเรื่องสิทธิประชาชนและชุมชน มีการปรับปรุง

เกี่ยวกับระบบการเมืองแบบตัวแทนและเกี่ยวกับองคกรอิสระตาง ๆ 

กระทรวงสาธารณสุขทดลองถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๘ แหง 

ออกกฎหมายจัดตั้งสถาบันการแพทยฉุกเฉินเพื่อทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน

ของประเทศ และออกกฎหมายสุขภาพจิตแหงชาติ 

เริ่มจัด “สมัชชาสุขภาพแหงชาติ” เปนทางการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม (Participatory Healthy Public Policy) จนถึงป ๒๕๕๖ มี

การพัฒนาและขับเคลื่อนมติขอเสนอทางนโยบายไปแลวรวม ๕๑ เรื่อง นอกจากนี้ก็ยังมีการสนับสนุน

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทั่วประเทศ ทำการพัฒนา

และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไปแลวไมนอยกวา ๓๐๐ เรื่อง 

เกิด “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” เพื่อใหทุกภาคสวนใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา

ระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐ และมีการขยายผลจัดทำเปนธรรมนูญ

สุขภาพระดับพื้นที่ (อำเภอและตำบล) ทั่วประเทศประมาณ ๑๐๐ แหง  

มีการออกหลักเกณฑการประเมินผลกระทบดานสุขภาพใชเปนครั้งแรก และมีการสนับสนุนใหมีการ

ประเมินผลกระทบดานสุขภาพทั้งระดับนโยบาย แผนพัฒนา โครงการ และระดับชุมชนไปแลวไมนอย

กวา ๑๐๐ เร่ือง 

จัดตั้งสถาบันรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ขึน้เปนองคการมหาชนในกำกบักระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อดูแลงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบริการสาธารณสุข ตอยอดจากการทำงานของสถาบัน

พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ที่เคยอยูภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่ง

ดำเนินงานมาตั้งแตป ๒๕๔๒ 

ในปเดยีวกนั มกีารเร่ิมจัดตัง้โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยเอกเทศแหงแรกทีจ่งัหวัดสกลนคร ดำเนินงาน

โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และตอมากระทรวงสาธารณสุข

มีนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยในระบบโรงพยาบาลของกระทรวงฯ อีกจำนวน ๙ แหง 

มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิรูป กำหนดใหมี “คณะกรรมการปฏิรูป” (คปร.) 

และ “คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป” (คสป.) ทำหนาที่พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายรองรับการปฏิรูป

ประเทศไทย หลังจากประเทศไทยผานวิกฤตทางการเมืองมากอนหนานั้นไมนาน โดยมอบหมายให

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จัดตั้ง  “สำนักงานปฏิรูป” (สปร.) ข้ึนทำหนาที่หนวย

เลขานุการ มีระยะเวลาทำงาน ๓ ป (ก.ค. ๕๓ - มิ.ย. ๕๖) มีการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายรวมทั้งสิ้น

จำนวน ๑๘ เร่ือง สนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูปในระดับพื้นที่กวา ๑๐๐ เวที มีผูเขารวมรวมทั้งสิ้น

ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มีการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ๓ ครั้ง ใหความเห็นชอบมติสำคัญท่ีเก่ียวกับ

การปฏิรูปไปแลวจำนวน ๒๑ มติ 
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๒๕๕๓ 

ป พ.ศ.    เหตุการณ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๐๖

การปฏิรูปในความหมายตามระเบียบสำนักนายกฯ นี้ หมายความวา “การใด ๆ ที่กระทำโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสรางในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบคุณคา

ของสังคม ระบบการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ระบบภาษีและการเงินการคลัง ระบบ

เศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบยุติธรรม ระบบการเมืองและการจัดการภาครัฐ ระบบการสื่อสาร 

ระบบสุขภาพ และระบบอื่น ๆ เพื่อนำไปสูการเพิ่มสุขภาวะและความเปนธรรมในสังคม”  

กระทรวงสาธารณสุขปรับบทบาทหนาที่และโครงสรางภายใน เนนการสรางเอกภาพการทำงานดาน

นโยบายสาธารณสุขของประเทศ ในฐานะเปนกลไกหลักของรัฐบาล ตามการอภิบาลระบบโดยรัฐ 

(Governance by Government) และมีการจัดเขตบริการสาธารณสุข เนนมีการใชทรัพยากรรวมกัน

ของสถานพยาบาลตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เดียวกัน 
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๒๕๕๖ 

ป พ.ศ.    เหตุการณ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๐๗

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๒ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที่ ๒.๑๐        

สถานการณความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยและแนวโนม 
 

 ปจจุบัน ประเทศไทยมีปญหาที่รุมเราทั้งจากเศรษฐกิจโลกและปญหาภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจ

ที่ไมมีความสมดุลในการพัฒนา การกระจายรายได และการจัดการทรัพยากรที่ไมเปนธรรม ปญหาการทุจริต

คอรรัปชัน ตลอดจนปญหาทางการเมืองออนแอ ความแตกแยกความคิดเห็นทางการเมือง ปญหาสังคมอยูในภาวะ

วิกฤตแทบทุกดาน ปญหาเหลานี้ลวนมีพื้นฐานมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากการศึกษาของ Richard 

Wilkinson และ Kate Pickett ไดระบวุา ในประเทศท่ีมคีวามเหล่ือมลำ้ทางรายไดสงู สงัคมทีม่คีวามเหลื่อมล้ำมาก 

จะมีปญหาอื่น ๆ ตามมามากทุกดาน 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทางประชากร การทำงาน วัฒนธรรมและวิธีคิดของผูคน ทำให

เกิดความไมเปนธรรมและความเหล่ือมล้ำทางสังคม จำแนกเปนมิติได ๕ มิติ คือ 

 มิติที่ ๑ ความไมเปนธรรม ความเหล่ือมล้ำทางดานเศรษฐกิจ รายได ทรัพยสิน การออม ปญหาการ

กระจายรายได และความเหล่ือมล้ำในสังคม ในป พ.ศ. ๒๕๕๒  มีความแตกตางกันสูงมาก คนรวยรอยละ ๒๐ 

ถือครองรายไดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ ๕๔ ของรายไดประเทศ ในขณะท่ีคนจนสุดรอยละ ๒๐ ของประเทศ มี

รายไดรวมกันเพียงรอยละ ๔.๘  

 ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญชเีงนิฝากธนาคารทีม่เีงนิ ๑๐ ลานบาท ม ี๗๐,๑๘๑ บญัช ีเปนของคน ๓๕,๐๐๐ คน 

เงินในบัญชีรวมกัน ๒.๙ ลานลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๐ ของเงินฝากทั้งระบบ ในขณะที่บัญชีเงินฝากที่มีเงิน

ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท มี ๗๐.๑ ลานบัญชี แตมีเงินรวมกัน ๓๐๐,๙๗๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔ ของเงินฝากทั้ง

ระบบเทานั้น  

 มิติที่ ๒ ความไมเปนธรรมและความเหล่ือมล้ำดานที่ดินและทรัพยากร จากขอมูลการถือครองท่ีดิน 

ประเทศ มีขอมูลวา ปจจุบันมีผูครอบครองที่ดินโดยมีเอกสารสิทธิทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วประเทศ 

จำนวน ๑๕.๙ ลานราย หากจำแนกผูถือครองที่ดิน โดยแบงกลุมผูถือครองที่ดินเปนกลุมละ ๒๐% จำนวน ๕ กลุม 

พบวา กลุมที่มีที่ดนิมากที่สุด ๒๐% แรก จำนวนการถือครองที่ดินตางจากกลุมที่มีที่ดินนอยสุดถึง ๓๒๕ เทา 

โดยผูที่ถือครองที่ดินสูงสุดมีที่ดินในครอบครองถึง ๖๓๐,๐๐๐ ไร และยังพบตัวเลขกลุมผูที่ถือครองมากสุด ๑๐% 

ถือครองที่ดินเปนสัดสวนสูงถึง ๘๐% ของที่ดินมีโฉนดทั้งหมด สวนประชาชนกลุมที่เหลืออีก ๙๐% กลับถือครอง

ที่ดินเพียง ๒๐% ของที่ดินมีโฉนดทั้งหมดเทานั้น  

 ขอมูลการถือครองที่ดินดังกลาวไดรับการยืนยัน เมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของนักการเมือง (ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ) 

โดยนักการเมืองจะตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินที่ถือครองอยูกอน ทำใหทราบวานักการเมืองที่อยูในสภาผูแทน

ราษฎรมีการครอบครองที่ดินตั้งแตรายละ ๑๐๐ ไร ไปจนถึง ๒,๐๐๐ ไร ทั้งนี้ยังไมรวมที่ดินที่นักการเมืองเหลานี้

ถือครองในนามบริษัทหรือนิติบุคคล นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยของ ผศ. ดร.ดวงมณี เลาวกุล เรื่อง “การ

กระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย” ในโครงการวิจัย สูสังคมไทยเสมอหนา การศึกษาโครงสรางความม่ังค่ังและ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๐๘

โครงสรางอำนาจเพื่อการปฏิรูป สนับสนุนโดย สกว. สกอ. และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในชุดทุนศาสตราจารย

วิจัยดีเดน ศ. ดร.ผาสุก พงษไพจิตร เปนหัวหนาโครงการของศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง ในป ๒๕๕๕ พบวา

สังคมไทยมีการกระจุกตัวและเก็งกำไรจากการถือครองที่ดินสูงมาก ปญหาการกระจุกตัวของที่ดินเปนแรงกดดัน

หรือบีบคั้นใหคนจนและเกษตรกรรายยอยจำนวนมากเขาไปจับจอง บุกเบิกที่ดินเอกชนที่ทิ้งรางและท่ีดินของรัฐ

เพิ่มมากขึ้นเพ่ือการทำเกษตรและการอยูอาศัย เพราะที่ดินมีราคาสูงขึ้นมากกวา ๑๐ เทาตัว  

 การใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบวารอยละ ๙๑ ของสัตวน้ำที่จับนั้น เปนการจับ

โดยเรือประมงเชิงพาณิชยซึ่งคิดเปนรอยละ ๑๒ ของเรือประมงทั้งหมด ขณะที่ชุมชนประมงตามแนวชายฝง 

ราว ๖,๐๐๐ ครัวเรือน จับสัตวน้ำเพียงรอยละ ๙ 

 มิติที่ ๓ ความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ำดานโอกาสทางการศึกษาป พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวง

ศึกษาธิการจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวสำหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๔,๐๖๖ บาท/คน/ป  จัดสรรอุดหนุนนักศึกษา

มหาวิทยาลัย ๓๔,๔๑๙ บาท/คน/ป ซึง่ถอืวาสงูมากเม่ือเทียบกบัประเทศสงิคโปร ญีปุ่น และเกาหลีใต ในการวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการทดสอบระดับชาติ พบวาเด็กที่อยูในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ ๆ ซึ่งโดยสวนใหญ

จะมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกวาคนชนบท แตไดรับงบอุดหนุนมากกวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกวาเด็กที่อยูใน

ชนบท  

 มิติที่ ๔ ความไมเปนธรรมและความเหล่ือมล้ำทางสิทธิและกระบวนการยุติธรรม รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรับรองสิทธพิืน้ฐานของบคุคลและชมุชนอยางกวางขวาง แตประชาชนสวนมาก

ยังไมสามารถเขาถึงหรือใชสิทธิไดอยางเทาเทียม เนื่องจากความไมรูสิทธิของตนเอง การใชอิทธิพลเถื่อน การใช

อำนาจที่มิชอบของเจาหนาที่รัฐ ขอจำกัดทางกฎหมายเพราะระเบียบการตีความกฎหมายที่ขัดกับหลักการ

แหงสิทธิตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญูและกฎหมายอืน่ ๆ  เชน พระราชบญัญตัปิาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติ

อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติปาสงวน พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ขัดกับสิทธิชุมชน ในการมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติตามรัฐธรรมนูญ 

 ขอมูลคดีของประชาชนกับหนวยงานของรัฐพบวา ในป ๒๕๕๑ มีผูที่เขาทำกินและอยูอาศัยในพื้นที่

เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาจำนวน ๔.๘ แสนราย ในพื้นที่ ๘.๕ ลานไร 

และในพ้ืนที่ราชพัสดุอีก ๒.๑ ลานไร ทั้งนี้มีขอมูลระบุอีกวา มีผูถูกดำเนินคดีทั้งหมด ๓๖๑ ราย จำนวน ๑๔๓ คดี 

เปนคดีแพง ๑๔๐ ราย ๘๗ คดี คดีอาญา ๒๒๑ ราย ๕๖ คดี โดยคดีอยูในชั้นบังคับคดีจำนวน ๑๑๙ ราย 

 การรวบรวมขอมูลคดีความลาสุดป ๒๕๕๓ โดยทีมทนายความของเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย 

(คปท.)  พบวามีสมาชิกทีถ่กูดำเนนิคดทีัง้ทางแพงและทางอาญา (ขอหาบกุรกุ) ท้ังหมด ๑๓๑ คด ีจำนวน ๕๐๐ ราย 

จากทั่วประเทศ และไดจำแนกเปนสมาชิกที่ถูกดำเนินคดีความทางแพง ขอหาทำใหโลกรอน จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ 

ราย มูลคาความเสียหายโดยรวม ๑๗,๕๕๙,๔๓๔ บาท โดยเกษตรกรเหลานี้ถูกฟองรองคดีอาญาในขอหาบุกรุก

พื้นที่ปาของรัฐ ทั้งพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปามาแลวทั้งสิ้น กอนที่จะ

ถูกดำเนินคดีความทางแพง ซึ่งสงผลใหในป ๒๕๕๓ มีเกษตรกรถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังอยูในเรือนจำหรืออยูใน

สภาพท่ีตองขังแลว ๘๓๖ ราย ประชาชนท่ีเกี่ยวของกับคดีคนจนที่อยูระหวางการพิจารณาคดีและที่ยังไมไดเขาสู

กระบวนการยุติธรรมมีเปนจำนวนหลายแสนครอบครัว 
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 มิติที่ ๕ ความไมเปนธรรมและความเหลื่อมล้ำดานการกระจายงบประมาณเพื่อการพัฒนา จากขอมูล

การกระจายงบประมาณลงทุนทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับการพัฒนาตามดัชนีความกาวหนาของคน 

(Human Achievement Index) ในแตละจังหวัด พบวา ๑๕ จังหวัด ที่มีระดับการพัฒนาสูงมาก โดยวัดจากดัชนี

ความกาวหนาของคน (Human Achievement Index) ไดรับงบลงทุนตอหัวสูงสุด ๗,๕๐๙.๕๒ บาท ในขณะที่ 

๑๘ จังหวัด มีระดับการพัฒนาที่ต่ำมาก ไดรับงบลงทุนตอหัวต่ำสุด ๒,๗๙๖.๓๐ บาท ซึ่งถาเปนการจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ควรตองจัดสรรใหจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาต่ำควรตองไดรับงบประมาณที่สูง 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเห็นวา เพื่อลดเง่ือนไข

ของความขัดแยง สรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม คณะกรรมการฯ จึงเสนอใหเรื่องสำคัญ

สามเรื่องที่ตองการการปฏิรูปโดยดวน ไดแก 

 (๑) การกระจายอำนาจจากสวนกลางสูชุมชนทองถิ่น การรวมศูนยอำนาจอยูที่สวนกลางเปนขอจำกัด

ในการพัฒนา ดงันั้นจึงตองเรงดำเนินการจัดสมดุลเชิงอำนาจ โดยลดอำนาจการบริหารจัดการของการบริหาร

ราชการสวนกลางลงใหเหลือเพียงภารกิจหลักเทาที่จำเปน การกระจายอำนาจใหชุมชนทองถิ่น และการจัดการ

กระบวนการบริหารการพัฒนาพื้นที่แบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยใหชุมชนและประชาชน

สามารถตัดสินใจ กำหนดทิศทางการพัฒนา  มีการบริหารจัดการชุมชนของตนเองรวมกับหนวยงานและภาคีอื่น ๆ 

ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม การศึกษา เปนตน 

 (๒) การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ความเหล่ือมลำ้ในสงัคมทีป่รากฏชดัเจนจากความเหล่ือมลำ้ทางเศรษฐกิจ 

จากดัชนีชี้วัดจากการกระจายรายได การถอืครองทรพัยสนิ รวมถงึความเหลือ่มลำ้ในการเปนเจาของปจจัยการผลิต 

ที่มีผลตอการสรางรายได เชน ที่ดิน เงินทุน โอกาสการศึกษา ความรูและทักษะของแรงงาน การเขาถึง

ทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน เปนสาเหตุหลักที่ทำใหประชาชนจำนวนมากมีปญหาหนี้สิน ทั้งในแง

หนี้สินในระบบและหน้ีสินนอกระบบ ปญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินเปนของตนเอง รัฐตองใหความสำคัญกับ 

“สิทธิชุมชน” การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการและการไดรับประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันควรใชกลไกและมาตรการทางภาษีเพื่อลดการกระจุกตัวของที่ดิน  

ในกรณีมีความขัดแยงจากโครงการฯ ของรัฐ หนวยงานของรัฐเคารพในสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ โดยมีการ

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสขุภาพอยางรอบดาน ทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบันโยบาย รวมทั้งเปดโอกาส

ใหประชาชนในพื้นที่สามารถกำหนดทางเลือกของการพัฒนาได  

 (๓) การเสริมสรางความเขมแข็งของพลังพลเมือง ในชวงระยะเวลากวาสิบปที่ผานมา การมีสวนรวม

ทางการเมืองและการไดเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมสาธารณะของประชาชนมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปมาก 

ทั้งในเชิงรูปแบบและความเขมขน อันเปนเงื่อนไขสำคัญที่ควรจะสนับสนุนใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

ใหมากขึ้น โดยประชาชนท่ีมีความตื่นตัวไดมีการแสดงออกถึงอำนาจของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ เชน การเคลื่อนไหวคัดคานแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มี

ผลกระทบตอประชาชนและส่ิงแวดลอม การพยายามแสดงออกถึงสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา 

ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และ ๖๗ การพัฒนาความเขมแข็งของ

พลเมืองโดยตองใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองทุกระดับ และการที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง

อยางมีคุณภาพน้ันตองมีการเสริมพลังอำนาจใหแกประชาชนใน ๓ ดาน คือ (๑) การเปดกลไกภาครัฐเพ่ือให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริง (๒) การเสริมพลังพลเมืองผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม 

และ (๓) การปฏิรูปกฎหมายเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน (อางอิง คณะกรรมการปฏิรูป ๒๕๕๕) 
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๓ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑๐        

ภาพรวมบริบทและแนวโนมของสถานการณประเทศไทย 
 

๑. มิติดานการเมืองและนโยบาย  

 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความไมแนนอนและความขัดแยงทางการเมือง อยูในระยะเปลี่ยนผานการเมือง

การปกครองแบบรวมศูนย  สังคมไมยอมรับการใชอำนาจท่ีไมชอบ ฉอฉล ทจุรติคอรรปัชนัดวยรปูแบบตาง ๆ จึงเกิด

การเรียกรองการมีสวนรวม การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐอยางจริงจังและเปนรูปธรรมตามแนวทางประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม การเรยีกรองใหกระจายอำนาจใหชมุชนทองถ่ินจดัการตนเอง/จดัการกนัเอง พลเมืองและประชาสังคม

จะมีพลังและเกิดความตระหนกัในสทิธิและหนาทีม่ากข้ึน และจะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ

การพัฒนาประเทศที่กระทบตอความเปนอยู ชีวิตและสุขภาพประชาชนมากขึ้น จึงจำเปนตองมีระบบนโยบาย

สาธารณะที่เปดใหมีการมีสวนรวมมากขึ้นเพื่อลดความขัดแยงในสังคม 

 

๒. มิติดานเศรษฐกิจ 

 ภูมิภาคเอเชียจะทวีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจโลกเพิ่มข้ึน การรวมกลุมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนจะ

ทำใหประเทศสมาชิกมีการคาชายแดนและขามพรมแดนมากขึ้นทำใหพัฒนากาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่ 

ประเทศไทยอาจเผชิญกับกับดักประเทศรายไดปานกลาง (middle income trap)๑ จากการพัฒนาคุณภาพคน

รองรับการเปนเศรษฐกิจสรางสรรคไดไมทันตอสถานการณ   

 การเติบโตทางเศรษฐกิจ กระแสทุนนิยมมีผลกระทบตอพฤติกรรมของคนในยุคโลกาภิวัตน มีการพึ่งพิง

เทคโนโลยีเพื่อการผลติทั้งดานเกษตรและอุตสาหกรรม การเปดการคาเสรี การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในดานสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะมีนโยบายความเปนเลิศดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย 

เปนตน ทวาประเทศไทยยังขาดเอกภาพในการกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ อาจเพราะประเด็นสุขภาพ

ไดรับความสนใจต่ำเมื่อเทียบกับประเด็นผลประโยชนดานอื่น นอกจากนี้ การเคล่ือนยายแรงงานขามชาติที่เขาออก

ประเทศงายและมากขึ้นจะสงผลกระทบตอการควบคุมปองกันโรคและการจัดบริการสุขภาพท่ีเกี่ยวของ 

 

๓. มิติดานสังคม 

 ประเทศไทยเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว คาดวาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ ประเทศไทยจะมี

ผูสูงอายุ ๑ ใน ๔ ของประชากรทั้งหมด (เพิ่มจาก  ๑ ใน ๑๐ เมื่อป ๒๕๕๐) ในขณะท่ีไทยมีตลาดแรงงานลดลง 

๑ ธนาคารโลกจำแนกกลุมประเทศทีม่รีายไดปานกลางคอื มรีายไดประชาชาตติอหวัประชากรอยูระหวาง ๑,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ เหรียญ

สหรัฐตอป สำหรับประเทศท่ีติดกับดักประเทศรายไดปานกลางดวยเหตุ (๑) มีสัดสวนการลงทุนต่ำ (๒) การเติบโตของภาค

หัตถอุตสาหกรรมคอนขางชา (๓) ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีจำกัด และ (๔) สถานการณของตลาดแรงงานไมเอื้อ การพัฒนา

ใหหลุดพนจากกบัดักนีจ้ะตองมรีะบบการศึกษาทีม่คีณุภาพสงู และเปนระบบเศรษฐกจิสรางสรรค หรอืเกดินวัตกรรมทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
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ภาระการดูแลผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพและสังคมกลับเพิ่มขึ้นอยางมาก จำเปนตองมีการลงทุนและพัฒนาระบบ

ตาง ๆ รองรับที่ดี 

 ประเทศไทยจะพัฒนาเปนสงัคมเมอืงมากข้ึน โดยในทศวรรษถดัไปประชากรในเขตเมอืงจะมากกวาเขตชนบท  

สังคมคนชั้นกลางจะเติบโตมากขึ้น และเขาถึงทรัพยากร ขอมูลขาวสาร มีการศึกษา มีอาชีพและรายไดดีขึ้น มีการ

ดำเนินวิถีชีวิตแบบคนเมืองและประเทศตะวันตกมากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัตน การเคลื่อนยายประชากรเขาเมือง 

ทั้งจากชนบทและตางประเทศมีผลตอปจจัยที่กระทบกับสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ มีความตองการบริการ

สุขภาพที่หลากประเภท ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งเกิดการเรียกรองและรักษาสิทธิมากขึ้น 

 การเติบโตทางเศรษฐกจิจากการเรงกระตุนการบริโภคจะบัน่ทอนศักยภาพในการพึง่ตนเองของสงัคมชนบท 

เกิดภาวะแกงแยงแขงขันเพื่อสรางรายได อาจมีผลใหยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำและขาดความม่ันคงในสังคม สงผลตอ

เนื่องใหเกิดปญหาทางสังคม ไดแก ปญหาเยาวชน ยาเสพติด อาชญากรรม ความรุนแรง นำไปสูการมีสภาพ

แวดลอมที่ไมเอื้อตอสุขภาพ สถาบันครอบครัวออนแอลง ระบบคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีเสื่อมลง ชีวิตคน

เมืองแออดั เรงรีบ แขงขัน ขาดสมดลุในชวีติ มคีวามเครยีดสงู พฤตกิรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ขาดการออกกำลังกาย

ที่เพียงพอ มีปญหาโรคอวน น้ำหนักเกิน โรคไมติดตอ โรคเรื้อรัง มีความตองการบริการสุขภาพท่ีซับซอนกวาเดิม 

รวมไปถึงบริการเพื่อความงามและบริการสวนเสริมตาง ๆ เพิ่มขึ้น 

              

๔. มิติดานเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีการสื่อสารไดรับการพัฒนาและขยายครอบคลุมรวดเร็ว ประชาชนเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ

งายและกวางขวางมากขึ้น โครงขายโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นมากและใชงานไดอยางสะดวกและรวดเร็ว สามารถ

เชื่อมโยงการสื่อสารไดกวางขวาง รวดเร็ว แยกตามกลุมความสนใจเฉพาะไดมาก มีผลกระทบตอการดำเนินชีวิต

อยางมาก ทั้งดานการรับและการสงขอมูลขาวสาร บางอยางกระทบในทางลบ เชน การติดเทคโนโลยี การสื่อสาร

โฆษณาสินคา ผลิตภณัฑ และบรกิารทีไ่มเหมาะสม การหลอกลวงชกัจูงตาง ๆ ดานบวก เชน การส่ือสารสรางความรู

ความเขาใจ สรางกลุมผูบริโภคที่เขมแข็ง สื่อสารเนื้อหาสาระเฉพาะกลุมไดลึก เขาถึงขอมูลสุขภาพไดอยางไมมีขีด

จำกัด พ่ึงตนเองดานสุขภาพไดมากขึ้น เกิดชุมชนเสมือนจริง มีโอกาสในการเสริมงานดานสุขภาพ สามารถติดตอ

สื่อสารทางไกล ลดชองวางการเขาถึงบริการทางกายภาพ เปนตน 

 อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยรับเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาอยางรวดเร็ว แตก็ยังมีขอจำกัดเรื่องการเขาถึง

และโครงขายพื้นฐานท่ียังไมเพียงพอ ทำใหคนในพื้นที่หางไกล คนจน คนดอยโอกาส ยังเขาถึงไดยาก  

 

๕. มิติดานสิ่งแวดลอม 

 สภาวะโลกรอนท่ีสงผลกระทบท่ีรุนแรงมากข้ึนและแผขยายไปท่ัวทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศ เสี่ยงตอการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ไดแก ปญหาคล่ืนความรอน น้ำทวมรุนแรง ภัยแลง พายุ แผนดินไหว 

ดินถลม สึนามิ ภัยธรรมชาติอื่นที่รายแรง เปนตน สงผลกระทบตอระบบนิเวศและหวงโซอาหาร เกิดการขาดแคลน

ทรัพยากร มีการใชพลังงานมากขึ้น และจะทำใหพลังงานมีราคาแพงข้ึน ซึ่งกระทบชีวิตความเปนอยู และจะเกิด

เปนปญหาใหม ๆ ที่กระทบตอสุขภาพ ประเทศมหาอำนาจซ่ึงมีความรูและโอกาสมากกวาจะแกงแยงชวงชิง

ทรัพยากร ทั้งที่ดิน น้ำ และอื่น ๆ เกิดเปนความขัดแยง 

 นอกจากนี้ ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนไปทำใหเช้ือโรคมีวิวัฒนาการตามไปดวย โรคจากสัตวสูคนจะมากขึ้น 

ซับซอนขึ้น ควบคุมไดยากขึ้น เพราะคนและสัตวเขามาอยูใกลชิดกันมากกวาในอดีต  
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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 

 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๑๐ / ผนวก ๔ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑๐        

นิยามศัพท 
 

 ๑. การสรางเสริมสุขภาพ ในประเทศไทยไดขยายขอบเขตจากการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสวนบุคคล

และอนามัยสิ่งแวดลอม ไปเปนกระบวนการท่ีมุงสงเสริมและสนับสนุนบุคคลและชุมชนใหสามารถจัดการหรือ

พัฒนาสุขภาพของตนและชุมชน รวมทั้งการพัฒนาหรือยกระดับปจจัยกำหนดสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธ

การสรางเสริมสุขภาพทั้ง ๕ ขอของกฎบัตรออตตาวา (ป ๒๕๒๙) กฎบัตรกรุงเทพ (ป ๒๕๔๘) ที่ไดใหความสำคัญ

กับปจจัยกำหนดสุขภาพ และในการประชุมครั้งที่ ๘ ที่เฮลซิงกิ ฟนแลนด (๒๕๕๖) ที่ไดประกาศ Helsinki 

Statement on Health in All Policies (HiAP) พยายามทำใหหลักการ “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” การ

สรางเสริมสุขภาพจึงอาจไมเปนเพียงแคระบบยอยของระบบสุขภาพ แตจะเปนเปาหมายของการพัฒนาระบบ

สุขภาพในภาพรวมที่มีการกำหนดนโยบายสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและปจจัยคุกคามสุขภาพท่ีดีดวย 

 ๒. การอภิบาลระบบ หมายความวา การดูแลระบบหรือการปกครอง (การบริหาร) ที่มีเปาหมายเพื่อ

ประโยชนสูงสุดรวมกันของทุกฝาย เกิดความสุขสงบรมเย็นหรือสุขภาวะในสังคม 

 ๓. นโยบายสาธารณะ หมายความวา ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมเชื่อ หรือตองการใหเปนไปทางนั้น 

เพื่อการอยูรวมกันอยางสานประโยชน เกื้อกูลกัน และเกิดความสุขของคนในสังคม อาจเปนนโยบายที่เปนทางการ 

เปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได 

 ๔. การอภิบาลโดยรัฐ (Governance by Government) คือ การปกครอง/ดูแลระบบ/บริหารจัดการ

โดยกลไกของรัฐ จากรัฐบาล ผานสวนราชการลงไปยังประชาชน ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

(Representative Democracy) โดยใช “พลังอำนาจรัฐ” (กฎหมายและงบประมาณ) เปนเครื่องมือสำคัญ 

 ๕. การอภิบาลโดยตลาด (Governance by Market) คอื การดแูลระบบ/บริหารจัดการโดยกลไกตลาด

เปนหลัก เปนการอภิบาลระบบท่ีมองเห็นโครงสรางและกลไกไมชัดเจนเหมือนการอภิบาลแบบแรก มีสวนสัมพันธ

กับกระแสโลกาภิวัตนและทุนนิยมเสรีอยางมาก โดยใช “พลังอำนาจทุน” (เงินและการจัดการทางธุรกิจ) เปน

เครื่องมือสำคัญ 

 ๖. การอภิบาลโดยเครอืขาย (Governance by Network) คอื การปกครอง/ดแูลระบบ/บริหารจัดการ

ดวยการทำงานเชื่อมโยงถักทอกันเปนเครือขายหลายมิติ มีผูเลนหลายภาคสวน มีความสนใจและผลประโยชนที่

แตกตาง มีคานิยมรวม หลักการรวม เปาหมายรวม/ทำงานรวม/ทรัพยากรรวมเปนเรื่อง ๆ ไป ตองอาศัยการพูดคุย

เจรจาตอรอง/ถกแถลงเปนหลัก ไมมีอำนาจบังคับ ไมขึ้นตรงตอกัน การอภิบาลระบบแบบน้ีเปนไปตามแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม หรือประชาธิปไตยแบบถกแถลง (Participatory/Deliberative Democracy) ใช 

“พลังอำนาจทางสังคม” (Social Power) หรือพลงัแหงความรวมมือและเจตนารมณรวมของสังคม เปนเครื่องมือ

สำคัญ 
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 ๗. นโยบายดานสาธารณสุข เปนนโยบายเก่ียวกับการแพทยและการสาธารณสุข เชน นโยบาย

หลักประกันสุขภาพ นโยบายการเขาถึงยาถวนหนา นโยบายการควบคุมปองกันโรคตาง ๆ นโยบายดานสุขภาพจิต 

เปนตน 

 ๘. นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เปนนโยบายในทุกสาขาที่ใหความสำคัญตอมิติดานสุขภาพดวย 

พรอมที่จะปองกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายเหลานั้น เชน นโยบายการลดสารตะกั่ว

ในน้ำมัน นโยบายการจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนน นโยบายสงเสริมการเกษตรปลอดภัย นโยบาย

เกี่ยวกับการจัดระบบการเดนิและการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน นโยบายการจัดสวนและพื้นที่สาธารณะในชุมชน

ที่เอื้อตอสุขภาพ เปนตน ซ่ึงเรื่องนี้เปนตามแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ ตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 

Charter) และแนวคิดเรือ่งการใหความสำคัญกบัมติสิขุภาพในทกุนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies: HiAP) 
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รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๑๕

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มติ ๑   การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน  
  และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง     
  สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑. ผนวก ๑  
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑            
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑ / ผนวก ๒ 
มติ ๒   การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ  
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๓          
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๓ / ผนวก ๑              
มติ ๓   การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน  
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔          
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔ / ผนวก ๑              
มติ ๔   การจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๒ 
  สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๒ / ผนวก ๑  
มติ ๕   การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย  
  สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๕. ผนวก ๑  
  ภาคผนวก ๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ 
  ภาคผนวก ๒ ตัวยอและชื่อหนวยงาน 
  สมชัชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๕  
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 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง๑ 

 ตระหนัก วาปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในปจจุบันมีอยูเปนจำนวนมาก เปน

ปญหาที่ซับซอน และยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ และยังสงผลใหเด็กและเยาวชนท่ีไดรับผลกระทบไมสามารถ

มีพัฒนาการท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหไมเกิดสุขภาวะใน

ครอบครัวอยางแทจริง  

 รับทราบ วาปจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยูอยางตอเนื่อง มีหลายรูปแบบ 

อันไดแก ดานความรุนแรง ดานการพนัน ดานสิ่งเสพติด ดานสุขภาวะทางเพศ ดานสื่อที่ไมปลอดภัยและ

ไมสรางสรรค ดานเด็กที่อยูในสภาวะยากลำบาก ดานแรงงานและการคามนุษย ดานความพิการ ดานชาติพันธุ 

ดานเด็กในกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

 รับทราบและช่ืนชม วาประเทศไทยไดดำเนินงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับนโยบาย

หรือแนวปฏิบัติรวมกันในระดับนานาชาติ และมีมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงหลายมติ  ตั้งแตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ป ๒๕๕๑ จนถึงสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ ครั้งท่ี ๕ ในป ๒๕๕๕ รวม ๕ มต ิพรอมทัง้มกีลไกดานกฎหมายจำนวนไมนอยท่ีคุมครองเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง โดยมีหนวยงานตามกฎหมายท่ีทำงานอยูทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน แตพบวามี

ขอจำกัดที่ยังขาดกลไกติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อใหกลไกทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถิ่นสามารถดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพได 

 กังวล วาการแกปญหาดานปจจัยเสี่ยงผานกลไกระดับชาติและระดับทองถ่ินยังตองเผชิญอุปสรรค

หลายประการที่ขาดการติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งดานความไมชัดเจนของ

หนาที่และความรบัผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ดานการประสานงานและเชือ่มโยงงานของหนวยงาน ดานทศันคติ 

คานิยม และการไมรูสิทธิหนาที่ของเจาหนาที่รัฐและประชาชนในสังคมดานการตีความกฎหมาย ตลอดจนดาน

เนื้อหาของกฎหมายที่ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพปญหาท่ีเปนปจจัยเสี่ยงในสังคม 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๑๘

 ตระหนัก วาหากมีการวางแผนยุทธศาสตรใหเกิดการบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จากปจจัยเสี่ยง โดยใชความรูและฐานขอมูลในแตละชุมชนเปนพื้นฐาน มีการสรางทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง

และจัดกระบวนการกลไกท่ีมปีระสิทธิภาพในการบูรณาการใหสังคมทุกภาคสวนเขามาเรยีนรูเพือ่ดำเนนิการสงเสริม

และพัฒนา ปองกัน สงเคราะห ชวยเหลือ และเฝาระวังปจจัยเสี่ยงรวมกันอยางตอเนื่องเปนระบบ ทั้งระดับชาติ

และระดับทองถ่ิน และสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน จะสามารถคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก

ปจจัยเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. เห็นชอบรางขอเสนอยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก

ปจจัยเสี่ยง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ตามภาคผนวกแนบทายมตินี้๒ 

 ๒. ระดับชาติ 

     ๒.๑  ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการ

นโยบายและกำกับดูแลกลไกการคุมครองดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งประกอบดวยเลขานุการของ

คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของทุกฉบับ โดยมีหนาที่สรางความเช่ือมโยงเชิงนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน คณะกรรมการและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 

ชวยกำกับดูแลใหสามารถคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎหมาย

แตละฉบับไดอยางท่ัวถึง ลดความซ้ำซอนบางสวน และเพิ่มการสนับสนุนงานซึ่งกันและกันของหนวยงาน และ

การปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับตาง ๆ พรอมทั้งติดตาม 

ประเมินผลการทำงานของกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดย

ดำเนินการใหเปนไปตามขอเสนอยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจาก

ปจจัยเสี่ยง ตามภาคผนวกแนบทายมตินี้ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     ๒.๒  ขอใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย 

และระเบียบปฏิบัติ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานของ

เครือขายที่ทำงานดานการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครวัจากปจจยัเส่ียง ท้ังจากภาครฐัและภาคประชาสังคม 

ตลอดจนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานที่เพียงพอและเปนไปตามมาตรฐานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ที่กำหนด

ในกฎหมายแตละฉบับ 

     ๒.๓  ขอใหสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) สนับสนุนการพัฒนาองคความรูเพื่อการบูรณาการกลไก

คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ในระดับตาง ๆ อยางครบถวน 

 

๒ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑. ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๑๙

 ๓. ระดับทองถิ่น 

     ๓.๑  ขอใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะทำงานบูรณาการกลไก

คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับจังหวัดรวมกับตัวแทนหนวยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

ดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)/

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปนฝายเลขานุการ คณะทำงานมีบทบาทหนาที่จัดทำแผนยุทธศาสตร

เพื่อการบูรณาการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ตลอดจนเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั้งในเขตเมืองและชนบท เครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาสังคม ใหสามารถเปนกลไกระดับพื้นที่ที่สงเสริมความเปนครอบครัว ดูแลปองกันปจจัยเสี่ยงสำคัญ

ที่สงผลกระทบตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหมีความเปนอิสระมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการใหสอดคลองกับ

ขอเสนอยุทธศาสตรเพือ่บรูณาการกลไกการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครวัจากปจจยัเส่ียง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

ตามภาคผนวกแนบทายมตินี้ 

     ๓.๒ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขายภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ดานการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครวั โดยมุงเนนใหครอบคลุมงาน ๔ ดาน 

ไดแก ๑) ดานการสงเสริมและพัฒนา ๒) ดานการปองกัน ๓) ดานการเฝาระวังปจจัยเสี่ยงในเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ และ ๔) ดานการสงเคราะหชวยเหลือเยียวยา 

 ๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๑๐ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๒๐

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๑. ผนวก ๑ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

จากปจจัยเส่ียง (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

๑. ความเปนมา 

 สภาพการณที่เดก็ เยาวชน และครอบครัว เผชิญอยูในปจจุบัน มีความซับซอนและมีปจจัยเสี่ยงจำนวน

ไมนอยที่คุกคามอยูอยางเห็นไดชัดมาโดยตลอด สงผลใหเด็กและเยาวชนไมสามารถมีพัฒนาการท้ังดานรางกาย 

จิตใจ สังคม และปญญา ที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ ทำใหสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่แทจริง

ไมสามารถเกิดข้ึนได และเน่ืองจากสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีผลอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ เพื่อสรางการเติบโตในทุกดานใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้น การพัฒนา

กลไกเพ่ือสรางศักยภาพใหสังคมเพื่อคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จึงเปนเรื่องจำเปน 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติไดเคยมีมติเกี่ยวกับปจจัยเส่ียงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลายมติ 

ไดแก สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ที ่๑ ในป ๒๕๕๑ มตทิี ่๙ ผลกระทบจากสือ่ตอเดก็ เยาวชน และครอบครัว และ

มติที่ ๑๐ สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ สวนครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๒ มติที่ ๑๐ เรื่องการพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว นอกจากนี้ ยังปรากฏในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๓ ในป ๒๕๕๓ มติที่ ๘ การแกปญหาวัยรุน

ไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม และพบมตทิี ่๙ ในสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่๕ ในป ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการจัดการ

สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ช่ัวโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชา

สุขภาพแหงชาติในประเด็นเด็กและเยาวชน พบวามีการดำเนินการพัฒนามาตรการตามประเด็นของปญหาตามท่ี

สมัชชาสุขภาพแหงชาตแิละหนวยงานไดดำเนินการตามภารกิจที่ไดมีการเสนอไว แตมีขอจำกัดที่ยังขาดกลไกที่

สนับสนุนการดำเนินการและติดตามประเมินผลภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับ

ตาง ๆ ใหสามารถดำเนนิการเปนไปตามแนวปฏิบตัแิละมาตรฐานการดำเนินการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครัว 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี ประเทศไทยยังดำเนินงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว สอดคลองกับนโยบายหรือ

แนวปฏิบัติรวมกันในระดับนานาชาติ ทั้งจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 

Child) มติองคการสหประชาชาติ (United Nations) เนื่องในโอกาสวันครอบครัวสากลครบรอบ ๒๐ ป ในป ค.ศ. 

๒๐๑๔ นี้ โดยมีหัวขอหลัก ๓ หัวขอ คือ ๑) การเผชิญหนาของครอบครัวกับความยากจนและการถูกกีดกันทาง

สังคม ๒) การสรางความสมดุลในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว และ ๓) การพัฒนาการบูรณาการทางสังคม

และความสามัคคีของสมาชิกตางรุนวัยในครอบครัวและชุมชน 
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 อยางไรกต็าม จากสภาพการณทีพ่บในประเทศไทย จะเหน็ไดวาปจจยัเส่ียงท่ีสำคญัและคกุคามเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว อยูอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ยังคงปรากฏใหเห็นหลายดาน อันไดแก ดานการ

ถกูกระทำความรุนแรง ซ่ึงปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในทุกประเทศ

ทั่วโลก โดยตัวเลขความรุนแรงท่ีปรากฏสูสาธารณะมักจะเปนตัวเลขที่ต่ำกวาความเปนจริงอยูมาก เพราะความ

รุนแรงสวนใหญเกิดที่บานและผูกระทำเปนสมาชิกในครอบครัว เมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรงข้ึน สมาชิกใน

ครอบครัวมักชวยกันปกปดเพื่อไมใหเรื่องราวขยายใหญโตออกนอกครอบครัว 

 สำหรับประเทศไทย มีจำนวนครัวเรือนอยูที่ ๒๒.๘๓ ลานครัวเรือน โดยมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีชวง

อายุระหวางแรกเกิดถึง ๒๕ ป จำนวน ๒๑.๔๘ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๓ ของประชากรทั้งประเทศ ปรากฏวามี

การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในลำดับตน ๆ ของโลก โดยขอมูลจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (๒๕๕๗) ระบุวา ประเทศไทยมีการทำรายกันของคูสมรสอยูประมาณอันดับที่ ๓๐ โดยที่ผูชายทำราย

ผูหญิงสูงเปนอันดับ ๗ ของโลก  

 ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาวะทางเพศยังคงมีความสำคัญและเปนปญหาสังคมที่สั่งสมมานาน ปญหาดังกลาว

ประกอบดวยปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องโรคเอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

จากสถิติพบวาจำนวนผูเขารับบริการสายดวน ๑๖๖๓ ในชวง ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี

ผูรับบริการทีโ่ทรเขามาปรกึษาทัง้หมด ๒๒,๘๘๖ ราย สวนใหญโทรมาดวยประเดน็โรคเอดสจำนวน ๑๙,๔๔๗ ราย 

คิดเปนรอยละ ๘๕ และประเด็นทองไมพรอมจำนวน ๓,๔๓๙ ราย คิดเปนรอยละ ๑๕ จากการสอบถามและลง

บันทึกขอมูลทั้งหมด ๑,๕๘๘ คน สวนใหญไมมีเงินเลี้ยงดู คิดเปนรอยละ ๓๖ รองลงมายังเรียนหนังสือ และการ

ตั้งครรภเปนอุปสรรคตออาชีพ คิดเปนรอยละ ๒๙ และ ๑๘ ตามลำดับ ปญหาเหลานี้มีแนวโนมขยายตัวอยาง

รุนแรงและซับซอนมากขึ้นจนกลายเปนปญหาระดับประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางกายใจและสังคม 

โดยปจจัยที่มีความสมัพันธตอปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อทุกรูปแบบที่มีเนื้อหาผลิตซ้ำความรุนแรงทางเพศ เปนตน 

 ดังนั้น จึงพบวาการรับสื่อทุกรูปแบบที่ไมปลอดภัยและไมสรางสรรคเปนอีกปจจัยเสี่ยงหนึ่งที่คุกคามเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวมาอยางตอเน่ืองและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน นักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ สาขาวิชา

จิตเวชศาสตรเดก็และวยัรุน โรงพยาบาลศริริาช ใหขอมลูวา ปรากฏการณเดก็ตดิสือ่ทัง้โทรทศันและสือ่อนิเทอรเน็ต  

มีสาเหตุเพราะเขาถึงงาย มีใหเลือกชมหลากหลายชองทาง ถูกปลุกเราในเชิงลบ ยากตอการควบคุม สวนใหญเปน

เด็กที่ครอบครัวไมมีเวลา ดังน้ัน เม่ือเด็กใชเวลาอยูกับส่ือเหลานี้มากเกินไปจะถูกชักจูงไดงาย โดยสิ่งที่นาหวงคือ 

เกือบทั้งหมดของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศที่มาขอรับการรักษามีสาเหตุมาจากส่ือเปนปจจัยรวมแทบทั้งสิ้น  

 นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงดานการพนัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนปญหาสืบเนื่องจากการที่เด็กติดเกม และใชสื่อ

ทางอินเทอรเน็ตซึ่งทำใหเด็กและเยาวชนเขาถึงการพนันออนไลนไดโดยงาย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ศูนยศึกษาปญหาการพนันไดสำรวจพบวา เด็กเลนการพนันครั้งแรกอายุนอยสุด คือ ๗ ขวบ สวนรูปแบบการพนัน

ที่เด็กเลนมากสุด คือ ไพ บิงโก หวยใตดิน หวยรัฐ และฟุตบอล ปญหาดังกลาวมีความสำคัญตอเด็กซึ่งถือวาเปน

ทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตวาจะเปนเชนไร แมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่มีขอบัญญัติเรื่อง

การคุมครองเด็กที่เกี่ยวกับการพนันอยูบาง แตก็ยังไมครอบคลุมพอที่จะดูแลเด็กจากการพนันและผลกระทบตาง ๆ 

อันเนื่องจากการเลนพนัน 
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 นอกจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังพบวามี

ปจจัยเสี่ยงดานอื่น ๆ อีกไมนอยที่ปรากฏเปนปญหาอยูในปจจุบัน อันไดแก กรณีเกี่ยวของกับสารเสพติด กรณี

กำพรา กรณีเรรอน กรณีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม กรณีชาวเขา กรณียากจน กรณีชุมชนแออัด 

กรณีคามนุษย กรณีแรงงานเด็ก  เปนตน  

 ถึงแมวารัฐบาลไดออกกฎหมายกำหนดนโยบาย ตลอดจนจัดใหมีหนวยงาน องคกรจากภาคสวนตาง ๆ 

เขามามีสวนรวมเพื่อขับเคล่ือนใหเกิดกลไกการทำงานและมีจุดแข็งบางประการในการดำเนินการในดานการปฏิบัติ

ตอเด็ก เยาวชน และครอบครวัไปแลว แตยงัคงมปีญหาตาง ๆ ท่ีเกดิข้ึนกบัเดก็ เยาวชน และครอบครวัอยางตอเนื่อง

และทวีความรุนแรงเพิม่ขึน้ โดยกลไกทีม่อียูประกอบดวยแผนยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของกับเดก็ เยาวชน และครอบครัว 

และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหลายฉบับ ตลอดจนเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ 

และระดับทองถ่ิน  

 

๒. กลไกการคุมครองที่มีอยู 

    ๒.๑  กลไกระดับชาติ    

 กลไกระดับชาติประกอบดวยหลายสวน ดังตอไปนี้   

 (๑) กฎหมายและกลไกท่ีดำเนินการปองกันเด็ก เยาวชน และครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย เปนฝายเลขานุการ    

      (๑.๑) อนุสัญญาวาดวยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child) เปนสัญญาดาน

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สดุในโลก โดยทุกประเทศไดใหสัตยาบัน ยกเวนประเทศ

สหรัฐอเมริกาและโซมาเลีย ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันในป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุสัญญาฉบับนี้ระบุรายละเอียด

ของสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ ไววา ทุกประเทศตองรบัประกนัสทิธเิดก็ในประเทศของตนใน ๔ ดาน ไดแก ๑) สิทธิที่จะ

มีชีวิตรอด ๒) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา ๓) สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง ๔) สิทธิในการมีสวนรวม โดยทุก ๆ 

๕ ป แตละประเทศจะตองจัดทำรายงานความกาวหนาเสนอตอคณะกรรมการสิทธิเด็กซึ่งประจำอยูท่ีกรุงเจนีวา 

และมีหนาที่กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของแตละประเทศในการรับประกันสิทธิตาง ๆ ของเด็กที่ระบุ

ไวในอนุสัญญา 

      (๑.๒) พระราชบญัญตัสิงเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการ

สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสำนักสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปนฝายเลขานุการ และมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 

เปนองคกรที่เปนตวัแทนของเด็กและเยาวชน ในการเสนอขอคดิเหน็ในนโยบายของรัฐเพือ่การพฒันาเดก็และเยาวชน  

      (๑.๓) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ มี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ  

    (๑.๔) พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มี

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนหนวยงานดำเนินงานตามกฎหมาย และมีคณะกรรมการ

นโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ซึ่งตั้งโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมีนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน  
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      (๑.๕) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ

มาตรการในการปองกันและปราบปราม รวมท้ังกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย มีคณะกรรมการประสาน

และกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย ที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เปนประธาน มีหนาที่ในการกำกับการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและมาตรการ และกำหนดให

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการตามกฎหมาย 

 (๒) กฎหมายและกลไกท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนการดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และการปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยง 

    (๒.๑) พระราชบญัญตักิำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีณะกรรมการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนายกรฐัมนตรเีปนประธาน และ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ  

       (๒.๒)  พระราชบญัญตักิารพนนั พ.ศ. ๒๔๗๘ ดำเนนิการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

     (๒.๓) พระราชบญัญตัวิาดวยการกระทำความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการโดย 

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     (๒.๔) พระราชบญัญตัภิาพยนตรและวดีทิศัน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการภาพยนตรและวดีทิัศน

แหงชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนฝายเลขานุการ 

       (๒.๕)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ  

    (๒.๖) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการโดยกระทรวง

สาธารณสุข มีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน และมี

กลไกในระดับทองถิ่น ผานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

        (๒.๗)  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข 

       (๒.๘)  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข 

     (๒.๙) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวดการใชแรงงานเด็ก มาตรา ๔๔ - ๕๒ 

อนุสัญญาองคกรแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่๑๘๒ วาดวยการหามและการดำเนนิการโดยทันท ีเพื่อขจัดรูปแบบ

ที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ดำเนินการโดยกระทรวงแรงงาน 

 (๓) แผนยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ไดแก 

     (๓.๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดเสนอ

แนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษยใหมีภูมิคุมกันในการดำรงชีวิตและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคศตวรรษที ่ ๒๑ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใหความสำคัญกับการเสริมสรางคุณลักษณะคนให

มจีติสาธารณะ ๕ ประการ ประกอบดวย ๑) จิตแหงวิทยาการ ไดแก การเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทำเปน 

๒) จิตแหงการสังเคราะห คือ การสั่งสม ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู ๓) จิตแหงการสรางสรรค ท่ีเชื่อวา 

ความคิดสรางสรรคสามารถสรางไดดวยการหมั่นฝกฝน ๔) จิตแหงความเคารพ หมายถึงการเปดใจกวางพรอม

รับฟงทุกความคิดเห็น และ ๕) จิตแหงคุณธรรม มีความรูคูคุณธรรมนำการพัฒนา 
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       (๓.๒) แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  เปนแผนยทุธศาสตรที่จัดทำขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ มีเปาหมายหลักใหเด็กและเยาวชนมี

ความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเปนพลเมือง 

กลาคิดและแสดงออกอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข 

       (๓.๓) นโยบายและยทุธศาสตรระดบัชาต ิดานการพัฒนาเดก็ตามแนวทางโลกทีเ่หมาะสมสำหรับเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อเปนกรอบแนวทาง

ในการพัฒนาเด็กของทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ ความสำคญัอยางตอเนือ่งกับแผนและยทุธศาสตรสำหรับการพฒันาเด็ก 

โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ไดแก การบูรณาการการทำงานของกลไกระดับชาติ การสรางระบบชวย

ครอบครัวที่มีปญหา การสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะเด็ก การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

เฝาระวัง และพัฒนาพื้นที่สรางสรรค และการพัฒนาระบบกลไกปองกันปจจัยเสี่ยงตาง ๆ 

      (๓.๔) นโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๕๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว) 

มีนโยบายในการพัฒนากลไกตามพันธกิจดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๑) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการ

ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและทองถ่ิน ๒) เสริมสรางความเขมแข็ง

ของสภาเด็กและเยาวชน รวมท้ังองคกรภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในทุกระดับ ใหเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ๓) เสริมสรางกลไกการปฏิบัติงานและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย โดยมีศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั่วประเทศเปนกลไกสำคัญในการคุมครอง ปองกัน และแกไขปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ๔) แตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานดาน

สังคม เปนประธาน และมีองคประกอบคณะกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชระบบเลขานุการรวมเพื่อให

เกิดการบูรณาการภารกจิดานการพฒันาสงัคมอยางมเีอกภาพและเปนไปในทศิทางเดยีวกนั รวมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญทางดานสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ภาคประชาชน รวมเปนองคประกอบ 

   ๒.๒  กลไกระดับทองถิ่น  

 กลไกระดับทองถิ่นประกอบดวยหลายสวน  อาทิ 

  (๑) กลไกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูดำเนินการประสานงานและเปนเลขานุการ ไดแก คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด 

และคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด สภาเด็ก

และเยาวชนในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 

เปนตน  

  (๒) กลไกดานการปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร

สวนตำบล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ   

  (๓) กลไกดานการเยียวยา ใหคำปรึกษา โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดแก ศูนยพึ่งไดในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล  เปนตน  

  (๔)  กลไกประชาสังคมดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในพื้นที่ 
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๓. สภาพปญหาที่พบ 

   ทั้งน้ีจะเห็นไดวากลไกในการทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง มีมากมายและนาจะ

แกปญหาตาง ๆ ไดไมยาก เพื่อสังคม ชุมชน และครอบครัวที่อยูดีมีสุข แตแทจริงแลวการทำงานของกลไกตาง ๆ 

ยังไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควรเพราะเกิดจาก 

    ๓.๑  ปญหาความไมชัดเจนของการรับผิดชอบงานและการบูรณาการการทำงาน 

 ในทางปฏิบัติไดเกิดปญหาความไมชัดเจนในการรับผิดชอบงานระหวางหนวยงานที่ตองปฏิบัติตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย รวมทั้งความไมชัดเจนในการจัดเกบ็ขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยง ทั้งยังมีประเด็นปญหา

ในการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาชนเขาถึงสิทธิและใชประโยชนจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ที่ยังไมครอบคลุมทั่วถึง ประชาชนจึงอาจไมทราบชองทางการรับแจงเหตุ

และไมทราบบทบาทของชุมชนในการแจงเหตุดังกลาวดวย 

 นอกจากนี้ จากโครงสราง บทบาทหนาที่และภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พบวายังขาดการ                                                                                         

บูรณาการในการทำงานรวมกันทั้งในสวนกลางและระดับทองถิ่น มีการแบงงานออกในเชิงกลุมเปาหมาย เชน 

คนพิการ ผูสูงอายุ สตรี ครอบครัว งานอาสาสมัครตาง ๆ ท้ังอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) อาสาสมัคร

เพื่อผูพิการ (อพก.) ฯลฯ ซึ่งอาจยังไมเหมาะสมในการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานสตรีและครอบครัวโดยตรง 

มีแผนนโยบายและยุทธศาสตรชัดเจน แตเปนหนวยงานในสวนกลางเทานั้น ไมมีหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่ทั้งระดับ

จังหวัดและระดับตำบล งานดานครอบครัวจึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่นทั้งในกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงานอื่น เชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยจัดการเรียนรูครอบครัวเขมแข็ง ภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ เปนตน 

    ๓.๒  ปญหาการตีความกฎหมาย 

 จากการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดพบวามีปญหา

หลายประการ เน่ืองจากแมกฎหมายดังกลาวจะมีเพียง ๑๘ มาตรา แตแทบทุกมาตราตองมีการตีความ เชน 

คำนิยามของบุคคลในครอบครัววารวมถงึอดตีภรรยาหรอือดตีสามหีรอืไม ตองข้ึนอยูกบัความสมัพนัธหรอืผลกระทบ

ที่อาจเกิดกับบุตรของคูกรณี คำนิยามของคำวาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหมายรวมถึงความรุนแรงดานจิตใจ

ดวย หากแตความรุนแรงทางจิตใจเปนลักษณะอาการที่วัดไดยาก และตองมีบรรทัดฐานในการใหคำนิยามที่ชัดเจน 

วามีความหมายถึงขั้นสลบหมดสติหรือเสียจริตหรือไม 

 ในความเปนจริงแลว ความรุนแรงในครอบครัวตองการความชวยเหลืออยางทันทวงที จึงมีผูทรงคุณวุฒิ

ดานกฎหมายหลายคนแสดงความเห็นไววา การทำรายทางจิตใจสงผลกระทบตอพฤติกรรม หรือสภาวะ หรือ

สุขภาพของผูถูกกระทำ เชน เหมอลอย คิดอยากฆาตัวตาย หรือมีการใชชีวิตประจำวันผิดปกติไป สิ่งเหลาน้ี

อาจตองมีใบรับรองแพทยมายืนยันประกอบไปดวย 

 ทั้งยังมีปญหาในการตีความและการปรับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกับพนนัออนไลน ซึ่งมีประเด็นในเรื่องความสับสนเกี่ยวกับ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติเพื่อปองกันและปราบปรามการพนันออนไลน 
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    ๓.๓  ปญหาสาระสำคัญของกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณ 

 ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณหรือลาสมัย เชน พระราชบัญญัติการพนัน 

พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งมีเนื้อหาและบทลงโทษที่ไมสอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน เชน ปญหาการปรับใช

ฐานความผิดกับบทลงโทษที่เหมาะสมระหวางผูจัดใหเลนและผูเลน บทลงโทษที่ลาสมัย อัตราการลงโทษที่ต่ำมาก

ยอนหลังไปกวา ๘๐ ป จึงไมเหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบัน และไมมีบทบัญญัติที่คุมครองเด็กและเยาวชน

จากการเลนพนันที่เขมขนเปนการเฉพาะ 

 ทั้งยังพบปญหาในการคุมครองเด็กและเยาวชน ในรางพระราชบัญญัติการพนัน ซึ่งรัฐบาลชุดที่ผานมา

มีมติรับหลักการในชวงมหาอุทกภัยป ๒๕๕๔ และกำลังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมมี

บทบัญญตัทิีเ่ปนมาตรการคุมครองเด็กและเยาวชนแตอยางใด แตกตางจากพระราชบัญญัตกิารพนนั พ.ศ. ๒๔๗๘ 

กลาวคือในรางพระราชบัญญัติการพนัน มาตรา ๑๓ ยังอนุญาตใหเยาวชนหรือผูมีอายุต่ำกวา ๒๐ ป สามารถ

เลนพนันประเภทสลากกินแบง สลากกินรวบ หรอืลอ็ตโต (Lotto) ได เดก็หรือเยาวชนทีอ่ยูในวยัเรยีนอายุ ๑๕-๑๘ ป 

สามารถซือ้หวยได ซึง่เปนเรื่องท่ีไมเหมาะสมและไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะกฎหมายในหลายประเทศมีบทบัญญัติ

หามเด็กในวัยดังกลาวเลนพนันในลักษณะนี้ จึงไมควรมีบทยกเวน ตามมาตรา ๑๓  อีกทั้งรางกฎหมายดังกลาว

ยังไมมีบทบัญญัติที่หามการโฆษณา การเชิญชวน หรือการสงเสริมการเลนพนนัหรอืธรุกจิพนนัทีม่กีลุมเปาหมาย

เปนเด็ก เยาวชน หรือบุคคลทั่วไป ซึ่งในกฎหมายการพนันในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว

จะใหความสำคัญในเร่ืองน้ี มีการบัญญตัหิามไวอยางชดัเจน และมีบทลงโทษท่ีคอนขางรนุแรง เชน ประเทศอังกฤษ 

ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากมีผลเสียตอเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั่วไปอยางมาก ทำนองเดียวกันกับการ

หามโฆษณาบุหรี่และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่มีกฎหมายบัญญัติไว 

    ๓.๔  ปญหาที่เกิดจากกลไกระดับทองถิ่น 

 ปญหาที่เกิดจากกลไกระดับทองถิ่นประกอบดวยดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๓.๔.๑ ปญหาการประสานงานและเชื่อมโยงงานของหนวยงาน 

 การทำงานของศนูยพฒันาครอบครวัในชมุชน (ศพค.) ซึง่เปนกลไกสำคัญในการคุมครองครอบครัวในระดับ

ทองถ่ิน ยังคงเกาะเก่ียวเช่ือมโยงกับหนวยงานมากมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ไมนับรวมงานจากหนวยงานอืน่ ๆ ทีส่ำคญั ไดแก สำนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

ในยุทธศาสตรรั้วครอบครัว เปนตน แตสถานภาพของ ศพค. ยังมีความแตกตางและขาดความเขมแข็งที่จะทำงาน

ใหบรรลุภารกิจไดอยางแทจริง แตแบกรับความคาดหวังสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณสนับสนุนและกระบวนการ

หนุนเสริมที่มีไมมากนัก 

 นอกจากนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาสังคมในระดับจังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยยังมีขอจำกัดในการทำงานระหวางกัน เชน ศูนยพัฒนาสังคมจังหวัด บานพักเด็กและ

ครอบครัวจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สถานสงเคราะหบานตาง ๆ ฯลฯ  

 ๓.๔.๒  ปญหาความไมรูกฎหมาย และสิทธิ หนาท่ีของประชาชน  

 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือประชาชนในทองถ่ินตาง ๆ ยงัไมรูและไมเขาใจสาระสำคญัที่บัญญัติไวใน

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิและหนาที่ของตนเองเม่ือตองเผชิญกบัปจจยัเสีย่งในสังคม เชน หลายกรณทีีผู่เสียหาย

อาจยังไมทราบวามีกลไกที่มุงเนนการคุมครองสิทธิผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวในกฎหมายจึงไมได

ใชประโยชนจากกฎหมายไดอยางเต็มที่ 
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 รูปแบบหนึง่ในกลไกระดบัทองถิน่ทีย่งัเปนปญหาอยู นัน่คือ กลไกครอบครวั โดยในปจจบุนัมกีารรวมกลุมกัน

เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน มากกวาการเรียกรองสิทธิและสวัสดิการที่ควรจะไดรับจากรัฐ เชน ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 

ครอบครัวที่มีลูกพิการ ครอบครัวที่มีลูกติดเกม ครอบครัวที่มีปญหาพนัน  สุรา ยาเสพติด ฯลฯ ในขณะที่ครอบครัว

ลักษณะเฉพาะบางกลุมตองการทกัษะ การเรยีนรู และการแกปญหาทีเ่ทาทนัเพือ่สงเสริมใหครอบครวัมคีวามอบอุน

และเขมแข็งมากขึ้น ลดความเสี่ยงตอการสูญสลายของความเปนครอบครัว เชน ครอบครัวแมวัยรุน ครอบครัว

แหวงกลาง ครอบครวัทีม่ลีกูตดิยาตองโทษ ครอบครวัทีใ่ชความรนุแรง ครอบครวัทีต่ดิอบายมุข ครอบครวัทีม่ีหนี้สิน 

เปนตน  

    ๓.๕  ความทาทายในการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ในอนาคตอันใกล หลายสถานการณกำลังทาทายสังคมไทย ไมวาจะเปนสถานการณการเขาสูประชาคม

อาเซียนในป ๒๕๕๘ อนัจะสงผลตอการเคลือ่นยายประชากรในประเทศภมูภิาคอาเซียนจำนวนมากเขาสูชมุชนไทย 

การเปดเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอวิถีการผลิต

ในชุมชนหลายพื้นที่ รวมทั้งสถานการณปญหาครอบครัวมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น เชน ปญหาความรุนแรงใน

ครอบครัว ปญหายาเสพติดและการพนัน ปญหาสุขภาวะทางเพศ ปญหาส่ือไมปลอดภัยและไมสรางสรรค รวมทั้ง

ปจจัยเสี่ยงดานการใชยวดยานพาหนะ และการเขาไมถึงโอกาสตาง ๆ ที่เปนสิทธิประโยชนของเด็ก เชน สิทธิดาน

การศึกษา สิทธิในการไดรับการดูแลรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม ฯลฯ 

 การพัฒนากลไกใหเกิดนวัตกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรในเชิงบูรณาการโดยใชความรูเปนฐาน มีการ

สรางทัศนคตแิละคานิยมที่ถูกตอง และจัดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการหลอมรวมใหสังคมทกุภาคสวนเขามาเรียนรู

เพื่อดำเนินการสงเสริมและพัฒนา ปองกัน สงเคราะหชวยเหลือ และเฝาระวังปจจัยเสี่ยงรวมกันอยางตอเนื่อง 

เปนระบบ และสนบัสนนุสงเสรมิซึง่กนัและกนั จะสามารถคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครัวไดอยางมปีระสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

 

๔. เปาหมาย 

 รัฐบาลตองแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมและกำหนดเปนนโยบายระดับชาติอยางชัดเจนในการใหความสำคัญ

ตอคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนวาเปนพื้นฐานเบื้องตนของการพัฒนาประเทศ และตองมีนโยบายท่ีกำกับใหมี

การปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนการปฏบิตังิานของหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ใหเกดิกลไกการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอยางเขมแข็งและยั่งยืน ตลอดจนแสดง

เจตนารมณอยางจริงจังและชัดเจนในการปองกันไมใหองคกร/หนวยงานเพิกเฉยหรือละเลยในการปฏิบัติงานเพ่ือ

คุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 

๕. ยุทธศาสตร 

 การบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ประกอบดวยยุทธศาสตร ๔ ดาน 

รายละเอียดดังนี้ 

 ๑) ดานการสงเสริมและพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 ๒) ดานการปองกันและคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 ๓) ดานการเฝาระวังภัยจากปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ๔) ดานการสงเคราะหชวยเหลือเยียวยาแกเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 
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 ๑) ดานการสงเสริมและพฒันาระบบสนบัสนนุกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครวัจากปจจัยเสี่ยง 

 ระดับชาติ 

 ๑.๑) ใหคณะทำงานบูรณาการนโยบายและกำกับดูแลกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ทำหนาที่เชื่อมโยงนโยบาย สรางแนวทางปฏิบัติรวมภายใตมาตรฐานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

กำกับดูแล ประเมินผลการดูงานของกลไกการคุมครอง 

 ๑.๒) ใหคณะทำงานบูรณาการนโยบายและกำกับดูแลกลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

จัดทำและดำเนินการและติดตามแผนยุทธศาสตรระดับชาติดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จากปจจัยเสี่ยง โดยใหสมาคมครอบครัวศึกษาแหงประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ รวมกับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเปนหนวยหลักในการประสานงาน 

 ๑.๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานของเครือขายที่ทำงานดานการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ และเปนไปตาม

มาตรฐานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ที่กำหนดในกฎหมายแตละฉบับ 

 ๑.๔) ใหหนวยงานภาครฐัทีเ่ทยีบเทาในระดบักระทรวง กรม หนวยงานดานวิชาการ หนวยงานภาคเอกชน 

และหนวยงานภาคประชาสังคม ใหการสนบัสนุนการบูรณาการกลไกระดับทองถิ่นใหทำงานดานการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องอยางยั่งยืน และเปนการเสริมสรางครอบครัว

เขมแข็งในชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

 ระดับทองถิ่น 

 ๑.๕) ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ในระดับจังหวัด จัดเตรียมขอมูลดานประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลดานปจจัยเสี่ยงของจังหวัด และฐานขอมูล

เครือขายการสนับสนุนการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ๑.๖) ใหคณะทำงานที่มีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยใหพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวดัเปนเลขานกุาร มบีทบาทในการจดัทำแผนยทุธศาสตรการบรูณาการกลไกคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ตลอดจน

เพิ่มประสิทธิภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ทั้งในเขตเมืองและชนบท และเครือขายภาคประชาสังคม 

หนวยงานที่ดำเนินการดานเด็ก เยาวชน ใหสามารถเปนกลไกระดับพื้นที่ที่สงเสริมความเปนครอบครัว ดูแลปองกัน

ปจจัยเสี่ยงสำคัญที่สงผลกระทบตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว และมีความเปนอิสระมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติในการพัฒนากลไกการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 ๑.๗) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดำเนินการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือขายภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 

 ๒) ยุทธศาสตรดานการปองกันและคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

 ระดับชาติ 

 ๒.๑) ใหกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หนวยงานภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๒๙

ดำเนินการสงเสรมิความรูความเขาใจ สรางทศันคต ิคานยิม ความรู และความเขาใจทีถ่กูตองเก่ียวกบัการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง แกเจาหนาที่รัฐทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ตลอดจนภาคประชาสังคม

และประชาชน เพื่อใหเขาใจสิทธิ หนาที่ และการคุมครองตามกฎหมาย ที่ครอบคลุมการสงเสริมและปองกันปญหา

ครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงใหกวางขวางและลึกซึ้งมากขึ้น  

 ๒.๒) ใหหนวยงานภาครัฐที่เทียบเทาในระดบักระทรวง กรม หนวยงานดานวิชาการ หนวยงานภาคเอกชน 

และหนวยงานภาคประชาสังคม สงเสริมสนับสนุน รวมดำเนินการและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการที่

ทำงานเกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว อยางเปนระบบตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เรงรัดการดำเนินการ

ตามจุดมุงหมายของคณะกรรมการฯ แตละชุด เพื่อสรางภูมิคุมกันจากปจจัยเสี่ยงและกอใหเกิดกลไกการคุมครอง

เด็ก เยาวชน และครอบครัวขึ้นอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓) ใหสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจ

แหงชาต ิ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ องคกรวชิาชพีสือ่สารมวลชน หนวยงานภาคประชาสังคม

และหนวยงานภาคเอกชน รณรงคสรางทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศในสังคม รวมทั้งปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน ครอบครัว 

และชุมชนมีความรับผิดชอบในเร่ืองเพศ รูจักเคารพในบทบาทหญิงชาย ปลูกฝงจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจน

ดำเนินการเฝาระวังและควบคุมสื่อตาง ๆ ที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของในเรื่องเพศและความรุนแรงอยางจริงจัง 

 ระดับทองถิ่น 

 ใหคณะกรรมการและหนวยงานทีท่ำงานดานเดก็ เยาวชน และครอบครวัระดบัจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

ระดับอำเภอและเขต ระดับตำบลและชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้ง

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมถึงสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ดำเนินการดังตอไปนี้  

 ๒.๔) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการบูรณาการการทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผานโครงการ

และกิจกรรมเพือ่สรางการรูเทาทันและสรางทักษะในการใชชีวิต เพื่อปองกันตนเองจากปญหาอนัเกิดจากปจจยัเสี่ยง

ในชุมชนตาง ๆ แกเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางทั่วถึงและหลากหลาย ตลอดจนจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ

เด็กและเยาวชนทั้งภายในอาคารและกลางแจงเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดทำความดี

และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 ๒.๕) ปฏิบัติงานในลักษณะการเปนพี่เลี้ยงใหแกหนวยงานดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ในระดับเล็กลงไป และจัดกลุม/แยกแยะลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายจากระดับนโยบาย กอนถายทอดตอไปยัง

หนวยงานระดับเล็กลงไปอยางเหมาะสมและเปนระบบ 

 ๒.๖) พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติงานในระดับทองถิ่นทั้งในดานความเขาใจใน

สาระสำคัญของกฎหมายและวิธีปฏิบัติ ทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงในเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเรง

สรางความไววางใจและความนาเช่ือถือใหเกิดแกองคกรของตน  โดยจัดการอบรมเปนการเฉพาะ พรอมทั้งมีการ

ประเมินผลและรับรองความรูความสามารถอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๗)  เผยแพรความรูดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง ไปสูระดับครอบครัว

ในแตละชุมชนใหทัว่ถงึ ผานการสือ่สารสาธารณะในหลากหลายรปูแบบ เพือ่รณรงคใหครอบครวัเกดิการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๓๐

 ๓) ยุทธศาสตรดานการเฝาระวังภัยจากปจจัยเสี่ยงท่ีจะสงผลตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 ระดับชาติ 

 ๓.๑) ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมกับสำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ สนับสนุนการสรางและพัฒนา

องคความรูในการตอบสนองตอปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางครบถวน รอบดาน และมี

ประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณที่เปนปจจุบัน เชน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการรูเทาทัน

ปจจัยเสี่ยง การวิจัยและพัฒนาองคความรู การพัฒนาฐานขอมูล และการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๓.๒) ใหกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมกบัคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

องคกรวิชาชีพสื่อ และองคกรสื่อภาคประชาสังคม สนับสนุนและเรงรัดใหเกิดกลไกในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรคใหปรากฏสูสังคมอยางทัว่ถึงและกวางขวางมากขึ้น ตลอดจนติดตามประเมินผลและเฝาระวังส่ือราย 

ขยายสื่อดี เพ่ือลดโอกาสการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีอาจกอใหเกิดปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ทั้งทางตรงและทางออม 

 ระดับทองถิ่น 

 ใหคณะกรรมการและหนวยงานทีท่ำงานดานเดก็ เยาวชน และครอบครวัระดบัจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

ระดับอำเภอและเขต ระดับตำบลและชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้ง

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมถึงสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ดำเนินการดังตอไปนี้  

 ๓.๓) สนับสนุนใหมีการจัดประชุมแลกเปล่ียนประสบการณและขอมูลระหวางเครือขายที่เกี่ยวของกับ

ปญหาอันเปนปจจัยเสี่ยงในเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่นเปนประจำ 

 ๓.๔) พัฒนากลไกใหความชวยเหลือและการรับแจงเหตุแกผูไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงในระดับ

ทองถ่ิน ใหไดรับคำปรึกษาที่เหมาะสมในการวางแผนรับมือกับปญหาอยางรวดเร็ว เปนระบบ ดวยกลไกการทำงาน

และกฎหมายที่หลากหลาย 

 

 ๔) ยุทธศาสตรดานการสงเคราะหชวยเหลอืและเยยีวยาแกเดก็ เยาวชน และครอบครวัจากปจจยัเส่ียง 

 ระดับชาติ 

 ๔.๑) ใหคณะทำงานบูรณาการนโยบายและกำกบัดแูลกลไกการคุมครองดานเดก็ เยาวชน และครอบครัว 

รวมกับคณะกรรมการและหนวยงานที่ทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว กำหนดมาตรฐานและกระบวนการ

ในการเยียวยาแกเด็ก เยาวชน และครอบครวัทีไ่ดรบัผลกระทบจากปจจยัเส่ียงทั้งทางตรงและทางออม อยางรวดเร็ว 

ทั่วถึงและเปนธรรม 

 ๔.๒) ใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล ในฐานะเปนผูประกอบกิจการการพนันตามพระราชบัญญัติ

สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ รับผิดชอบ สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการดำเนินการ 

จัดใหมีระบบการสงเคราะห ชวยเหลือเยียวยาแกเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 
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 ระดับทองถิ่น 

 ใหคณะกรรมการและหนวยงานทีท่ำงานดานเดก็ เยาวชน และครอบครวัระดบัจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 

ระดับอำเภอและเขต ระดับตำบลและชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม รวมถึงสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ดำเนินการดังตอไปนี้  

 ๔.๓) สนับสนุนและจัดทำแผนเพื่อเสนอใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กในระดับตำบลและชุมชน และ

คณะกรรมการคุมครองเด็กระดับอำเภอและเขต เพื่อใหการทำงานดานการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ในแตละพื้นที่เปนไปอยางทั่วถึง และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 ๔.๔) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการทำงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใหแกสหวิชาชีพ

ในระดับอำเภอและเขต และระดับตำบลและชุมชน เพื่อใหสามารถดูแลจัดการปญหาไดดวยตัวเองในลักษณะ 

Case Manager กอนสงตอในระดับสูงขึ้นตอไป 

 ๔.๕) ใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการประสานงาน

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทำระบบฐานขอมูลชุมชนเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวในแตละพ้ืนที่ ใหเปนปจจุบันและสามารถนำมาใชเปนขอมูลในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๑. สถานการณการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

   ๑.๑  ปจจัยเสี่ยงของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

 สภาพการณที่เด็ก เยาวชน และครอบครัวเผชิญอยูในปจจุบันมีความซับซอนและมีปจจัยเสี่ยงจำนวนไม

นอยที่คุกคามอยูอยางเห็นไดชัดมาโดยตลอด สงผลใหเด็กและเยาวชนไมสามารถมีพัฒนาการท้ังดานรางกาย จิตใจ 

สังคม และปญญาที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ ทำใหสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่แทจริงไมสามารถ

เกิดขึ้นได  และเนื่องจากสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีผลอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ เพื่อสรางการเติบโตในทุกดานใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ดังนั้น การพัฒนากลไก

เพื่อสรางศักยภาพใหสังคมเพื่อคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจึงเปนเรื่องจำเปน 

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติไดเคยมีมติเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลายมติ 

ไดแก สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ ในป ๒๕๕๑ มติที่ ๙ ผลกระทบจากส่ือตอเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ

มติที่ ๑๐ สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และเรื่องเพศกับเอดส/โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ สวนครั้งที่ ๒ ในป ๒๕๕๒ มติที่ ๑๐ เปนเรื่องการพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว นอกจากนี้ ยังปรากฏในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ ในป ๒๕๕๓ มติที่ ๘ การแก

ปญหาวัยรุนไทยกับการตั้งครรภที่ไมพรอม และพบมติที่ ๙ ในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ ในป ๒๕๕๕ เกี่ยว

กับการจัดการสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ๒๔ ช่ัวโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที  ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานตาม

มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติในประเด็นเด็กและเยาวชน พบวามีการดำเนินการพัฒนามาตรการตามประเด็นของ

ปญหาตามที่สมัชชาสุขภาพแหงชาติและหนวยงานไดดำเนินการตามภารกิจที่ไดเสนอไว แตมีขอจำกัดที่ยังขาด

การบูรณาการกลไกที่ติดตามภาพรวมของการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อใหกลไกทั้งในระดับชาติ 

และระดับทองถ่ินสามารถดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติได  

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังดำเนินงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับนโยบายหรือแนว

ปฏิบัติรวมกันในระดับนานาชาติ  ทั้งจากอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)  

มติองคการสหประชาชาติ (United Nations) เน่ืองในโอกาสที่วันครอบครัวสากลครบรอบ ๒๐ ป ในป ค.ศ. 

๒๐๑๔ นี้ โดยมีหัวขอหลัก ๓ หัวขอ คือ  ๑) การเผชิญหนาของครอบครัวกับความยากจนและการถูกกีดกันทาง

สังคม  ๒) การสรางความสมดุลในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว  และ ๓) การพัฒนาการบูรณาการทางสังคม

และความสามัคคีของสมาชิกตางรุนวัยในครอบครัวและชุมชน ทั้งยังมี “แถลงการณบรูไนดารุสซาลามเพ่ือสราง

ความสมดุลระหวางหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว” (Ensuring Work Family Balance) และสอดคลองกับ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑      

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๑  

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 
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(ราง) แถลงการณเบอรลินในการประชุมสุดยอดครอบครัวโลก ครั้งที่ ๑๐ ที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี  ที่ยอม

รับผลการประชุม the Rio + ๒๐  รายงานของสหประชาชาติ (UN SG Report) เร่ือง “ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีของทุก

คน”  และรายงานจากการประชุม SG High Level Panel of Eminent Persons เรื่องวาระการพัฒนาหลังป 

ค.ศ. ๒๐๑๕  ซึ่งมีวิสัยทัศนและกรอบงานเพื่อการพัฒนาหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕  ท่ีเนนย้ำถึงการมีสวนเกี่ยวของของ

ประชาชน 

 อยางไรก็ตาม จากสภาพการณที่พบในประเทศไทย จะเห็นไดวาปจจัยเสี่ยงที่สำคัญและคุกคามเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวอยูอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ยังคงปรากฏใหเห็นหลายดาน อันไดแก  

ดานการถูกกระทำความรุนแรง  ซึ่งปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปนปญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางในทุก

ประเทศทั่วโลก  โดยตัวเลขความรุนแรงที่ปรากฏสูสาธารณะมักจะเปนตัวเลขที่ต่ำกวาความเปนจริงอยูมาก เพราะ

ความรุนแรงสวนใหญเกิดที่บานและผูกระทำเปนสมาชิกในครอบครัว เมื่อเกิดเหตุการณความรุนแรงขึ้น สมาชิกใน

ครอบครัวมักชวยกันปกปดเพื่อไมใหเรื่องราวขยายใหญโตออกนอกครอบครัว 

 สำหรับประเทศไทย มีจำนวนครัวเรือนอยูที่  ๒๒.๘๓ ลานครัวเรือน โดยมีจำนวนเด็กและเยาวชนที่มีชวง

อายุระหวางแรกเกิดถึง ๒๕ ป จำนวน ๒๑.๔๘ ลานคน คิดเปนรอยละ ๓๓ ของประชากรทั้งประเทศ ปรากฏวามี

การกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นในลำดับตน ๆ ของโลก โดยขอมูลจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (๒๕๕๗) ระบุวา ประเทศไทยมีการทำรายกันของคูสมรสอยูประมาณอันดับที่ ๓๐ โดยที่ผูชายทำรายผู

หญิงสูงเปนอันดับ ๗ ของโลก  

 ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาวะทางเพศยังคงมีความสำคัญและเปนปญหาสังคมที่สั่งสมมานาน  ปญหาดังกลาว

ประกอบดวยปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภที่ไมพรอม และโรคเอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  จาก

สถิติพบวาจำนวนผูเขารับบริการสายดวน ๑๖๖๓  ในชวง ๑ กันยายน ๒๕๕๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  มีผูรับ

บริการที่โทรเขามาปรึกษาทั้งหมด ๒๒,๘๘๖ ราย  สวนใหญโทรมาดวยประเด็นโรคเอดส จำนวน ๑๙,๔๔๗  ราย 

คิดเปนรอยละ ๘๕ และประเด็นทองไมพรอม จำนวน ๓,๔๓๙  ราย คิดเปนรอยละ ๑๕  จากการสอบถามและลง

บันทึกขอมูลทั้งหมด ๑,๕๘๘ คน สวนใหญไมมีเงินเลี้ยงดู คิดเปนรอยละ ๓๖ รองลงมายังเรียนหนังสือ และการตั้ง

ครรภเปนอุปสรรคตออาชีพ คิดเปนรอยละ ๒๙ และ ๑๘ ตามลำดับ ปญหาเหลานี้มีแนวโนมขยายตัวอยางรุนแรง

และซับซอนมากขึ้นจนกลายเปนปญหาระดับประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสังคม โดย

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภไมพรอม และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สื่อทุกรูปแบบที่มีเนื้อหาผลิตซ้ำความรุนแรงทางเพศ  เปนตน 

 ดังนั้น จึงพบวาการรับสื่อทุกรูปแบบท่ีไมปลอดภัยและไมสรางสรรคเปนอีกปจจัยเสี่ยงหนึ่งที่คุกคามเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวมาอยางตอเนื่องและนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น นักสังคมสงเคราะหเชี่ยวชาญ สาขาวิชา

จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน โรงพยาบาลศิริราช ใหขอมูลวา ปรากฏการณเด็กติดสื่อทั้งโทรทัศนและสื่ออินเทอรเน็ต  

มีสาเหตุเพราะเขาถึงงาย มีใหเลือกชมหลากหลายชองทาง ถูกปลุกเราในเชิงลบ ยากตอการควบคุม สวนใหญเปน

เด็กที่ครอบครัวไมมีเวลา ดังนั้น เมื่อเด็กใชเวลาอยูกับสื่อเหลานี้มากเกินไปจะถูกชักจูงไดงาย โดยสิ่งที่นาหวงคือ 

เกือบ ๑๐๐% ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศที่มาขอรับการรักษามีสาเหตุมาจากส่ือเปนปจจัยรวมแทบทั้งสิ้น  

 นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงดานการพนัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนปญหาสืบเนื่องจากการที่เด็กติดเกม และใชสื่อ

ทางอินเทอรเน็ตซึ่งทำใหเด็กและเยาวชนเขาถึงการพนันออนไลนไดโดยงาย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) สำรวจพบวา เด็กไทยเลนพนันมากถึง ๒.๘ ลานคน 
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อายุนอยสุดที่เลนคือ ๗ ขวบ  สวนรูปแบบการพนันที่เด็กเลนมากสุด คือ ไพ บิงโก หวยใตดิน หวยรัฐ และฟุตบอล 

หากแนวโนมสถิตินี้ยังไมชะลอหรือลดลง เด็กซึ่งถือวาเปนทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจะเปน

เชนไร แมประเทศไทยจะมีกฎหมายที่มีขอบัญญัติเรื่องการคุมครองเด็กที่เกี่ยวกับการพนันอยูบาง แตก็ยังไม

ครอบคลุมพอที่จะดูแลเด็กจากการพนันและผลกระทบตาง ๆ อันเนื่องจากการเลนพนัน   

 นอกจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครวัตามที่ไดกลาวมาขางตนแลว ยังพบวามี

ปจจัยเสี่ยงดานอื่น ๆ อีกไมนอยที่ยังปรากฏเปนปญหาอยูในปจจุบัน ไดแก กรณีเกี่ยวของกับสารเสพติด กรณี

กำพรา  กรณีเรรอน  กรณีเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  กรณีชาวเขา  กรณียากจน  กรณีชุมชนแออัด  

กรณีคามนุษย  กรณีแรงงานเด็ก  เปนตน  

 ถึงแมวารัฐไดออกกฎหมาย  กำหนดนโยบาย ตลอดจนจดัใหมหีนวยงาน องคกรจากภาคสวนตาง ๆ เขามา

มีสวนรวมเพื่อขับเคล่ือนใหเกิดกลไกการทำงานและมีจุดแข็งบางประการในการดำเนินการในดานการปฏิบัติตอเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวไปแลว แตยังคงมีปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวอยางตอเนื่องและ

ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยกลไกที่มีอยูประกอบดวยแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหลายฉบับ ตลอดจนเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ 

และระดับทองถ่ิน ดังตอไปนี้  

    ๑.๒ กลไกการคุมครองที่มีอยู 

 ๑.๒.๑ กลไกระดับชาติ  

 กลไกระดับชาติประกอบดวยหลายสวน ดังตอไปนี้   

     ๑) กฎหมายและกลไกท่ีดำเนินการปองกันเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย เปนฝายเลขานุการ    

 ๑.๑)  อนุสญัญาวาดวยสทิธิเดก็ (Convention on the Rights of the Child)  เปนสัญญาดานสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก  ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันในป พ.ศ. ๒๕๓๕   

โดยอนุสัญญาฉบับนี้ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ ไววา ทุกประเทศตองรับประกันเด็กในประเทศของ

ตนใน ๔ ดาน ไดแก ๑) สิทธิที่จะมีชีวิตรอด ๒) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา ๓) สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง 

๔) สิทธิในการมีสวนรวม โดยทุก ๆ ๕ ป แตละประเทศจะตองจัดทำรายงานความกาวหนาเสนอตอคณะกรรมการ

สิทธิเด็ก   

 ๑.๒) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย คณะกรรมการ

สงเสรมิการพัฒนาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิ มนีายกรฐัมนตรเีปนประธาน สำนักงานสงเสริมสวัสดภิาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เปนฝายเลขานุการ และมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยเปนองคกร

ที่เปนตัวแทนของเด็ก และเยาวชน ในการเสนอขอคิดเห็นในนโยบายของรัฐเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

 ๑.๓) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีกลไกการบังคับใชกฎหมาย คือ คณะกรรมการ

คุมครองเด็กแหงชาติ และมีสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทำหนาท่ีเปน

ฝายเลขานุการ  

 ๑.๔) พระราชบัญญตัคิุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มสีำนกังาน

กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.) เปนหนวยงานดำเนินงานตามกฎหมาย และมีคณะกรรมการนโยบาย

และยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ (กยค.) ซึ่งตั้งโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  
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 ๑.๕) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ

มาตรการในการปองกันและปราบปราม รวมท้ังกำกับดูแลการดำเนินการตามกฎหมาย มีคณะกรรมการประสาน

และกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เปนประธาน มีหนาที่ในการกำกับการดำเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรและมาตรการ และกำหนดให

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดำเนินการตามกฎหมาย 

     ๒) กฎหมายและกลไกท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนการดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และการปองกันควบคุมปจจัยเสี่ยง 

 ๒.๑) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ  

 ๒.๒) พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ดำเนินการโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 ๒.๓) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการโดย 

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ๒.๔) พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหง

ชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนฝายเลขานุการ 

 ๒.๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

     ๓) แผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ไดแก 

 ๓.๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดเสนอแนวคิดใน

การพัฒนาทนุมนษุยใหมภีมูคิุมกนัในการดำรงชวิีตและปรบัตวัใหเทาทนักบัการเปลีย่นแปลงในโลกยคุศตวรรษที่ ๒๑ 

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใหความสำคัญกับการเสริมสรางคุณลักษณะคนใหมีจิตสาธารณะ ๕ 

ประการ ประกอบดวย ๑) จิตแหงวิทยาการ ไดแก การเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน ทำเปน ๒) จิตแหงการสังเคราะห 

คือ การสั่งสม ตอยอด และสรางนวัตกรรมความรู ๓) จิตแหงการสรางสรรค ที่เชื่อวา ความคิดสรางสรรคสามารถ

สรางไดดวยการหมั่นฝกฝน ๔) จิตแหงความเคารพ หมายถึง การเปดใจกวางพรอมรับฟงทุกความคิดเห็น และ ๕) 

จิตแหงคุณธรรม คือ มีความรูคูคุณธรรมนำการพัฒนา   

 ๓.๒) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทำขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนา

เด็กและเยาวชนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยมีเปาหมายหลักใหเด็กและเยาวชน

มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเปน

พลเมือง กลาคิดและแสดงออกอยางสรางสรรคตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข โดยมีคณะกรรมการสงเสริม

การพัฒนาเดก็และเยาวชนแหงชาติเปนผูรบัผดิชอบประสานและตดิตามและเกดิการดำเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร

ดงักลาว   
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 ๑.๒.๒ กลไกระดับทองถิ่น  

 กลไกระดับทองถิ่นประกอบดวยหลายสวน  อาทิ 

  ๑) กลไกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูประสานงานและเปนเลขานุการ ไดแก คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด 

และคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด สภาเด็ก

และเยาวชนในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) 

เปนตน  

  ๒) กลไกดานการปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตำบล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ   

  ๓) กลไกดานการเยยีวยา ใหคำปรกึษา โดยกระทรวงสาธารณสขุ ไดแก ศูนยพึง่ไดในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล เปนตน  

  ๔)  กลไกประชาสังคมดานเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในพื้นที่ 

 

๒. ปญหาและอุปสรรคในการคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง 

    ๒.๑  ปญหาความไมชัดเจนของการรับผิดชอบงานและการบูรณาการการทำงาน 

 ในทางปฏิบัติไดเกิดปญหาความไมชัดเจนในการรับผิดชอบงานระหวางหนวยงานที่ตองปฏิบัติตาม

บทบญัญตัแิหงกฎหมาย และแผนยทุธศาสตรระดบัชาตทิีเ่กดิข้ึนตามกฎหมายบางฉบบั และจากโครงสราง บทบาท

หนาที่และภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวายังขาดการบูรณาการในการทำงานดานการคุมครองเด็ก เยาวชน 

และครอบครวัรวมกนัทัง้ในสวนกลางและระดับทองถิน่ มีการแบงงานออกในเชงิกลุมเปาหมาย เชน คนพกิาร ผูสงูอายุ 

สตรี ครอบครัว งานอาสาสมัครตาง ๆ ทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) อาสาสมัครเพื่อผูพิการ (อพก.) ฯลฯ ซึ่ง

อาจยังไมเหมาะสมในการคุมครองเดก็ เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งน้ี จะเห็นไดวาแนวการปฏิบัติงานดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเนื้อหาที่ควรมีการบูรณาการการดำเนิน

งานรวมกัน เพ่ือใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากตองดำเนินการตอเด็กทุกกลุมที่จำตองไดรับการคุมครองเปน

พิเศษ และประการสำคัญคือ ยังขาดแผนยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการงานท่ีครอบคลุมดานการคุมครองเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยงที่กำลังคุกคามสังคมอยางหนักเปนการเฉพาะ 

 นอกจากนี้ ยังพบวา การทำงานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการ

คุมครองครอบครัวในระดับทองถิ่น ยังคงเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับหนวยงานมากมายของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ไมนับรวมงานจากหนวยงานอื่น ๆ ที่สำคัญไดแก  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในยุทธศาสตรรั้วครอบครัว เปนตน แตสถานภาพของ ศพค. ยังมีความแตกตางและ

ขาดความเขมแข็งที่จะทำงานใหบรรลุภารกิจไดอยางแทจริง แตแบกรับความคาดหวังสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณ

สนับสนุนและกระบวนการหนุนเสริมที่มีไมมากนัก  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๓๗

    ๒.๒  ปญหาการตีความกฎหมาย 

 จากการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดพบปญหาหลาย

ประการ เนื่องจากแมกฎหมายจะมีเพียง ๑๘ มาตรา แตแทบทุกมาตราตองมีการตีความ เชน คำนิยามของบุคคล

ในครอบครัววารวมถึงอดีตภรรยาหรืออดีตสามีหรือไม ตองข้ึนอยูกับความสัมพันธหรือผลกระทบที่อาจเกิดกับ

บุตรของคูกรณี นิยามของคำวา “ความรุนแรงในครอบครัว” ซึ่งหมายรวมถึงความรุนแรงดานจิตใจดวย หากแต

ความรุนแรงทางจิตใจเปนลักษณะอาการที่วัดไดยาก และตองมีบรรทัดฐานในการใหคำนิยามที่ชัดเจน วามีความ

หมายถึงข้ันสลบ หมดสติ หรือเสียจริตหรือไม   

 ทั้งยังมีปญหาในการตีความและการปรับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกับพนนัออนไลน ซึง่มปีระเดน็ในเรือ่งความสับสนเก่ียวกับ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ในการปฏิบัติเพื่อปองกันและปราบปรามการพนันออนไลน 

    ๒.๓  ปญหาสาระสำคัญของกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณ 

 ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณหรือลาสมัย เชน พระราชบัญญัตกิารพนนั 

พ.ศ. ๒๔๗๘  ซึ่งมีเนื้อหาและบทลงโทษที่ไมสอดคลองกับสถานการณการพนันในปจจุบัน เชน ปญหาการปรับใช

ฐานความผิดกับบทลงโทษที่เหมาะสมระหวางผูจัดใหเลนและผูเลน บทลงโทษที่ลาสมัย อัตราการลงโทษที่ต่ำมาก

ยอนหลังไปกวา ๘๐ ป  จึงไมเหมาะสมกับสภาพปญหาในปจจุบัน และไมมีบทบัญญัติที่คุมครองเด็กและเยาวชน

จากการเลนพนันที่เขมขนเปนการเฉพาะ  

    ๒.๔  ปญหาความไมรูกฎหมาย และสิทธิ หนาท่ีของประชาชน  

 ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ ยังไมรูและไมเขาใจสาระสำคัญที่บัญญัติไว

ในกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาทีข่องตนเองเมือ่ตองเผชิญกบัปจจยัเส่ียงในสังคม เชน หลายกรณีที่ผูเสียหาย

อาจยังไมทราบวามีกลไกที่มุงเนนการคุมครองสิทธิผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวในกฎหมาย จึงไมได

ใชประโยชนจากกฎหมายไดอยางเต็มที่ 

 ดังนั้น จากสภาพการณของปญหาอันเนื่องมาจากปจจัยเสี่ยงที่คุกคามเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกิด

ขึ้นอยางตอเนื่องและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทามกลางสถานการณที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู ไมวาจะเปนการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อันจะสงผลตอการเคลื่อนยายประชากรของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวนมาก

เขาสูชุมชนไทย การเปดเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางประเทศไทยและประเทศคูคาตาง ๆ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง

ตอวิถีการผลิตในชุมชนหลายพ้ืนที่ จึงเห็นสมควรใหมีการรวมบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จากปจจัยเสี่ยง เพื่อแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 

๓. ประเด็นเพื่อพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / รางมติ ๑ การพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพื่อบูรณาการกลไกคุมครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปจจัยเสี่ยง   
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 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ๑ 

 รับทราบและตระหนัก วาคาใชจายดานสุขภาพของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน โดยคาใชจายสวนหนึ่งถูกใชไปกับ

เทคโนโลยีดานสุขภาพที่ไมมีประโยชน ดังนัน้ การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลจึงเปนส่ิงสำคัญเพื่อใหการลงทุนดาน

สุขภาพของประเทศมปีระสิทธิภาพมากทีส่ดุ และทำใหประชาชนเขาถงึเทคโนโลยีและบรกิารสขุภาพทีม่ปีระโยชนนั้น 

ซึ่งจำเปนตองใชหลักฐานและขอมูลเชิงวิชาการ รวมถึงผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่มีคุณภาพ ผาน

กระบวนการท่ีเปนมาตรฐาน ไดรับการยอมรับทางวิชาการ เชื่อถือไดและมีความยุติธรรม และตองมีกระบวนการ

ตัดสินใจที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งประชาชนท่ัวไปไดมี

สวนรวมตลอดกระบวนการ 

 หวงใย วาการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพยังกระจัดกระจายอยูตามสถาบันหนวยงานตาง ๆ ไมมี

หลักประกันในความยั่งยืนและยังพึ่งพางบประมาณจากหลากหลายแหลง ซึ่งสงผลใหสถาบันหนวยงานเหลานั้น

ทำงานตามวัตถุประสงคของแหลงทุนมากกวาความตองการของประเทศ อีกทั้งผูกำหนดนโยบายและบุคลากร

ที่ควรจะใชผลจากการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดาน

สุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับโรงพยาบาล และระดับเวชปฏิบัติ สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการประเมิน 

รวมทั้งผูประเมินยังขาดความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญซึ่งอาจจะเปนสาเหตุที่ทำใหผลการประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพไมถูกนำมาใชประกอบการตัดสินใจ  

 ชื่นชม ตอความพยายามของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทยทีจ่ะแกไขปญหาการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ

อยางไมสมเหตุสมผลอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการจัดตั้งหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ เพื่อทำหนาที่ประเมิน

เทคโนโลยีดานสุขภาพ 

 เห็นวา ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในภาพรวมของประเทศ เพ่ือเปน

หลกัประกนัใหมหีลักฐานหรือขอมูลที่ไดจากการศึกษา การวิจัยหรือการวิเคราะห ดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตร 

สำหรับนำมาใชประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะและการเลือกใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ เพ่ือใหการ

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบ

จากนโยบายสาธารณะและการใชเทคโนโลยีอยางรอบดาน ทั้งดานการแพทย เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และ

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๓ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๒ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การพฒันากระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสขุภาพ 
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๒ ยกตัวอยาง เชน คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คณะอนุกรรมการพัฒนา

ชุดสิทธิประโยชนและระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ/กรมบัญชีกลาง/สำนักงานประกันสังคม หนวยงาน

ที่ทำการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ/สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน/สมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย กลุมบุคลากรดานสาธารณสุขและหนวยงานวิชาชีพตาง ๆ เชน แพทย พยาบาล 

เภสัชกร แพทยแผนไทย แพทยทางเลือก ฯลฯ ตลอดจนราชวิทยาลัยตาง ๆ กลุมองคกรอิสระไมแสวงหากำไร เชน มูลนิธิ

คุมครองผูบริโภค รวมถึงกลุมผูปวยและกลุมผูพิการตาง ๆ กลุมองคกรในชุมชน สื่อมวลชน ฯลฯ  
๓ ไดแก สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กองทุนประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสขุจดัตัง้คณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพแหงชาติขึ้น 

ที่ประกอบดวยผูแทนจากภาคสวนที่เกี่ยวของ๒ เชน ผูกำหนดนโยบาย ผูเช่ียวชาญทางการแพทย นักวิชาการ 

อุตสาหกรรม ตัวแทนองคกรผูปวยที่เปนทางการและไมเปนทางการจากทั้งสามกองทุนสุขภาพ๓ ประชาสังคมและ

ประชาชนทั่วไป เปนตน เพื่อดำเนินการในกิจกรรมดังตอไปนี้ 

     ๑.๑  การพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ต้ังแตการศึกษาและสรุปปญหาส่ิงที่ผานมา

ในอดีต การตั้งคำถามในการประเมิน กระบวนการประเมิน การตัดสินใจทางนโยบาย การเปดเผยขอมูลการ

พิจารณา จนถึงการประเมินหลังจากมีการดำเนินการตามแนวทางท่ีตัดสินใจ ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาแนวทาง 

(guidelines) วิธีการ (methods) ขอกำหนดมาตรฐาน (requirements) เครื่องมือ (tools) ซึ่งเปนมาตรฐานเปน

ที่ยอมรับของหนวยงานในระดับประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 

โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได สอดคลองกับบริบทของระบบสุขภาพไทย  

     ๑.๒  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถท่ีเกี่ยวของกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพของ

ภาคีเครือขายตาง ๆ ทั้งนักวจิัย องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ หนวยงานวิจัย สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ และ

สถานพยาบาล ใหสามารถทำการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และใหไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานในการกำหนด

มาตรฐานการประเมินใหสอดคลองกับบริบทของไทย 

     ๑.๓  การจัดใหมีศูนยกลางระดับชาติในการรวบรวมและบริการขอมูลดานการประเมินเทคโนโลยีดาน

สุขภาพและการนำไปใช ทั้งขอมูลที่เปนประโยชน ขอมลูจากการประเมนิฯ และการนำผลการประเมินฯ ไปใช ทั้งใน

ระดับประเทศและตางประเทศ เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ และเปนแหลงศึกษาเรียนรูแกประชาชนและผูสนใจ

โดยมีชองทางในการเขาถึงขอมูลที่หลากหลาย 

     ๑.๔ การใหความรูความเขาใจทีถ่กูตองเกี่ยวกับการตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีดานสขุภาพทีเ่หมาะสม 

โดยใชการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสำหรับผูกำหนดนโยบาย บุคลากรดานสุขภาพ ผูใชประโยชนจากผล

การประเมินกลุมอื่น ๆ รวมท้ังสื่อมวลชน ประชาชน และกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน กลุมผูพิการทางการมองเห็น

และทางการไดยิน อยางตอเนื่อง 

     ๑.๕ การประสานเพือ่สรางเครอืขายนกัวิจยั ระหวางองคกรหรอืผูทำหนาท่ีประเมินเทคโนโลยดีานสุขภาพ

กับหนวยงานวิจัยสาขาที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษาดานสุขภาพ องคกรวิชาชีพดานสุขภาพ องคกรภาคเอกชน

ที่ไมแสวงหาผลกำไรและท่ีแสวงหาผลกำไร และองคกรที่ทำหนาที่จัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งภายใน

ประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงการขยายศักยภาพเครือขายการประเมิน พรอมทั้งควบคุมคุณภาพนักวิจัย

และผลงานวิจัย 
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 ๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพแหงชาติ จัดตั้งองคกรพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพแหงชาติ โดยการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ  

 ๓. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนเจาภาพหลัก รวมกับกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง รวมทั้งหนวยงานที่มีบทบาทในการกำหนดสิทธิประโยชนทุกหนวยงาน 

และขอใหตัวแทนสมัชชาสุขภาพไดเขารวมในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน พัฒนากรอบแนวทางการตัดสินใจ 

โดยใชขอมูลจากการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ รวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน นอกเหนือจากความ

คุมคา ตามบริบทและความเหมาะสมของแตละหนวยงาน 

 ๔.  ขอใหสมาชกิเครอืขายสมัชชาสุขภาพแหงชาติและเครือขายอืน่ ๆ รวมตดิตาม ศึกษาและทำความเขาใจ

เกี่ยวกับกระบวนการประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ รวมท้ังรวมมือในการวิจัยหรือเก็บขอมูล

ในสวนของพื้นที่  

 ๕. ขอใหสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดานสุขภาพทำการพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การประเมินเทคโนโลยดีานสุขภาพ การตัดสนิใจการใชเทคโนโลยดีานสขุภาพ และการนำขอมลูการประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพมาใช 

 ๖. ขอใหหนวยงานสนับสนุนการวิจัย เชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย ฯลฯ สนับสนุนใหมีการวิจัย

เพื่อการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

 ๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๘ และครั้งท่ี ๙ 
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๑. นิยาม/คำจำกัดความ 

 “เทคโนโลยีดานสุขภาพ” หมายถึง การนำวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในดานสุขภาพ ทั้งในรูปของวัตถุ 

(เชน ยา วัคซีน และเคร่ืองมือแพทย) หัตถการ (การลงมือปฏิบัติ) กระบวนการ หรือ มาตรการ (การตัดสินการ

ดำเนินการ) ที่ใชในการตรวจ การรักษา การปองกันโรค และการฟนฟูความสามารถซ่ึงลดอาการเจ็บปวยลง (๑) 

โดยหมายรวมทั้งการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและนวัตกรรมในทองถิ่นดวย๑  

 “การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ” หมายถึง การประเมินคุณคาและผลเสียจากการใชเทคโนโลยีดาน

สุขภาพน้ัน ๆ โดยกระบวนการศึกษา วเิคราะห และวจิยั อยางเปนระบบ มแีบบแผนและเหตผุล เพือ่ใหไดหลักฐาน

หรือขอมูลที่แสดงผลกระทบจากเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทั้งที่เปนผลกระทบดานการแพทย สาธารณสุข เศรษฐกิจ 

สังคม จริยธรรมและ/หรือความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

ในการเลือกใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ (๒, ๓) 

 

๒. ความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

 การใชเทคโนโลยีดานสุขภาพใด ๆ ยอมมทีัง้ดานบวกและดานลบ ในดานบวก เชน เกิดประโยชนตอสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม  สวนดานลบ เชน คาใชจาย เสียเวลา ผลเสียตอสุขภาพ เปนตน  ดังนั้น การที่จะนำเทคโนโลยี

ดานสุขภาพใด ๆ มาใช จึงสมควรที่จะทบทวนวิเคราะหวาไดคุมเสียไหม หรือการใชเงินในเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

ใดที่ใหผลในจุดมุงหมายเดียวกัน จะมีความคุมคามากกวากัน เปนตน 

 การตัดสินใจจากการประเมินดังกลาวเกิดข้ึนไดในทุกระดับ เชน การตัดสินใจของตัวเอง โดยตัวเองเปน

ผูรับผิดชอบในคาใชจายและผลท่ีเกิดขึ้น การตัดสินใจเพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติในกลุมแพทย หรือการตัดสินใจ

ที่กำหนดเปนนโยบายหลักประกันสุขภาพซ่ึงเปนการใชงบประมาณจากประชาชนโดยสวนรวม เชน หลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ประกันสังคม 

 ตัวอยางเชน มีผูชักชวนใหไปรับการรักษาโรคแบบใหม หรือวัคซีนชนิดใหมที่ราคาแพงซ่ึงตองตัดสินใจดวย

ตัวเองวาควรจะไปรับและจายเงินจำนวนนั้นหรือไม การที่แพทยจะเลือกการตรวจรักษาดวยวิธีใดใหคนไข เชน 

การรกัษาโรคมะเร็งที่ตองใชเงินหลายลานและมีโอกาสหายหน่ึงในหมื่น โดยใชเงินของคนไขเอง หรือใชเงินของ

สวนรวม และตองมีขอมูลที่จะใหคนไขและญาติไดรวมตัดสิน ซึ่งควรจะมีการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และ

๑จากขอเสนอแนะในการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางขอเสนอเชิงนโยบายประเด็น “การพัฒนาระบบการประเมนิ

เทคโนโลยดีานสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติ” เขาสูสมชัชาสุขภาพแหงชาติครัง้ที ่ ๗ เม่ือ

วนัที ่๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรชิมอนด จ.นนทบรุ ี

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ 

ระเบียบวาระที่ ๒.๓      

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๓ 

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ 
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เปรียบเทียบเพ่ือเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเปนแนวทางปฏิบัติ การที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

จะตัดสินวาการผาตดัตอกระจกควรอยูในชดุสิทธปิระโยชนภายใตหลักประกันสขุภาพถวนหนาหรือไม ก็ตองพิจารณา

วาหากจะใชงบประมาณในการผาตัดตอกระจกจะคุมคาไหม และใชในคนกลุมไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด เปนตน   

 ไมวาจะเปนการตัดสินใหตนเอง แพทยตัดสินใจให หรือการตัดสินการใชงบประมาณของประเทศ การ

ประเมินและตัดสินใจการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ อยางเปนระบบและใชขอมูลที่ด ี มีความสำคัญมากทั้งสิ้น และ

การประเมนิเทคโนโลยดีานสขุภาพหรอืมาตรการทีเ่ปนโครงการใหญ ๆ ทีเ่กีย่วของกับคนจำนวนมาก ไดแก โครงการ

ตาง ๆ ในระบบประกนัสขุภาพ เชน การตรวจสขุภาพทีม่กีารตรวจหลากหลาย การตดัสนิใจการใชยาหรือการรักษา

ราคาแพง เปนตน จำเปนตองใชความรู ความเชี่ยวชาญมาก แตทั้งนี้ความเขาใจพ้ืนฐานเปนสิ่งที่ประชาชนท่ัวไป

ควรรับทราบ 

 

๓. กระบวนการประเมินและการตัดสินใจใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ 

 โดยหลัก ๆ ประกอบดวยการตั้งคำถาม (เชน ควรมีการฉีดวัคซีนคอตีบซ้ำในผูใหญไหม และเมื่ออายุเทาไร 

จะใชวัคซีนชนิดไหน) การหาขอมูลที่บอกถึงผลดีผลเสียในแตละวิธี การจัดระบบขอมูล นำไปสูการวิเคราะห การ

สรุปผล การตัดสินใจ และการนำไปใชในสถานการณที่เปนจริง อยางเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ เพราะกรอบที่

สำคัญคือเงินทอง ทรัพยากรมีจำกัด เมื่อตองเฉลี่ยกันใช ตองตัดสินใจใชแนวทางที่เหมาะสม 

 คนที่ตองตัดสินใจ คนทีไ่ดรบัผลกระทบจากการตดัสนิใจ คนทีต่องรวมใชทรพัยากรดวยกนั ฯลฯ มีสวนรวม

ในกระบวนการนี ้ ทัง้การตัง้คำถามเพือ่นำไปสูการประเมนิ หรือการหาคำตอบจากขอมลูทีม่อียูแลว การรบัทราบถึง

เหตุผลโดยการขอความรูขอมูล การตรวจสอบความโปรงใสในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ เปนตน 

 

๔. ปญหาสถานการณและแนวโนม 

 เทคโนโลยีดานสุขภาพเปนสิ่งที่มีความสำคัญกับประชาชนทุกคนตั้งแตเกิดจนตายอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ตัวอยางของเทคโนโลยีดานสุขภาพที่คุนเคยหรือรูจักกันดี ไดแก ยา วัคซีน เครื่องมือแพทย กระบวนการผาตัด 

การตรวจคัดกรอง เปนตน ทั้งนี้เทคโนโลยีดานสุขภาพเปรียบเสมือนดาบสองคม คือมีทั้งประโยชนและโทษ 

เทคโนโลยีดานสุขภาพมีประโยชนมากมาย เชน ชวยบำบัด บรรเทารักษาโรค สรางเสริมสุขภาพ ตลอดจนชวย

ทำใหคนพบโรคไดตั้งแตเริ่มตน ทำใหการรักษามีโอกาสสำเร็จสูงขึ้น ในขณะที่ตัวอยางของโทษจากเทคโนโลยี

ดานสุขภาพ เชน อาจเกิดอาการขางเคียงจากการใชยา วัคซีน หรือเครื่องมือแพทย ตลอดจนการแพยา เปนตน 

ทั้งนี้ การใชเทคโนโลยีดานสุขภาพที่ไมมีประสิทธิภาพหรือใชไมไดผลยังสงผลเสียตอสุขภาพ และทำใหเกิด

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพที่มีราคาแพงและไมคุมคายังทำใหสิ้นเปลือง

งบประมาณโดยไมจำเปน  

 ในประเทศไทยการเขาถึงเทคโนโลยีดานสุขภาพ หรือในที่นี้หมายถึง การที่เทคโนโลยีดานสุขภาพ เชน ยา 

วัคซีน หรือการใชเครื่องมือแพทยบางชนิดจะสามารถเบิกไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับสิทธิประโยชนในระบบ

หลักประกันสุขภาพ ทั้งนี้การพฒันาชุดสิทธิประโยชนของแตละกองทุน (กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการ

ขาราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา) มีแนวคิด หลักการและกระบวนการท่ีแตกตางกัน ทำให

เทคโนโลยีทางดานสุขภาพชนิดหนึ่งสามารถเบิกไดในผูใชสิทธิบางประเภทเทานั้น  ในขณะที่ประชาชนที่ใชสิทธิอื่น

ไมสามารถเบิกได ซึ่งหากเปนเทคโนโลยีดานสุขภาพที่มีความจำเปน การเขาไมถึงบริการ/เทคโนโลยีนั้น นอกจาก
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จะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูปวยแลวยังอาจมีผลตอสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจนถึงข้ันลมละลายใน

บางกรณี ทั้งน้ีในปจจุบันประชาชนสวนใหญไมทราบกระบวนการพิจารณาวา เทคโนโลยีดานสุขภาพใดสามารถ

เบิกไดหรือไมไดนั้น มีขั้นตอนหรือวิธีการอยางไร นอกจากนี้ประชาชนบางสวนยังมีความตองการที่จะใชเทคโนโลยี

ทางการแพทยที่ยังไมอยูในสิทธิประโยชนหรือเบิกไมได ซึ่งสวนใหญเปนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีราคาแพง 

และมีขอคับของใจวาเหตุใดเทคโนโลยีดานสุขภาพดังกลาวจึงไมสามารถเบิกได 

 ในมุมมองของผูตัดสินใจเชิงนโยบาย ดวยเหตุที่งบประมาณของประเทศมีอยูอยางจำกัด ในขณะที่

ความตองการใชงบประมาณเพื่อการดำเนินการตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทย มีคาใชจายดานสุขภาพ

เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ ๓.๙ ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ (๔) เปนประมาณรอยละ ๕-๖ ของ

ผลผลิตมวลรวมในประเทศในขณะน้ี (พ.ศ. ๒๕๕๗) และรัฐบาลไทยลงทุนดานสุขภาพถึงประมาณรอยละ ๑๓-๑๔ 

ของงบประมาณแผนดินในแตละป เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งโดยทั่วไปมีรายจายภาครัฐดานสุขภาพต่ำกวา

รอยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมด จึงถือวารัฐบาลไทยมีการลงทุนดานสุขภาพท่ีสูงอยูแลว โอกาสที่รัฐบาลไทย

จะลงทุนดานสุขภาพเพิ่มขึ้นเปนไปไดยาก ดังนั้นการใชงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัดนี้ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชนสงูสดุจงึเปนสิง่สำคญั การตัดสินใจวาเทคโนโลยใีดควรอยูในชดุสทิธปิระโยชนหรอือนมุตัใิหมกีารเบิกจายได 

ควรพิจารณาถึงผลดี ผลเสียของเทคโนโลยีในดานตาง ๆ อยางรอบดาน ท้ังในดานการแพทย สาธารณสุข เศรษฐกิจ 

สังคม จริยธรรมและ/หรือความเปนไปไดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม จากรายงานขององคการอนามัยโลก (๕) ระบุ

วา การใชจายดานสุขภาพของโลกถูกใชไปอยางไรประโยชนถึงรอยละ ๔๐ เชน การซื้อ สั่งจายยาหรือใชเทคโนโลยี

ทางการแพทยที่ไมมีหลักฐานพิสูจนวาเกิดประโยชน แสดงใหเห็นถึงความสิ้นเปลืองในการลงทุนดานสุขภาพของ

ประเทศและความจำเปนของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเพื่อนำมาใชประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม

โปรงใส อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษและมีความยุติธรรม 

 การประเมินเทคโนโลยดีานสขุภาพเปนการศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยดีานสุขภาพ ทั้งที่เปนผลกระทบ

ดานการแพทย สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรมและ/หรือความเปนไปไดในทางปฏิบัติ หรือกลาวใหเขาใจได

งายวา การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพก็คือ การประเมินวาเทคโนโลยี เชน ยา เคร่ืองมือแพทย วัคซีน หรือการ

รักษาดังกลาวใชไดผลจริงหรือไม ใชแลวปลอดภัยหรือไม สงผลกระทบตอภาระงบประมาณเพียงใด มีความคุมคา

ทางเศรษฐศาสตรหรอืไม การใชเทคโนโลยดีงักลาวกอใหเกดิปญหาสงัคม/จรยิธรรมหรอืไม ตลอดจนมีความเปนไปได

ในการนำเทคโนโลยีนั้นมาใชไดจริงในประเทศมากนอยเพียงใด เปนตน 

 ในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ออสเตรเลีย แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักรไดมีการจัดตั้ง

ระบบการประเมนิเทคโนโลยดีานสขุภาพ เพือ่สนบัสนนุหลกัฐานและขอมลูใหกบัผูกำหนดนโยบาย บุคลากรสุขภาพ 

และสาธารณชน ในการพิจารณาวาเทคโนโลยีดานสุขภาพใดสมควรอยูในชุดสิทธิประโยชน หรือเบิกได โดยมี

หนวยงานรับผิดชอบการศึกษาวิจัย และเชื่อมโยงผลการประเมินเขากับกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและดาน

อื่น ๆ อยางเปนทางการ มีกฎหมายรองรับ มีการจัดสรรกำลังคนและงบประมาณใหอยางเพียงพอ โดยใช

กระบวนการ หลักเกณฑการประเมินและตัดสินใจที่ชัดเจนเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย มีการพัฒนาเครือ

ขายสถาบันวิจัยและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งประชาชนทั่วไปไดมีสวนรวม ตลอดจนมีการกำกับดูแล 

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพไดถูกนำไปใช

ประกอบการกำหนดนโยบายในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทำชุดสิทธิประโยชน การพัฒนาแนวทางการบำบัดรักษา

โรค การพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพการรักษาพยาบาล การออกแบบโครงการดานสุขภาพ และการกำหนดราคา

ผลิตภัณฑและบริการ เปนตน 
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 สำหรับประเทศไทยที่ผานมาหลายฝายไดมีความพยายามที่จะจัดตั้งองคกรเพื่อใหมีการประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพอยางเปนระบบข้ึนในประเทศไทย โดยปจจุบันมีหลายหนวยงานที่มีบทบาทในการประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพ เชน สำนักประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย  โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย

ดานสุขภาพ (HITAP) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนักวิชาการในมหาวิทยาลัย 

เปนตน ซ่ึงในปจจุบันผลการประเมินเทคโนโลยดีานสขุภาพนีไ้ดถกูนำมาใชประโยชนในดานตาง ๆ เพือ่ใหเกดิการใช

เทคโนโลยีอยางเหมาะสมและเกิดความเปนธรรมดานสุขภาพ เชน 

การพิจารณาคัดเลอืกยาสำหรบับญัชยีาหลกัแหงชาต ิตวัอยางเชน การเพิม่ยา Pegylated interferon 

ซึ่งเปนยาสำหรับรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ยา Nilotinib และยา Dasatinib ซึ่งเปนยา

สำหรับผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเร้ือรังชนิดไมอีลอยด เขาในบัญชียาหลักแหงชาติ หลังจากผลการ

ประเมินพบวายาดังกลาวเปนยาจำเปนที่ผูปวยควรไดรับ 

การตอรองราคายา ตัวอยางเชน การที่ สปสช. และคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติ นำผล

การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่บงชี้ถึงราคายาท่ีเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกที่ดำเนิน

การอยูในปจจุบันภายใตมาตรฐานของความคุมคาที่กำหนดไวใชในทางนโยบายไปใชเปนขอมูลในการ

ตอรองราคายา Tenofovir ซึ่งเปนยาตานไวรัสเอดส และยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซี Pegylated 

Interferon alpha 2a ซึ่งสามารถชวยประหยัดคาใชจายดานสุขภาพของประเทศไปไดปละ ๓๗๕ 

และ ๖๐๐ ลานบาท ตามลำดับ 

การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนในระบบประกันสุขภาพถวนหนา ตัวอยางเชน “การพัฒนาระบบการคัด

กรองภาวะสายตาผิดปกติและประกอบแวนสายตา สำหรบัเดก็วัยกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา

ในประเทศไทย” โดยที่ผานมามีเด็กไทยสวนหนึ่งที่มีปญหาภาวะสายตาผิดปกติ แตไมไดรับการแกไข 

เพราะมีจักษุแพทยไมเพียงพอตอการตรวจคัดกรอง จากการประมาณการขอมูลจำนวนเด็กอายุ 

๔-๑๒ ป ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ พบวาเด็กไทยเกือบ ๕ แสนคนมีสายตาผิดปกติ เด็ก ๒.๘ แสนคน 

จำเปนตองใสแวนสายตา แตมีเด็กเพียงรอยละ ๖ เทานั้นที่มีแวนสายตาที่ถูกตองใส ทั้งนี้ จากผลการ

ประเมินพบวา การตรวจภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก โดยครูที่ไดรับการอบรมจากจักษุแพทยมี

ประสิทธิภาพและมีความเปนไปไดในการดำเนินงาน (๖) ซึ่งตอมา สปสช. ไดนำผลการประเมิน

ดังกลาวมาดำเนินการตอยอดโดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดดำเนินการพัฒนาระบบการจัดบริการคัดกรอง

และแกไขภาวะสายตาผิดปกติสำหรับเด็กในประเทศไทยใน ๑๐ จังหวัด ทำการคัดกรองสายตาเด็ก

จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน โดยใหครูประจำช้ันเปนผูคัดกรอง และหลังจากนี้จะดำเนินการขยายโครงการ

ไปท่ัวประเทศเพื่อใหเด็กไทยที่มีสายตาผิดปกติไดรับการดูแลอยางเหมาะสม (๗) 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 เหลานี้เปนเพียงตัวอยางที่แสดงใหเห็นความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพในการกำหนด

นโยบายและตัดสินใจลงทุนดานสุขภาพของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน   

 

๕. ขอจำกัดในการดำเนินงาน  

 ถึงแมวา ประเทศไทยจะมหีนวยงานตาง ๆ ทีม่บีทบาทในการประเมนิเทคโนโลยดีานสขุภาพและดำเนินการ

เชื่อมโยงกับภาครัฐ แตยังไมมีระบบเชื่อมโยงผลการประเมินเขากับกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและดานอื่น ๆ 
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อยางเปนทางการ และยังไมมีกฎหมายรองรับ นอกจากนี้การทำงานยังกระจัดกระจายอยูตามสถาบัน/หนวยงาน

ตาง ๆ ไมมหีลกัประกนัในความยัง่ยนื และยงัพึง่พางบประมาณจากหลากหลายแหลง ซึง่สงผลใหสถาบนั/หนวยงาน

เหลานั้นทำงานตามวัตถุประสงคของแหลงทุนมากกวาความตองการของประเทศ ขีดความสามารถของบุคลากร

และจำนวนบุคลากรที่ทำการประเมินยังมีจำกัด อีกทั้งการที่กลไกการตัดสินใจใชเทคโนโลยีดานสุขภาพในระดับ

นโยบายก็ยังกระจายอยูทั้งภายใตคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแหงชาติ และคณะอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน  

รวมทั้งกลไกภายใตระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการขาราชการ โดยท่ียังไมมีกลไกกลางที่จะพัฒนา

มาตรฐานและแนวทางกลางในการทำการประเมินเทคโนโลยี สงผลใหการใชประโยชนจากการประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพเต็มที่และมีความแตกตางกันในระหวางกองทุน 

 นอกจากนี้ ผูกำหนดนโยบาย บุคลากรท่ีควรจะใชผลจากการประเมินดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพท้ังในระดับชาติ ระดบัโรงพยาบาล และระดับเวชปฏิบัติ

สวนใหญ รวมถึงประชาชนท่ัวไป ยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ตลอดจน

บทบาทของการประเมินเทคโนโลยีตอการตัดสินใจเชิงนโยบายดานสุขภาพมีขอสงสัยถึงวิธีการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ในปจจุบัน ขาดความไววางใจตอวิธีการซึ่งไมมีมาตรฐานเดียวกัน ขาดการเขาถึงแหลงขอมูล ขาดการมีสวนรวม 

และยังไมเห็นความสำคัญของเรื่องน้ี ทำใหเปนอุปสรรคในการที่จะสรางใหเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ 

ในการตัดสินใจคัดเลือกเทคโนโลยีและการนำขอมูลจากการประเมินเทคโนโลยีไปใชประโยชน 

 

๖. นโยบายมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของ  

    ๖.๑  พระราชบัญญัติเครื่องมอืแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดระบถุงึการประเมินเทคโนโลยดีานสุขภาพท่ีเกี่ยวกับเครื่อง

มือแพทย โดยในมาตรา ๖ (๘) ระบุไววา “รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย มีอำนาจ

ประกาศกำหนดเครื่องมือแพทยที่ตองมีการประเมินเทคโนโลยี” และในมาตรา ๒๒ “หากผูจดทะเบียนสถาน

ประกอบการท่ีประสงคจะผลิต หรือนำเขาเครื่องมือแพทยที่ตองมีการประเมินเทคโนโลยี ตองใหมีการยื่นคำขอเพื่อ

ใหมีการประเมินวาเครื่องมือแพทยดังกลาวมีประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช รวมทั้ง

การประเมินผลกระทบและความคุมคาทางดานเศรษฐกิจและสังคมดวย เพื่อใหการใชเครื่องมือแพทยเปนไปอยาง

เหมาะสมทั่วถึงและเปนธรรม” (๘) 

    ๖.๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดใหความสำคัญกับการมีกลไกระดับชาติเพ่ือชวย

กำกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพโดยใชความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยในหมวด ๖ ขอ ๕๒ ระบุวา “ให

รัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทำหนาที่กำกับดูแลทิศทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กลไกท่ีทำหนาท่ีควบคมุ

กำกับและพฒันาคณุภาพบรกิารสาธารณสขุ และกลไกท่ีทำหนาทีค่วบคุมกำกบัและพัฒนาการใชความรูทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งกลไกอื่นที่มีความจำเปนดวย”  

    ๖.๓  เทคโนโลยีดานสุขภาพเคยไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนระเบียบวาระหนึ่งในสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๖๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มติสมัชชาฯ WHA 60.29 โดยไดเล็งเห็นถึงปญหาของเทคโนโลยีดานสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งเคร่ือง

มือและอุปกรณทางการแพทยในหลายประเด็น เชน การสูญเสียทรัพยากรจากการลงทุนในเทคโนโลยีดานสุขภาพ

ที่ไมเหมาะสม ไมตอบสนองตอความตองการของประเทศ รวมถึงไมเหมาะกับโครงสรางพื้นฐานหรือกำลงัคนที่มีอยู 

ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่มติสมัชชาอนามัยโลกกระตุนใหประเทศสมาชิกดำเนินการ คือ “การสรางกลยุทธหรือแผน

ระดับชาติเพื่อใหเกิดระบบในการประเมิน วางแผน จัดหา และจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานสุขภาพ โดยรวมกับ

การดำเนินงานดานการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ และวิศวกรรมชีวการแพทย” (๑) ตอมาสมัชชาอนามัยโลก



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๔๘

สมัยที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดมีมติสมัชชาฯ WHA 67.23 เร่ือง การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพเพ่ือ

สนับสนุนระบบหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา ซึง่กลาวถึงความสำคัญของการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดานสุขภาพ

ในการที่จะทำใหเกิดหลักฐานเชิงประจักษเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเสนอใหประเทศ

สมาชิกดำเนินการในดานตาง ๆ เชน พิจารณาใหมีการจัดตั้งหนวยงานระดับชาติทำการประเมินเทคโนโลยีและ

นโยบายดานสุขภาพเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การทำใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางขอมูลที่

ไดจากการประเมินเทคโนโลยีและการนำไปใช การพัฒนาวิธีการประเมินเทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับเพื่อใชเปน

แนวทางการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่โปรงใสและมีคุณภาพ การพัฒนาขีดความสามารถในการประเมิน

เทคโนโลยีทั้งการพัฒนาในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลและการฝกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เปนตน (๙) 

    ๖.๔ นโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวนิ) ปจจุบัน 

(พ.ศ. ๒๕๕๗) ขอที่ ๖.๒ ไดระบุถึงการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับกลไกการพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยี

ของประเทศ โดยศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนาระบบยาแหงชาติ กลไกการประเมินเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ 

และกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการใชยาวัคซีนและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเหมาะสม คุมคา 

รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ ซ่ึงแสดงใหเหน็ถงึการใหความสำคัญของภาครฐัในการมีกลไกระดับชาติ

เพื่อประเมนิเทคโนโลยดีานสขุภาพ เพือ่เปนสวนหนึง่ของการพฒันาระบบยาและเทคโนโลยขีองประเทศอยางยั่งยืน 

 

๗. บทบาทขององคกรและผูมีสวนเกี่ยวของ 

    ๗.๑  คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกรายการยา รวมถึง

พิจารณาแกไขปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ เปนผูใชขอมูลที่ได

จากการประเมินความคุมคาทางการแพทย (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ) มาใชในการ

พัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ โดยจะนำขอมลูมาอางองิทัง้ในการพจิารณาความคุมคาของยา ผลกระทบดานงบประมาณ 

รวมถึงในการตอรองราคายา 

    ๗.๒  คณะอนุกรรมการพัฒนาชดุสิทธิประโยชนและระบบบริการ เปนผูใชขอมูลที่ไดจากการประเมินเทคโนโลยี

ดานสุขภาพในการพิจารณาการบริการสุขภาพที่จำเปนและเหมาะสม เพ่ือบรรจเุขาสูชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา พัฒนาระบบบริการ และสรางความเสมอภาคระหวางการบริการสุขภาพท้ัง ๓ ระบบ

ประกันสุขภาพภาครัฐ 

    ๗.๓  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมบัญชีกลาง  สำนักงานประกันสังคม เปนหนวยงานที่ดูแล

ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ระบบประกันสังคม ตามลำดับ

เปนผูใชขอมูลการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพชวยในการตัดสินใจ รวมถึงชวยใหเกิดการจัดสรรงบประมาณ

เบิกจายที่เปนธรรมและเหมาะสม 

    ๗.๔  หนวยงานที่ทำการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ เชน สำนักประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการ

แพทย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

    ๗.๕  สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทยไทย เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร มีสมาชิกที่เปนบริษัทที่ดูแลเกี่ยวของกับการวิจัย

และพัฒนายานำเขา ยาที่ผลิตภายในประเทศ และเครือ่งมือแพทย ตามลำดบั ซึง่การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ

สงผลกระทบตอการดำเนินงาน เชน การกำหนดราคายา การวิจัยและพัฒนายาใหม การดำเนินงานดานการตลาด 

เปนตน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๔๙

    ๗.๖  กลุมบุคลากรดานสาธารณสุขและหนวยงานวิชาชีพตาง ๆ เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ ตลอดจน

ราชวิทยาลัยตาง ๆ โดยการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเปนขอมูลที่จะชวยพัฒนาแนวทางการทำเวชปฏิบัติ 

รวมถึงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสั่งใชยา หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ของผูประกอบวิชาชีพ 

    ๗.๗  กลุมองคกรเอกชนไมแสวงหากำไร เชน มูลนิธิคุมครองผูบริโภค รวมถึงกลุมผูปวยตาง ๆ ขอมูลจากการ

ประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ ทำใหภาคประชาชนมีขอมูลที่เปนหลักฐานเชิงประจักษที่สามารถนำมาตรวจสอบ

ความโปรงใสได เพือ่สงเสรมิใหเกดิความยุติธรรมในการรับบริการดานสุขภาพ และลดอนัตรายจากการใชเทคโนโลยี

ตาง ๆ 

 

๘. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 เพื่อใหกลไกการพัฒนาระบบประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

มีความตอเนื่อง มีระบบจัดการที่มีสวนรวมและพัฒนาบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ จึงเสนอใหมีการจัดต้ัง

กลไกหนวยงานกลางขึ้นเพื่อทำหนาที่ดังกลาว ซึ่งจากการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนารูปแบบองคกรที่

เกี่ยวของกับการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑๐) ระบุวา รูปแบบองคกรในลักษณะของ
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องคกรเพ่ือการพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพข้ึนในรูปแบบองคการมหาชน เพื่อเปนกลไกของรัฐ
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 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน๑ 

 ตระหนัก วาการกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชนเปนประโยชนในการลดการ

ปวยและการตายดวยมะเรง็ทอน้ำดีที่ปองกันและรักษาไดหากคนพบอาการแรกเริ่มไดเร็ว แตตองเปนการดำเนินการ

แบบบูรณาการ โดยครอบคลุมทั้งปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม การปองกันมิให

มีการปนเปอนของอุจจาระในแหลงน้ำทุกประเภทเพื่อทำใหปลาปลอดพยาธิใบไมตับ ปลูกฝงคานิยมและสราง

วัฒนธรรมใหกับทุกเพศและทุกกลุมวัยในการกินปลาที่ปรุงสุก ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง

ในกลุมผูเปนพยาธิใบไมตับ มีระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคโดยใชชุมชนและโรงเรียนเปนฐาน โดยการรวมพลัง

ความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาความเขมแข็งของระบบสุขภาพ

ที่ครอบคลุมตั้งแตการคัดกรอง ไปจนถึงการรักษา การดูแลในชุมชน ตลอดจนระบบขอมูลสุขภาพ 

 กังวลและหวงใย วาที่ผานมาการดำเนินการแกปญหายังไมตอเนื่องจริงจัง และขาดความรวมมือ

จากหนวยงานราชการและภาคีเครือขาย ขาดความเปนเอกภาพในการจัดวางระบบงาน ขาดความชัดเจนของ

ทิศทางนโยบาย ขาดการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ รวมถึงระบบขอมูลสุขภาพ และท่ีสำคัญประชาชน

ขาดความตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หากสามารถทำใหปญหานี้เปนวาระแหงชาติได มี

โอกาสที่ประเทศจะกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไมตับไดภายในระยะเวลา ๑๐ ป และปญหาการเสียชีวิตจากมะเร็งทอ

น้ำดีจะลดจำนวนลงมากกวาครึ่งในอีก ๒๐ ปขางหนา จนกระทั่งไมเปนปญหาท่ีสำคัญทางดานสาธารณสุข 

 ชื่นชม วาหนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต กระทรวง

ศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิและองคกรเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดำเนินการเพื่อควบคุมปญหา

พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีอยางจริงจังและตอเนื่อง แตยังมีชองทางในการพัฒนาอีก 

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เปนเจาภาพหลกั รวมกบักระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศุสัตว และกรมประมง เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงาน 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๓ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน 
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หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) หนวยงานวิชาการ และหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ประชาชน 

และเอกชน รวมกันจดัทำแผนยทุธศาสตรทศวรรษกำจดัปญหาพยาธใิบไมตบัและมะเรง็ทอนำ้ดใีหเสร็จภายใน ๓ เดือน 

หลังเสนอมติตอคณะรัฐมนตรี 

 ๒. เพื่อใหการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอใหหนวยงานตาง ๆ 

ภายในกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการในประเด็นตอไปนี้ 

     ๒.๑  กรมควบคุมโรค โดยสำนกัโรคตดิตอทัว่ไป เปนแกนหลักในการผลักดนั ขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร

ทศวรรษกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี พัฒนาองคความรู จัดระบบเฝาระวังโรค ตรวจคัดกรอง 

สนับสนุนดานวิชาการในการปองกันควบคุมโรค และติดตามความกาวหนาตามแผนยุทธศาสตรฯ รวมกับภาคี

เครือขายภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

     ๒.๒  กรมการแพทย โดยสถาบนัมะเรง็แหงชาต ิ พฒันาระบบทะเบียนมะเรง็ทอนำ้ดแีละสนบัสนุนวชิาการ 

การฝกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผูปวยมะเร็งทอน้ำดีใหไดในระยะแรกเริ่ม 

     ๒.๓  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ใน

พื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน มีความรูในการปองกันโรค จัดกระบวนสรางสุขนิสัย 

และรวมกับผูนำทองถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค ตลอดจนทำตัวเปนแบบอยางในพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ที่นำ

ไปสูการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่ 

     ๒.๔  สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ พฒันาเครือขายหนวยบรกิารในการตรวจวนิจิฉยั การคัดกรอง 

และการรกัษาโรคมะเรง็ทอนำ้ดอียางทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ โดยมบีคุลากรทีม่ทีกัษะทัง้ในดานการปองกนัควบคมุโรค 

เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการตรวจคดักรองและเฝาระวงักลุมเสีย่ง และใหมรีะบบในการปรึกษาแพทย

ผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีการฝกอบรมศัลยแพทยเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถรักษาผูปวย

ไดอยางมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดที่มีปญหา ใหประชาชนเขาถึงระบบบริการ

สุขภาพเพ่ือการตรวจรักษาในพื้นที่ของตนเองไดและไมเปนภาระดานการเงินกับผูปวยและครอบครัว 

     ๒.๕  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รวมกับโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย

และการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วดัคำประมง และสถานพยาบาลท่ีมคีวามพรอมดานแพทยแผนไทย

และแพทยทางเลอืก เปนโรงพยาบาลนำรององคกรภาคเีครอืขายและจิตอาสา ซึง่มบีทบาทและเปนทางเลือกในการ

ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) ผูปวยโรคมะเร็งทอน้ำดี โดยใชสมุนไพรไทยและภูมิปญญา

แพทยแผนไทย รวมกับการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว 

     ๒.๖ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานอาหาร/ผลิตภัณฑอาหารพื้นบานใหมีความรู 

และตระหนักถงึความสำคญัในการปฏบิตัใิหถกูสุขลกัษณะ และขอความรวมมอืมใิหมกีารจำหนายอาหารเมนปูลาดิบ 

(ปลาน้ำจืดมีเกล็ด) เพื่อปองกันการปนเปอนพยาธิใบไมตับสูอาหาร และสนับสนุนสงเสริมใหทองถิ่นมีขอบัญญัติ

หรือมาตรการสังคมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมภายในทองถิ่น 
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 ๓. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในพื้นที่กำหนดเรื่องนี้เปนปญหาสำคัญ และ

สนับสนุนงบประมาณใหภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพ่ือสรางเสริม ปองกัน ควบคุมและแกไขปญหา

พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง และติดตามอยางตอเนื่อง โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

 ๔. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม

ในแตละพื้นที่ ในการสงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่นออกขอบัญญัติหรือมาตรการสังคมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลอยาง

ถูกหลักสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รวมทั้งมีระบบการเฝาระวังการดูแลรักษาสภาพแวดลอม

ภายในทองถ่ิน ตลอดจนแกไขปญหาเร่ืองพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ตามศักยภาพและสถานะ

ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 

 ๕. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในประเด็นตอไปนี้ 

     ๕.๑  สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) รวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของ จัดทำแผนการ

เรียนรูสำหรับโรงเรียนใหสอดคลองกับบริบททองถิ่น เพื่อใหเด็กเตรียมอนุบาล วัยเรียน วัยรุน มีความรูความเขาใจ 

ตระหนักและมีคานิยมในการกินอาหารที่ปลอดภัย ไมกินอาหารเสี่ยงและปรุงดิบ 

     ๕.๒ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันอุดมศึกษา 

การศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบททองถ่ิน เพื่อใหนักศึกษาและ

ประชาชนมีความรูและเกิดความตระหนักและมีคานิยมไมกินอาหารปรุงดิบ 

 ๖. ขอใหกระทรวงคมนาคมมีมาตรการในการจัดการส่ิงปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพในระบบคมนาคมขนสง

ทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะทางรถไฟ รถประจำทาง และเรือโดยสาร 

 ๗. ขอใหสถาบันอุดมศึกษา รวมกับกรมปศุสัตว กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวมมือศึกษาวิจัยทางสังคม พฤติกรรม นิเวศวิทยา การเกดิโรคและการรักษา และ

การไดมาซึ่งความรูอันจะนำไปสูการกำจัดปญหานี้ รวมถึงสงเสริมการนำผลวิจัยไปใชกำหนดนโยบาย มาตรการ

สังคมและทองถ่ิน 

 ๘. ขอใหกรมประชาสัมพันธ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ รวมกับองคกรอื่น ๆ ให

ประชาชนรับรูเขาใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง ปองกันตนเองจากการติดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี และสราง

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม 

 ๙. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหจัดสมัชชาสุขภาพ

ในระดับพ้ืนที่ สงเสริมและติดตามผลการดำเนินงานและความกาวหนาในพื้นที่ของตนเอง 

 ๑๐. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๘ 
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๑. นิยาม 

 พยาธิใบไมตับ หมายถึง หนอนพยาธิที่มีรูปรางคลายใบไม พยาธิตัวเต็มวัยอยูในรางกายคนเราตรวจพบ

อยูในทางเดินทอน้ำดีทั้งในและนอกตับ พยาธิเขาสูรางกายจากการท่ีคนกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดเกล็ดขาว 

(ตระกูลปลาตะเพียน) เชน ปลาซิว ปลาผิวใบไผ ปลาสรอยขาว ปลากระมัง ปลาตะเพียนขาว ปลากระสูบจุด 

เปนตน ที่มีตัวออนพยาธิที่มีชีวิตอยูเขาไปโดยไมไดทำใหสุกดวยความรอน 

 มะเร็งทอน้ำดี หมายถึง  มะเร็งที่เกิดจากเซลลของเยื่อบุทางเดินน้ำดีมีการแบงตัวอยางผิดปกติโดยอาจพบ

มะเร็งทอน้ำดีในเนื้อตับและมะเร็งทอน้ำดีนอกตับหรือรวมกัน คนที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับจะเพิ่มความเส่ียงตอการ

เกิดมะเร็งมากกวาคนที่ไมมีพยาธิ ๑๖ เทา ในประเทศไทยมะเร็งทอน้ำดีเกิดจากหลายสาเหตุ แตกตางกันไป และ

มีความเกี่ยวของกับเรื่องสารเคมีทางการเกษตร และสารกอมะเร็งที่พบในอาหารหมักดอง 

 ขอเสนอเพื่อการควบคุมกำจัดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี หมายถึงการระดมพลังทางวิชาการ 

พลังทางสังคม และพลังการบริหารจัดการเพื่อกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชนใหลดลง

จนเปนเรื่องที่พบเห็นไดยากในทศวรรษหนา และการปองกันมะเร็งทอน้ำดีจำเปนตองลดความเสี่ยงจากสารกอ

มะเร็งควบคูไปดวย โดยดำเนินการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและลดการใชสารเคมีในเกษตรกรรม ตองมีสัญญา

ประชาคมในการรวมกันลดละเลิกใชสารเคมี เชน ปุยเคมี สารกำจัดศัตรูพืช ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต เปนตน 

ควบคูกับการบังคับใชกฎหมาย เชน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางเครงครัด 

 

๒. ความสำคัญของปญหา สถานการณและแนวโนม 

    ๒.๑  อุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งที่พบบอยในประเทศไทย พบวา ในเพศชายมีอัตราการเกิดโรคดวยมะเร็งตับ

และทอน้ำดีมากเปนอันดับ ๑ (๔๐.๓ ตอประชากรแสนคน) สวนเพศหญิงพบวามีอัตราการเกิดโรคมะเร็งตับและ

ทอน้ำดีเปนอันดับ ๓ (๑๖.๖ ตอประชากรแสนคน) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาทั้งเพศชายและหญิงมีอัตรา

การเกิดโรคมะเร็งตับและทอน้ำดีเปนอันดับ ๑(๑) นอกจากนี้ ประเทศไทยมีจำนวนผูเสียชีวิตจากมะเร็งตับและทอ

น้ำดีจำนวน ๑๔,๔๖๙ คน คิดเปนอัตรา ๒๒.๕ ตอแสนประชากร (วันละ ๓๖ ราย) เปนเพศชาย ๑๐,๓๘๐ คน 

เพศหญิง ๔,๐๘๙ คน(๒) นอกจากนี้ พบวาทั่วประเทศมี ๒๗ จังหวัด ที่อัตราตายสูงกวา ๒๐ ตอแสนประชากร โดย

พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๑๗ จงัหวดั ภาคเหนอื ๙ จงัหวดั ภาคตะวนัออก ๑ จังหวดั ตามลำดับ สวนภาคใตมี 

๕ จังหวัดที่อัตราตายสูงกวา ๑๐ ตอแสนประชากร อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีปญหาเรื่องการบันทึกขอมูลผูปวย

ที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลยังไมครอบคลุม ทำใหจำนวนผูปวยจำนวนหนึ่งไมไดถูกรายงานในระบบของกระทรวง

สาธารณสุข  และคาดวาประมาณ ๗๐% ของรายงานมะเร็งดังกลาวเปนมะเร็งทอน้ำดี  ดังนั้นในแตละปจะมี

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ 

ระเบียบวาระที่ ๒.๔      

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔ 

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน 
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ผูเสียชีวิตจากมะเร็งทอน้ำดีไมต่ำกวา ๒๐,๐๐๐ คน(๓) แมจะพบวาอุบัติการณของมะเร็งทอน้ำดีในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงสูงกวาภาคกลางและภาคใต แตก็มีแนวโนมวาจะพบในภาคอ่ืน ๆ มากขึ้น อันเนื่อง

มาจากการเคล่ือนยายประชากร 

    ๒.๒  ประชาชนเปนโรคพยาธิใบไมตับจากการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดเกล็ดขาว (ตระกูลปลาตะเพียน) 

เมนูปรุงดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ หรือที่มีตัวออนของพยาธิใบไมตับปนเปอน และกลุมที่เปนโรคพยาธิใบไมตับจะ

เปนกลุมเสี่ยงท่ีจะเกิดมะเร็งทอน้ำดี และมีโอกาสเสียชีวิตได ซึ่งขณะนี้ประชาชนในประเทศไทยที่เปนโรคพยาธิ

ใบไมตับมีประมาณ ๖ ลานคน และประชาชนกลุมนี้จะพัฒนาเปนมะเร็งทอน้ำดีในระยะเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ ป

ขางหนา(๔) โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผูเปนพยาธิใบไมตับ ๑๘.๖% (โดยในบางพื้นที่สูงถึง ๘๕%) ภาคเหนือ 

๑๐.๐% (โดยในบางพื้นที่สูงถึง ๔๖%) ภาคกลาง และภาคใต พบต่ำกวา ๕%(๕) จากรายงานการศึกษาวิจัย(๖) พบวา

อัตราการติดพยาธิใบไมตับในอีสานเหนือมีคาเฉลี่ย ๒๒.๕% อัตราการติดพยาธิใบไมตับสูงสุด ๘๐% เมื่อวิเคราะห

จำแนกรายกลุมอายุ พบวา ทุกกลุมอายุมีอัตราการติดพยาธิใบไมตับสูงกวา ๒๐% และจากการสำรวจพฤติกรรม

การบริโภคปลาดิบของประชาชนในพ้ืนที่ ยังพบวา ประชาชน ๔๙.๗% ยังบริโภคสมตำใสปลาราดิบ ๔๓.๖% 

บริโภคปลาจอมดิบ ๒๙.๒% บริโภคลาบปลาดิบ ๒๘.๒% บริโภคกอยปลาดิบ โดยใหเหตุผลวา อรอย เคยชิน กิน

กันมานานแลว และบางสวนมีความเชื่อวา เปนโรคพยาธิใบไมตับแลวไมเปนไร กินยาถายพยาธิก็หายแลวกินใหมได

อีก สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีทั้งสิ้น 

    ๒.๓  เนื่องจากปจจุบันยังไมมีตัวบงชี้จำเพาะของการเกิดมะเร็งทอน้ำดี (อยูในระหวางการวิจัย) ดังนั้นการเจาะ

เลือดตรวจหามะเร็งทอน้ำดีจึงไมสามารถท่ีจะวินิจฉัยโรคนี้ได แตก็ยังมีเครื่องมือที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคนี้ได

แมนยำ สะดวก ปลอดภัยและราคาไมแพง คอืการใชอลัตราซาวดตรวจชองทองดานบน(๗) ซึง่เปนการตรวจหามะเร็ง

ทอน้ำดีทั้งชนิดในตับและนอกตับไดดี มีความไวและความจำเพาะตอโรคสูง(๘) นอกจากนี้ก็มีเครื่องมืออื่นที่ชวยใน

การวินิจฉัยโรค เชน เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือมาตรฐานที่ชวยในการยืนยันโรค การแยกโรค และ

ชวยในการวางแผนการรักษาที่สำคัญมาก และในปจจุบันเครื่องมือเหลานี้ไดรับการพัฒนาดีขึ้นมากทำใหการ

วินิจฉัยและวางแผนการรักษาไดรับประโยชนสูงสุด สวนเครื่องมือใหม ๆ ยังอยูในขั้นตอนของการศึกษา 

    ๒.๔  มะเร็งทอนำ้ดสีามารถรกัษาใหไดผลด ีและในบางรายหายขาดไดเหมอืนกับการรกัษามะเร็งอืน่ ๆ การรักษาท่ี

ดีที่สุดคือ การผาตัดเอามะเร็งออกใหหมดในระยะแรก ๆ ของโรคเทานั้น(๙, ๑๐) เพราะการผาตัดรักษาโรคในระยะที่

ลุกลามแลว สวนใหญจะเปนการใหการรักษาแบบประคับประคอง จากผลการศึกษาตั้งแต ๒๕๒๕ - ๒๕๕๕ พบวา 

มีวิวัฒนาการดานการรักษาที่ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งแตการวินิจฉัย การเตรียมผูปวยกอนการผาตัด และการผาตัด รวม

ถึงการดูแลผูปวยหลังการผาตัด การผาตัดตองใชผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณมากพอ ผูปวยจึงจะปลอดภัย และ

การทำงานเปนทีมเปนส่ิงที่จำเปนมาก อนึ่งการรักษาผูปวยมะเร็งทอน้ำดียังสามารถท่ีจะพัฒนาใหไดผลดีกวานี้ได 

    ๒.๕  จากการสำรวจอัตราความชุกโรคพยาธิใบไมตับของประเทศไทย ตั้งแตป ๒๕๐๐ ๒๕๒๔ ๒๕๓๔ ๒๕๓๙ 

๒๕๔๔ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๗ พบวา อัตราความชุกมีแนวโนมลดลงจากรอยละ ๖๒.๙, ๕๔.๗, ๔๑.๗, ๓๕.๐, ๒๒.๕, 

๑๘.๑, ๘.๙ ตามลำดับ แตก็เปนไปอยางชา ๆ และยังสูงเกินเปาหมายที่กำหนด(๕) จากการสำรวจความชุกโรคพยาธิ

ใบไมตับในป ๒๕๕๗ ประเทศไทย พบวา มีจังหวัดที่มีความชุกสูงกวารอยละ ๑๐ จำนวน ๑๒ จังหวัด ไดแก 

นครพนม (รอยละ ๒๓.๒) บุรีรัมย (รอยละ ๑๗.๖) รอยเอ็ด (รอยละ ๑๕.๕) นาน (รอยละ ๑๔.๙) ศรสีะเกษ (รอยละ 

๑๔.๓) สุรินทร (รอยละ ๑๔.๓) มหาสารคาม (รอยละ ๑๓.๑) สระแกว (รอยละ ๑๒.๗) มุกดาหาร (รอยละ 

๑๑.๙) กาฬสินธุ (รอยละ ๑๑.๕) เชียงใหม (รอยละ ๑๐.๘) ลำปาง (รอยละ ๑๐.๕) ตามลำดับ สอดคลองกับ
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รายงานการวิจัยอื่น(๑๑) ที่ศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบนในป ๒๕๕๖ พบวา ๔ ใน ๗ จังหวัดมีอัตราความชุกสูงกวารอยละ ๒๐ ไดแก นครพนม (รอยละ 

๔๐.๙) สกลนคร (รอยละ ๒๗.๙) หนองคาย (รอยละ ๒๒.๕) และหนองบัวลำภู (รอยละ ๒๒.๑) คาเฉลี่ยของ

อัตราการติดเชื้อเทากับรอยละ ๒๒.๕ โดยพบวาอัตราการติดเชื้อสูงสุดรอยละ ๘๐ ทุกกลุมอายุมีอัตราการติดเชื้อ

มากกวารอยละ ๒๐ พบสูงสุดในกลุมอายุ ๔๐-๔๙ ป สอดคลองกับรายงานการศึกษาวิจัยอื่นที่พบวาอัตราการติด

เชื้อพยาธิใบไมตับอยูระหวางรอยละ ๑๐-๘๐(๑๒, ๑๓) นอกจากนี้ พบวาปจจัยการเกิดโรคพยาธิใบไมตับไดแก เพศ 

อายุ และการกินอาหารเมนูเสี่ยง ไดแก กอยปลาดิบ ปลาสมดิบ สมตำปลาราดิบ (๑๑, ๑๔, ๑๕) จะเห็นไดวาการกินปลา

น้ำจืดเกล็ดขาวทีม่ตีวัออนพยาธิใบไมตบัในเนือ้ปลาเมือ่ปรุงดบิเปนสาเหตขุองการเกดิโรคพยาธใิบไมตบั โดยพฤติกรรม

การกินดิบน้ีกลายเปนวิถีชีวิตปกติของประชาชน  การแกไขปญหาจำเปนตองใชระยะเวลา และคำนึงถึงปจจัยดานสังคม 

วัฒนธรรม  การทำความเขาใจตอวิถีชีวิต รวมถึงกระบวนการผลิต การเตรียม การปรุง และเครือขายผูประกอบ

การและผูขายในทองถิ่น (หาบเร แผงลอย รานคา รานชำ รานอาหาร เปนตน)(๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙) จากการทบทวน

วรรณกรรมพบการศกึษาทีก่ลาวถงึเร่ืองน้ีมนีอยมาก และในจำนวนน้ี งานหลายช้ินก็เพียงแตเปนการศึกษาจากเอกสาร

อื่น ๆ ทำใหประเด็นตาง ๆ คำถามตาง ๆ ยังหาคำอธิบายไดไมชัดเจนเทาที่ควร 

    ๒.๖  การพฒันาคณุภาพชวีติผูปวยมะเรง็มคีวามสำคญัอยางมาก โดยเฉพาะในระยะสดุทายทีผู่ปวยและครอบครัว

ตองการความชวยเหลือหลายประการ เชน การจัดการความเจ็บปวด การจัดการแผลเรื้อรัง เปนตน ซึ่งตองมีการ

ดูแลที่ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ไดแก สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพปญญา โดยกระทรวง

สาธารณสุขตองเรงรัดการจัดระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยระยะสุดทาย และเปนแกนกลางในการ

ประสานความรวมมือขององคกรและจิตอาสาตาง ๆ 

 

๓. นโยบายมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

    ๓.๑  ปจจุบัน รถดูดสวมไดมีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลในสถานที่ตาง ๆ เชน ที่รกราง ที่นาของประชาชน โดยที่ยัง

ไมมีการบำบัดใหถูกตองกอน กอใหเกิดการแพรกระจายของพยาธิใบไมตับในสิ่งแวดลอม ไดทั้ง ๆ ที่ประเทศไทย

มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งปฏิกูล คือ 

 ๓.๑.๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบบัแกไข พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ ที่กำหนด

ใหการจัดการสิ่งปฏิกูลเปนอำนาจของราชการสวนทองถ่ิน และมาตรา ๑๙ กำหนดใหกิจการรับทำการเก็บ ขน

หรือกำจดัสิง่ปฏกิลู โดยทำเปนธรุกิจหรือโดยไดรับผลประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบรกิาร ตองไดรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่น แตปจจุบันยังมีทองถิ่นจำนวนมากที่มิไดใหความสำคัญในการจัดใหมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล

ที่ถูกตอง รวมทั้งยังขาดความตระหนักในการดำเนินการควบคุมผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการสูบสิ่งปฏิกูลในเขต

พื้นที่รับผิดชอบของตนเองในการนำสิ่งปฏิกูลไปบำบัดอยางถูกตอง  

 ๓.๑.๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕(๒๐) 

เปนพระราชบัญญัติที่มอบอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจในการ

จัดการในเรื่องความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง หมวดที่ ๑ การรักษาความสะอาดในท่ี

สาธารณะและสถานสาธารณะ มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใดปลอยสัตวถายมูลบนถนน และมิไดขจัดมูลดังกลาวให

หมดไป และมาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดถายอุจจาระหรือปสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะซ่ึงมิใชสถานที่

ที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไวเพื่อการนั้น และมาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดเท ปลอยหรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๕๘

จากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ำ และมาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถาน

สาธารณะ แตการปฏิบัติเพื่อใหบังคับใชทางกฎหมายยังไมสามารถดำเนินการได 

    ๓.๒  กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงฉบับที่ ๒๘๑ กำหนดปริมาณการใชเกลือไนเตรตหรือ

ไนไตรตในผลิตภัณฑเนื้อหมัก โดยใหใชเกลือโซเดียมไนไตรตไดปริมาณไมเกิน ๑๒๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ

โซเดียมไนเตรตไดปริมาณไมเกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จากการตรวจหาปริมาณการปนเปอนของไนเตรตและ

ไนไตรตในผักผลไมและอาหารประเภทเนื้อสัตวแปรรูปพบวามีการปนเปอนของไนเตรตสูง(๒๑) มากกวาอาหาร

ประเภทอื่น นอกจากนี้ พบวาปลาราปลาตากแหงเปนอาหารท่ีมีการปนเปอนของไนโตรซามีนสูงถึง ๖๖.๕ 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม(๒๒) และพบวาหากมีพยาธิใบไมในตับในอาหารรวมกับไนโตรซามีนก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง

ตอการเกิดมะเร็งทอน้ำดีไดมากขึ้น ในปจจุบันประเทศไทย โดยแตที่นาเปนหวงคือผูผลิตพวกผลิตภัณฑอาหาร

พื้นบานที่อาจขาดความรูความเขาใจในการใชอยางถูกตองหรือใชเกินปริมาณที่กำหนด และไมมีการติดฉลาก

สวนผสมตาง ๆ เพื่อใหขอมูลผูบริโภค 

    ๓.๓  ปจจุบันนโยบายการดำเนินงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) และ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์) ขอ ๗ วาดวยเรื่องการจัดการโรคติดตอและ

ภัยคุกคามดานสุขภาพ ขอ ๗.๓ ไดเรงรัดและดำเนินการใหเกิดความยั่งยืนในการกำจัด กวาดลางและควบคุม

โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน โดยเฉพาะโรคโปลิโอ หัด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และเพิ่มประสิทธิภาพ

การปองกันควบคมุโรคตดิตอทีส่ำคญั เชน วัณโรค โรคเอดส โรคตดิตอนำโดยแมลง โรคตบัอกัเสบ และพยาธิใบไมในตับ 

 

๔. บทบาทขององคกรและผูมีสวนเกี่ยวของ 

    ๔.๑ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาธใิบไมตบัและมะเร็งทอน้ำดีในโรงเรียน มีหลายจังหวัดที่ไดดำเนินการ

ในเรื่องนี้ อาทิเชน จังหวัดสกลนครมีการออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กแตละระดับชั้น เชน 

นักเรียนระดับปฐมวัยมีการผลิตส่ือการสอนเพ่ือใหความรูเก่ียวกับปลา ระดับชั้นประถมศึกษาทำเปนบทเรียน

สำเร็จรูป ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสรางบทเรียนสำเร็จรูปชั้นสูง ผลที่เกิดขึ้นคือ เกิดการตระหนักรูในพิษภัยของ

โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี สงผลใหไมกินอาหารท่ีทำจากปลาดบิโดยเดด็ขาด หรอืจังหวัดขอนแกนรวมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดใชหลักสูตรพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีสำหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ ๓ ถึง ๖ มากวา 

๓ ป ใน ๓๕ โรงเรียนนำรอง  

    ๔.๒  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนที่ใหลด ละ เลิกการกินปลาดิบ มีการดำเนินงานในหลาย

พื้นที่ อาทิเชน จังหวัดสกลนครมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบการเปดโอกาสใหภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

เขามามีสวนรวมในการดำเนินงานในพื้นที่ 

    ๔.๓  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยขอนแกน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ไดรวมกันขับเคลื่อน “ยุทธศาสตรกำจัดพยาธิใบไมตับ ลดมะเร็งทอน้ำดี” 

ซึ่งเปนวาระคนอีสาน เริ่มนำรองในป ๒๕๕๕ ตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยสำนักโรคติดตอทั่วไป และสำนักงานปองกัน

ควบคุมโรคระดับเขต (สคร.๕, ๖ และ ๗) ไดสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาพยาธิใบไม

ตับและมะเร็งทอน้ำดี โดยพัฒนาตัวชี้วัดในการแกไขปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี เพื่อขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานผานเวทีการนิเทศติดตามของผูตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ นอกจากนี้สำนักงานปองกันควบคุมโรค

ที่ ๖ จังหวัดขอนแกน ไดมีการจัดตั้งศูนยประสานงานพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น

มา เพ่ือเปนแกนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่รวมกัน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๕๙

    ๔.๔ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในพื้นที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน

เพื่อแกไขปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในพื้นที่ และมีบางจังหวัดที่จัดสรรงบบริการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคสำหรับเขตพื้นที่มาเพื่อแกไขปญหาตนเอง 

    ๔.๕ มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี และหนวยงานในพื้นที่ไดขับเคลื่อน

กิจกรรมในการแกไขปญหา ดังนี้ 

 ๔.๕.๑ การพัฒนาตำบลตนแบบ “ละวาโมเดล” เพื่อเปนกรณีศึกษาการควบคุมโรคพยาธิใบไมตับแบบ

บูรณาการวิถีนิเวศสุขภาพ/สุขภาพหนึ่งเดียว ณ แกงละวา อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน หรือ สุขภาพหนึ่งเดียว 

(One Health) โดยอาศัยหลักการบูรณาการความรูหลากสาขา (แพทย สัตวแพทย สาธารณสุข วิทยาศาสตร 

ฯลฯ) ใชความรวมมือจากทุกภาคสวน เชน ชาวบาน ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน ครู พระสงฆ อสม. เจาหนาที่

อนามัย องคการบริหารสวนตำบล สาธารณสุขอำเภอ นักวิชาการ ฯลฯ  และดำเนินการครอบคลุมทุกมิติ (ผูใหญ 

เด็ก คนชรา ทุกสถานะการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ)  ผลการดำเนินงานผานไป ๕ ป พบวา ประชาชนใน

พื้นที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับลดลงเกินครึ่ง และปลาในแกงละวาติดพยาธนิอยลงจากรอยละ ๗๐ เหลือเพียงนอยกวา

รอยละ ๑ ในปจจุบัน 

 ๔.๕.๒ การพัฒนาระบบการดูแลกลุมเสี่ยงและกลุมผูปวยมะเร็งทอน้ำดี โดยการใชระบบคอมพิวเตอร

ซอฟตแวร ในการลงทะเบียนกลุมเส่ียงโดยเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นอกจากนี้ยัง

สามารถลงขอมูลกลุมที่ไดรับการตรวจคัดกรองและเฝาระวงัโดยแพทยเวชปฏิบตัทิัว่ไปจากโรงพยาบาล (รพ.) ชุมชน 

ตลอดจนขอมูลการตรวจวินิจฉัยและรักษาทั้งในกลุมผูปวยและกลุมเสี่ยง ผูปวยมะเร็งทอน้ำดี เปนการเฝาระวังเชิง

รุกใชระบบตัวเลข ๑๓ หลัก เมื่อผูปวยไปตรวจอัลตราซาวด ไมวาที่ รพ.สต. แหงใดก็ตาม หากผูปวยอนุญาตให

แพทยไดเขาถึงขอมูล ก็จะสามารถสรางความตอเนือ่งของการรกัษาไดทนัท ี โครงการนีไ้ดฝกอบรมเจาหนาที ่ รพ.สต. 

แพทยประจำ รพ.ชุมชน ศัลยแพทย และเจาหนาที่พยาบาลเพื่อใหสามารถคัดกรองและเฝาระวังตลอดจนการ

รักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบนี้จะชวยรองรับยุทธศาสตรการตอสูกับปญหานี้ไดในอนาคต 

 ๔.๕.๓  การรณรงคจดักจิกรรมสุขศกึษาและประชาสัมพนัธในวงกวางตาง ๆ การรณรงค “อาหารปลอดภัย 

ปลาราตม สมตำแซบ” 

    ๔.๖ โรงพยาบาลศูนยสวนหนึ่งในพื้นที่ เชน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลรอยเอ็ด โรงพยาบาล

ขอนแกน เปนตน ไดดำเนินการจัดทำโปรแกรมทะเบียนมะเร็งเพื่อจัดเก็บขอมูลกลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมตาย

ดวยมะเร็งทุกชนิดในพ้ืนที่ 

    ๔.๗  มูลนิธิมะเร็งทอน้ำดีรวมกับภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการแกไขปญหานี้ โดยไดลงนามความรวม

มือกับกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแกน และ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) เพื่อการแกไขปญหา

แบบมีสวนรวม และบูรณาการ นับวาเปนมิติใหมในการแกไขปญหาโดยภาคประชาชนสังคมและภาครัฐอยางเปน

รูปธรรม 

 

๕. ขอจำกัดในการดำเนินงานและการแกไขปญหา 

 การดำเนินงานเพื่อกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีมีขอจำกัด ดังนี้ 

    ๕.๑  ประชาชนทั้งในกลุมคนทั่วไป กลุมเสี่ยง และกลุมผูปวย ขาดความรูความเขาใจตระหนักและละเลยถึงโทษ

พิษภัยโรคมะเร็งทอน้ำด ี ตลอดจนแนวปฏบิตัใินการปรบัเปลีย่นวิถชีวีติใหเหมาะสมและถกูตอง จากขอจำกัดในการ
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สื่อสารสูสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ และชองทางสื่อสารยังขาดประสิทธิภาพ ขาดการรวมพลังเครือขายสื่อสาร

ทุกภาคสวนในทุกระดับ ในการหนุนเสริมการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

เฉพาะทีม่คีวามแตกตางจากกลุมเปาหมายทัว่ไป ไมเหมาะสมกบับรบิทและภมูปิญญาของสังคมไทย ทำใหไมสามารถ

สรางกระแสความตระหนักรูความเสี่ยง จิตสำนึกในดานสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชาชน เพื่อใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยได อนึ่งบุคลากรทางการแพทยก็ยังมีความรู

ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยู ยังคิดและเช่ือวาโรคมะเร็งทอน้ำดีเปนโรคที่รักษาไมได “ผาก็ตาย ไมผาก็ตาย” หรือ

คิดวาการใหการรักษาดวยการใหยาถายพยาธิชวยแกปญหาได 

    ๕.๒ นโยบายระดับชาติและระดับพื้นที่ขาดความเปนเอกภาพในดานการหนุนเสริมการปรับเปลี่ยนคานิยม 

วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิตที่ไมกินปลาดิบ ไมกินเนื้อดิบ ในขณะที่การสรางนโยบายสาธารณะ

ในกลุมเปาหมายและพื้นที่เฉพาะก็ยังมีขอจำกัดในการขยายผลสูระดับประชากรในวงกวาง ซ่ึงจำเปนตองมีความ

ชัดเจนของทิศทางนโยบาย แผน และแนวปฏิบัติ ในการลดปจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยง โดยใชมาตรการที่เนนการ

ปองกันระดับปฐมภูมิที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งทางดานส่ิงแวดลอม ดานสังคมประชากร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใหขอมูลขาวสาร 

    ๕.๓  ระบบเฝาระวัง คดักรอง คนหากลุมเสีย่งและกลุมปวยไมครอบคลมุและไมเปนระบบเนือ่งจากยังมลีักษณะ

ตางคนตางทำ ขาดการบูรณาการและการจัดวางระบบงาน การพัฒนาระบบขอมูลการเฝาระวังติดตามควบคุม

ปองกันโรคและการใชประโยชนในลักษณะเครือขายเชื่อมโยงในระดับชาติ ขาดความรู ทักษะและความพรอมของ

บุคลากรและเครื่องมืออุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัดคัดกรองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยสวนใหญการคัดกรอง

เปนเพียงเพ่ือหาผูปวย มิใชเพื่อการหากลุมเสีย่งและเตรียมการปองกันตัง้แตเริม่ตน และการดำเนินการกับกลุมเสี่ยง

หรือกลุมปกติ มักเปนการแนะนำใหตรวจซ้ำ แตการใหคำแนะนำเพื่อปองกันยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

    ๕.๔  ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพไมเพียงพอ ในกรณีของโรคมะเร็งทอน้ำดี ยังพบวามีผูปวยจำนวนมากที่

ตองรอการผาตัด เนื่องจากจำนวนผูปวยมากกวาทีมศัลยแพทยและทีมรักษาพยาบาล ตลอดจนการดูแลผูปวยแบบ

องครวมทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเจ็บปวยและตองรับการรักษา 

    ๕.๕  การบรหิารจดัการความรูยงัขาดประสทิธภิาพ เนือ่งจากองคความรูทีม่อียูกระจัดกระจายอยูในแตละหนวยงาน

องคกร เฉพาะพืน้ที ่ ขาดความจำเพาะและการใชประโยชนรวมกัน จำเปนตองพฒันากระบวนการรวบรวม สังเคราะห 

วิจัยพัฒนา และการประยุกตใชประโยชนจากองคความรูในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

การบริหารจัดการแผนงานโครงการ ระบบงาน การบริหารจัดการทรพัยากร การพัฒนาระบบขอมูลและระบบบริการ

สุขภาพทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังปองกันควบคุมโรค ดูแลรักษาและฟนฟูสภาพ ตลอดจนการ

ติดตามประเมินผล ที่ลดความซ้ำซอน มีความเชื่อมโยงในภาพรวมแบบบูรณาการครบวงจรท่ีเหมาะสม สอดคลอง

กับบริบทแวดลอมของพื้นที่ และมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 

๖. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาตพิจิารณาเอกสารสมัชชาสขุภาพ ๗ / รางมต ิ๔ การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน 
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 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด 

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย๑  

 รับทราบ วาสเตอรอยดมปีระโยชนมากในทางการแพทย เชน ใชบรรเทาการแพหรอืลดการอกัเสบที่รุนแรง 

รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุมกันผิดปกติ มีจำหนายในหลายรูปแบบ เชน ชนิดรับประทาน ชนิดฉีด ชนิด

ทาภายนอก แตการใชยานี้อาจทำใหเกิดอันตรายรุนแรง จึงตองอยูในความดูแลของแพทย สเตอรอยดที่นำไปใชใน

ทางที่ผิดมากเปนยาจำพวก “คอรติโคสเตอรอยด” โดยเฉพาะเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน มีการจำหนาย

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังจัดเปนยาชุดหรือผสมเขาไปในยาลูกกลอน ยาแผนโบราณ เคร่ืองดื่มสุขภาพ หรือ

เคร่ืองสำอาง รวมกบัการโฆษณาชวนเชือ่หรอืขายตรง สงผลใหประชาชนจำนวนมากในทุกภาคของประเทศบริโภค 

สเตอรอยดโดยรูเทาไมถึงการณ เกิดปญหารายแรงตอสุขภาพจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอาการ

เจ็บปวยตาง ๆ เชน แผลในกระเพาะอาหารหรือลำไสรุนแรง อาจถึงขั้นทะลุ กระดูกพรุนแตกหักงาย กดภูมิคุมกัน

ของรางกายและติดเชื้อรุนแรง การลดหรือหยุดยาทันทีอาจทำใหมีอาการขาดยา ความดันเลือดต่ำ หมดสติ หรือ

เกิดอาการทางจิตได 

 กังวล วาการนำสเตอรอยดไปใชในทางที่ผิดทำใหประชาชนจำนวนมากในทุกภาคของประเทศบริโภค 

สเตอรอยดโดยรูเทาไมถึงการณ และมีการใชยาสเตอรอยดที่ไมเหมาะสม เนื่องจากประชาชนยังขาดความรูเรื่องพิษ

ของยา ทั้งยังมีการกลาวอางโฆษณาสรรพคุณเกินจริงและการระบาดของสเตอรอยดในยาชุด ยาแผนโบราณที่ไมมี

เลขทะเบียนยา และผลิตภัณฑอื่น ๆ 

 หวงใย วาประชาชนจะไดรบัอนัตราย เกดิผลกระทบตอสขุภาพ จากการใชยาสเตอรอยดโดยรูเทาไมถงึการณ 

หรือใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสเตอรอยดตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 

 ตระหนัก ถึงความจำเปนที่ตองมีการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพจากการใชยาสเตอรอยดอยางยั่งยืน 

โดยบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน เพื่อปองกัน ปราบปรามการใชยาสเตอรอยดโดยไมมีขอบงชี้ 

รวมทั้งคัดกรองและรักษาผูปวยที่ไดรับอันตรายจากสเตอรอยดโดยรูเทาไมถึงการณ และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การใชยาของประชาชนใหใชยาอยางสมเหตุผล และไมใชสเตอรอยดโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย  

 ตระหนัก ถึงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบันยังไมมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพและไมทันตอ

สถานการณปญหา 

 เห็นวา ทุกภาคสวนมีหนาที่สำคัญในการชวยแกไขสถานการณใหดีขึ้น ไดแก ภาคราชการ องคกรวิชาชีพ 

องคกรที่ดูแลการบังคับใชกฎหมาย หนวยบริการสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่ือมวลชน ภาคประชาชน

และประชาสังคม 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๒ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๔ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย 
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 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสขุ จดัใหมคีณะกรรมการระดบัชาตเิพือ่จดัการปญหาสเตอรอยด โดยมอีงคประกอบ

ที่มาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาชน เพื่อดำเนินการประสาน กำหนดนโยบาย มาตรการและกฎหมาย 

ติดตามและประเมินผลการจัดการปญหาสเตอรอยดในภาพรวมอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม 

 ๒. ขอใหกระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาตางประเทศ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข และกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ดำเนินการพัฒนากฎหมายใหสเตอรอยด (ทั้งวัตถุดิบ

และยาสำเร็จรูป) เปนสนิคาทีต่องขออนญุาตนำเขาและสงออกจากกระทรวงพาณชิย ตามพระราชบญัญัติการสงออก

ไปนอกและการนำเขาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา พ.ศ. ๒๕๒๒ เพือ่เขมงวดการตรวจปลอยสเตอรอยด ณ ดานศุลกากร 

และเพ่ิมบทลงโทษทางแพงและอาญาแกผูฝาฝน 

 ๓. ขอใหกรมศุลกากร รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จดัทำแผนการดำเนินงานรวมกันโดย

กำหนดมาตรการและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเฝาระวังการลักลอบนำเขาและ

สงออกสเตอรอยดในรูปแบบตาง ๆ เชน การนำติดตัวเขามา การไมแจงในใบรายการสินคา เปนตน 

 ๔. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

     ๔.๑  เรงดำเนินการจดัทำกฎหมายระดบัรองจากกฎกระทรวงทีเ่กีย่วของ เพ่ือจำกดัชองทางการจำหนาย 

จำกัดปริมาณการผลิต นำเขาและจำหนายยาสเตอรอยด (ทั้งวัตถุดิบและยาสำเร็จรูป) และทบทวนทะเบียน

ตำรับสเตอรอยด เชน ลักษณะยา รูปแบบของยา หรือสัญลักษณ รวมท้ังยกเลิกทะเบียนตำรับยาเม็ดเบตาเมทาโซน 

ใหเอื้อตอการนำไปใชอยางถูกตองตามความจำเปนดานสุขภาพ 

     ๔.๒  ออกกฎหมายใหผูรับอนุญาตผลิต นำเขา และขายยา ตองรายงานการผลิต นำเขา และขาย

ยาสเตอรอยด (ทั้งวัตถุดิบและยาสำเร็จรูป) 

     ๔.๓  ดำเนินการรวมกับกรมศุลกากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูประกอบการผลิต นำเขาและ

จำหนายยาแผนปจจบุนั และสมาคมภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ มกีารพัฒนาการจัดการฐานขอมูลการกระจายสเตอรอยด 

เพื่อใหไดขอมูลที่เช่ือมโยงกันและเปนปจจุบัน ตรวจสอบยอนกลับได ตั้งแตการนำเขาวัตถุดิบ การผลิตยาสำเร็จรูป 

และการจำหนายของแหลงกระจายยา เชน รานยา สถานบริการสุขภาพ 

     ๔.๔  เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบรายงานและประเมินผลมาตรการการจัดการสเตอรอยด

ในภาพรวมของประเทศเปนระยะอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การศึกษาวิจัย เพื่อรองรับ

การรายงาน โดยมีการรวมมือกับภาคประชาชนและเผยแพรรายงานสูสาธารณะเปนระยะ 

     ๔.๕ รวมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานพยาบาล รวมกัน

พัฒนาระบบการรายงานอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาสเตอรอยดและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีสวนผสม

ของสเตอรอยดใหมีประสิทธิภาพ ที่สามารถรวบรวม วิเคราะห คนขอมูล เพื่อประเมินสถานการณในภาพรวมและ

นำมาประกอบการวางแผนแกไขปญหาได 
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      ๔.๖  เปนศูนยจัดการปญหาสเตอรอยดในการเผยแพรขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีการปลอมปน 

สเตอรอยด การโฆษณาและการสงเสริมการขายผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการปลอมปนสเตอรอยด รวมทั้งผลิตภัณฑ

สุขภาพที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนรับแจงเรื่องรองเรียน ขอมูลเบาะแส และการกระจายสเตอรอยด

ที่ไมเหมาะสม หรือการปลอมปนสเตอรอยดในผลิตภัณฑสุขภาพ  

 ๕. ขอใหสภาเภสัชกรรมและสภาวชิาชพีทีเ่กีย่วของ ดำเนินการรณรงคและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ

ปญหายาสเตอรอยด เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของผูประกอบวิชาชีพในการปองกันและแกไขปญหา รวมท้ังกำกับดูแล 

และดำเนินการดานจรรยาบรรณอยางเครงครัดกับผูประกอบวิชาชีพที่กระทำผิดเกี่ยวกับการใชยาสเตอรอยด  

 ๖.  ขอใหกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรณรงคและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับปญหาสเตอรอยด

และกฎหมายที่เกี่ยวของใหแกผูดำเนินกิจการสถานพยาบาล ผูประกอบการดานยา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูบาน (อสม./อสส.) และประชาชน เพ่ือสรางความตระหนักถึงอันตรายในการใชสเตอรอยด  

 ๗. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเรงผลิตชุดตรวจ

การปลอมปนสารสเตอรอยด ออกจำหนายแกหนวยงานและประชาชนทัว่ไปอยางแพรหลาย โดยมรีาคาทีเ่หมาะสม 

 ๘. ขอใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองคกรทางศาสนาท่ีเกี่ยวของ เชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักจุฬาราชมนตรี ดำเนินการรวมกับเครือขายผูนำทางศาสนา รวมกันสราง

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายดานการผลิต จำหนายและใชยา รวมทั้งอันตรายจากการใชสเตอรอยด เพ่ือให

เกิดความรวมมือในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  

 ๙. ขอใหสำนกังานตำรวจแหงชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกีย่วกับการ

คุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกัน

จัดทำแผนบูรณาการเพื่อปองกัน เฝาระวังและปราบปรามผูฝาฝนกฎหมายหรือปลอมปนสเตอรอยด ใหสามารถ

สืบสวนสอบสวนเชิงลึกและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ครอบคลุมแหลงกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

ที่มีความเสี่ยง 

 ๑๐. ขอใหศูนยรับเรื่องรองเรียน เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคประชาชน เครือขายสื่อมวลชน และ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม./อสส.) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรและหนวยงาน

ดานสาธารณสุขและดานการเกษตร ในการเปนกลไกพ้ืนที่ดำเนินการตรวจเฝาระวังและจัดการปญหาสเตอรอยด 

และแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป 

 ๑๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

มีนโยบายและใหการสนับสนุนการดำเนินงานวัสดุอุปกรณและงบประมาณใหหนวยงานหรือเครือขายในพื้นที่ เชน 

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ในการดำเนินการจัดการปญหาสเตอรอยด นำไปสูการยกระดบัระบบการ

ตรวจ เฝาระวัง และจัดการปญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสงเสริมความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับสเตอรอยด  

 ๑๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาต ิ รวมกบัสภาวชิาชพี สถานพยาบาล

ทั้งของรัฐและเอกชน และองคกรที่เกี่ยวของกับผูประกอบการดานยา 

       ๑๒.๑ รวมกับภาคประชาชน พัฒนาระบบคนหา ดูแล คัดกรอง และสงตอผูปวยที่มีปญหาจาก 

สเตอรอยด  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๗๔

      ๑๒.๒ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานและบุคลากรทางการแพทย ในการ

คนหา คัดกรอง และรักษาผูปวยที่ไดรับอันตรายจากสเตอรอยด 

 ๑๓. ขอใหผูประกอบการดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ผูประกอบการสถานพยาบาล และสมาคม ชมรม 

เครือขายที่เกี่ยวของกับการประกอบการ (สถานพยาบาล ผลิตยา ขายยา และนำเขายา) 

        ๑๓.๑ รณรงคและขอความรวมมือกับสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎหมาย 

     ๑๓.๒ ใหความรวมมือในการรายงานและสอบสวนสาเหตุผูปวยที่ไดรับอันตรายจากสเตอรอยด

ตอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 ๑๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหมีหลักสูตรการสอนทุกระดับเรื่อง

อันตรายจากการใชสเตอรอยดและสถานการณปญหายาสเตอรอยด 

 ๑๕. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข กำหนดใหผูประกอบกิจการสถานพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ 

ตองรายงานการขาย จำหนาย และการใชยาสเตอรอยด รวมทั้งดำเนินการจัดการลงโทษกับผูที่มิไดรายงาน หรือ

กระทำการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชสเตอรอยด 

 ๑๖. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๙ 
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๑. นิยาม/คำจำกัดความ 

 “สเตอรอยด” (Steroid) หรือ “สเตียรอยด” เปนสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งมีประโยชนมากในทางการแพทย 

เชน ใชบรรเทาการแพหรือลดการอักเสบที่รุนแรง รักษาโรคบางชนิดที่เกิดจากภูมิคุมกันผิดปกติ มีจำหนายในหลาย

รูปแบบ เชน ชนิดรับประทาน ชนิดฉีด ชนิดทาภายนอก แตการใชยานี้อาจทำใหเกิดอันตรายรุนแรง จึงตองอยูใน

ความดูแลของแพทย สเตอรอยดที่นำไปใชในทางท่ีผิดมากเปนยาจำพวก “คอรติโคสเตอรอยด” โดยเฉพาะเดกซา

เมทาโซนและเพรดนิโซโลน มีการจำหนายในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังจัดเปนยาชุด หรือผสมเขาไปในยาลูกกลอน 

ยาแผนโบราณ เครื่องดื่มสุขภาพ หรือเครื่องสำอาง 

 “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร” หมายถึงผลิตภัณฑที่ใชรับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทาน

อาหารหลักตามปกติ เพื่อเสริมสารบางอยาง มักอยูในรูปลักษณะเปนเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือ

ลักษณะอื่น และมีจุดมุงหมายสำหรับบุคคลท่ัวไปที่มีสุขภาพปกติ มิใชสำหรับผูปวย และไมควรใหเด็กและสตรี

มีครรภรับประทาน 

๒. ความเปนมา/หลักการและเหตุผล  

 การระบาดของสเตอรอยดในยาชดุ ยาแผนโบราณ ผลติภณัฑเสรมิอาหาร ขายใหประชาชนซือ้รบัประทาน

เองจากรถเร รานชำ รานยา จนติดสเตอรอยดโดยไมรู เปนปญหาตอเน่ืองมานาน ซับซอน หลากหลาย และมี

พลวัต โดยเฉพาะอยางยิง่ในประชาชนทีม่กีารศกึษาและรายไดนอย  ซ่ึงถือวาเปนกระดกูสันหลงัของประเทศ พบวา

โรคที่เกิดจากการใชยาสเตอรอยด โดยแพทยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย เปนปญหาเรื้อรังที่มีมานานกวาสามสิบป

และดูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ 

   ๒.๑  ผลกระทบตอสุขภาพ 

 ในภาพรวมประชาชน ๑,๐๐๐ คน มปีญหาทางคลนิกิจากการใชสเตอรอยดทีไ่มเหมาะสมประมาณ ๙๓ คน 

และมอีตัราการตายจากการใชสเตอรอยดทีไ่มเหมาะสมรอยละ ๖.๔ ปญหาทางคลนิกิ เชน รปูรางหนาตาทีเ่ปลี่ยนแปลง

ไปแบบคุชชิง (Cushing’s syndrome) (๔๘/๑๐๐๐), การเปล่ียนแปลงทางเมตะบอลิก (metabolic disorders) 

(๔๓/๑๐๐๐), การกดการทำงานของตอมหมวกไตซึง่สงผลตอระบบการทำงานของฮอรโมน (adrenal insufficiency) 

(๙/๑๐๐๐), โอกาสติดเช้ือและเลือดออกในทางเดินอาหารเปน ๔.๘ และ ๓ เทาของผูที่ไมไดรับสเตอรอยด  

ปญหาดังกลาวกระจายในทุกภาคของประเทศ (ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก และใต 

๑๐๐, ๖๑, ๙๖, ๑๐๑, ๑๓๑ ตอ ๑,๐๐๐ คน ตามลำดับ)๑ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ 

ระเบียบวาระที่ ๒.๒      

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔  

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การจัดการสเตอรอยดที่คุกคามสุขภาพคนไทย 

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๒ 
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    ๒.๒ ตนทุนทางตรงจากการใชยาสเตอรอยดโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย 

 ผลการประเมนิทางเศรษฐศาสตรพบวา ผูปวยใชยาสเตอรอยดโดยไมมขีอบงใช จะพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล

ตอคร้ัง ๗.๖๗ วัน และนานกวาผูปวยกลุมอื่นประมาณ ๒.๑๙ วัน คิดเปนคาใชจายเพิ่ม ๔,๔๕๕ บาท หรือ ๑,๙๐๐ 

ลานบาทตอป๒ 

    ๒.๓  สถานการณการผลิตและกระจายยาสเตอรอยด 

 ยาสเตอรอยดที่พบวาเปนปญหาในประเทศไทย ไดแก ยาเพรดนิโซโลน และยาเดกซาเมทาโซน ในป 

๒๕๕๔ พบวามบีรษิทัผูผลติยาเพรดนโิซโลน ๕๔ แหง จำนวน ๑๒๙ ตำรบั มบีรษิทัผูผลติ/นำเขายาเดกซาเมทาโซน 

๓๖ แหง จำนวน ๑๒๘ ตำรับ และป ๒๕๕๕ พบปริมาณผลิตและนำเขายาสำเร็จรูปที่มีเพรดนิโซโลนเปน

สวนประกอบมีจำนวน ๑๙๘ ลานเม็ด/แคปซูล และมีเดกซาเมทาโซนเปนสวนประกอบมีจำนวน ๕๕๗ ลานเม็ด/

แคปซูล (ตารางที่ ๑) 

 

ตารางที่ ๑ ปริมาณผลิตและนำเขายาสำเร็จรูปที่มีเพรดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซน เปนสวนประกอบ ในรูปแบบ

ยาเม็ดหรือแคปซูล ในป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ : หนวย ลานเม็ด/แคปซูล 

 จากขอมูลการกระจายยาป ๒๕๕๑ (มกราคม–เมษายน) พบวา การกระจายยาเพรดนิโซโลนในประเทศ

จากปริมาณ ๒๘.๔๔ ลานเม็ด ไปยังโรงพยาบาลและคลินิก คิดเปนรอยละ ๔๖.๑ มีปริมาณที่เส่ียงรั่วไหลไปใช

ในทางที่ไมเหมาะสมรอยละ ๕๓.๘ และมีการกระจายยาเดกซาเมทาโซนในประเทศ จากปริมาณ ๑๑๘.๑ ลานเม็ด 

ไปยังโรงพยาบาลและคลินิก คิดเปนรอยละ ๒.๖ ปริมาณที่เส่ียงรั่วไหลไปใชในทางที่ไมเหมาะสมรอยละ ๙๗.๔ 

มีความสอดคลองกับขอมูลวา ยาเดกซาเมทาโซนในโรงพยาบาลเปนยาที่มีการสั่งใชนอยมากในผูปวย เนื่องจากมี

ผลขางเคียงสูงจึงทำใหไมคอยมขีอบงใชในการรกัษาโรค และคาดการณไดวายาเดกซาเมทาโซนที่ผลิตในประเทศไทย

จำนวนมากไปอยูนอกระบบโรงพยาบาลเพื่อนำไปผลิตยาชุดหรือผสมในยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณ๓ เมื่อเทียบ

ขอมูลการกระจายยายาเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซนในป ๒๕๕๗ (ตารางที่ ๒) พบวา แมจะมีการจัดทำ

รายงานการกระจายสเตอรอยดจากผูผลิตไปยังสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อลดชองทางการรั่วไหล แตรายงาน

การกระจายจากสถานประกอบการเหลาน้ีไปยังผูปวยก็ยังไมมีการรวบรวมไดอยางแนนอนชัดเจน ทำใหการ

ทวนสอบเพ่ือตรวจสอบทั้งระบบวา ปริมาณที่ผลิต/นำเขา และกระจาย (รับ–จาย–คงเหลือ) ยังทำไมได จึงมี

ความเปนไปไดวาจะมีปริมาณยาบางสวนท่ีเสี่ยงรั่วไหลไปใชในทางที่ไมเหมาะสม ซึ่งจากการเฝาระวังของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของพบวาปจจุบันยังคงมีการนำสเตอรอยดทั้ง ๒ ชนิดปนปลอมในผลิตภัณฑสุขภาพ เชน ยาชุด ยาแผน

โบราณที่ไมไดขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนตน 

๒๒๓  ๒๑๗  ๒๐๗  ๒๕๗  ๑๙๘ 

๕๓๗  ๕๒๒  ๖๒๔  ๘๑๓  ๗๕๕ 

๓๑๔  ๓๐๕  ๔๑๗  ๕๕๖  ๕๕๗ 

ยา 

เพรดนิโซโลน 

เดกซาเมทาโซน 

รวม 

๒๕๕๑  ๒๕๕๒  ๒๕๕๓  ๒๕๕๔  ๒๕๕๕ 
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ตารางท่ี ๒ รายงานขอมูลการกระจายยาเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน  

แหลงกระจายยา 

เพรดนิโซโลน เดกซาเมทาโซน 

ม.ค. - เม.ย. ๕๑ 

ลานเม็ด (รอยละ) 

๑. ภายในประเทศ 

๑.๑ โรงพยาบาล 

๑.๒ คลินิก 

๑.๓ รานขายยา 

๑.๔ บริษัท 

๒. สงออก 

๓. รวม 

๒๘.๔๔  

(๑๕.๐) 

(๓๑.๑) 

(๑๑.๘) 

(๔๒) 

๑.๑๖  

๒๙.๖ 

๑๑๐.๖๐ 

๔๓.๔๗ (๓๙.๓๐) 

๕๕.๙๓ (๕๐.๕๗) 

๑๑.๒๐ (๑๐.๑๒) 

- 

๑๗.๕๙ 

๑๒๘.๑๙ 

๑๑๘.๑  

(๐.๘) 

(๑.๘) 

(๓.๒) 

(๙๔.๒) 

๒๒.๓ 

๑๔๐.๔ 

๑๕.๔๐ 

๑.๙๘ (๑๒.๘๗) 

๘.๖๐ (๕๕.๘๗) 

๔.๘๑ (๓๑.๒๖) 

- 

๓๘๐.๗๓ 

๓๙๖.๑๓ 

ต.ค. ๕๖ - ส.ค. ๕๗ 

ลานเม็ด (รอยละ) 

ม.ค. - เม.ย. ๕๑ 

ลานเม็ด (รอยละ) 

 

ต.ค. ๕๖ - ส.ค. ๕๗ 

ลานเม็ด (รอยละ) 

 

ทีม่า : ระบบรายงานทีส่ำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาจดัทำขึน้ : ระบบ FDA reporter และรายงานการขายยาตามแบบ ขย.๘ 

    ๒.๔  พฤติกรรมของผูใชยา 

 การศึกษาของรัชตะ รัชตะนาวนิ และคณะ (๒๕๕๐) ประเภทยาทีผู่ปวยเลือกทานเองมากท่ีสุด ไดแก ยาชุด 

(รอยละ ๒๖.๓) ยาหมอ (รอยละ ๒๓.๕) และยาลูกกลอน (รอยละ ๒๑.๘) ตามลำดับ สาเหตุหลักที่เลือกใชยาคือ

รักษาอาการปวดกลามเนื้อหรือขอ (รอยละ ๔๓.๖)  

 หลังป ๒๕๕๓ เกิดการแพรระบาดของยาน้ำแผนโบราณที่มีการปลอมปนสเตอรอยดจำนวนมากขึ้น อีกทั้ง

มีผูผลิตหนาใหมเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่นาสนใจคือชวง ๓ ปของการลดลงของสเตอรอยดในระบบ กลับพบปญหา

ของสเตอรอยดนอกระบบการกำกับดูแล มีสเตอรอยดทีไ่มทราบแหลงทีม่าจำนวนมากปรากฏใหรถเรตาง ๆ สามารถ

ซื้อหามาใชได และปลอมปนอยูในผลิตภัณฑสุขภาพรูปแบบตาง ๆ เชน เครื่องดื่มสมุนไพร ลูกอม เครื่องสำอาง๔ 

สงผลใหผูบริโภคไดสเตอรอยดโดยไมรูตัว 

    ๒.๕  ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑที่ผสมสเตอรอยด 

 หองปฏิบัติการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดรับตัวอยางผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

เชน ยาผง ยาลูกกลอน ยาน้ำสมุนไพร ยาเม็ด ยากวน และแคปซูล จากผูสงตรวจคือประชาชน และหนวยงาน

ราชการที่ทำหนาที่เฝาระวัง ขอมูลตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ พบวามีจำนวนตัวอยางสงตรวจทั้งหมด 

๖๗๐ ตัวอยาง ตรวจพบสเตอรอยด คือ เพรดนิโซโลน และ/หรือ เดกซาเมทาโซน และบางตัวอยางตรวจพบยา

แผนปจจุบันอื่น ๆ รวมดวย รวมจำนวน ๑๑๘ ตัวอยาง (รอยละ ๑๗.๖) (ตารางที่ ๓) ซึ่งทุกตัวอยางท่ีตรวจ

พบสเตอรอยดเปนยาไมมทีะเบยีน และพบวาเดกซาเมทาโซนเปนสเตอรอยดทีน่ำมาปนปลอมมากกวาเพรดนโิซโลน 

สำหรับยาแผนปจจุบันที่พบนำมาปนปลอมรวมดวย คือ พาราเซตามอล (paracetamol), เฟนิวบิวทาโซน 

(phenylbutazone), ไดโคลฟแนก (diclofenac), อินโดเมทาซิน (indomethacin), คลอเฟนิรามีน 

(chlorpheniramine) และ ไดอะซีแพม (diazepam) เปนตน๕ 

 

๑. ภายในประเทศ ๒๘.๔๔ ๑๑๐.๖๐ ๑๑๘.๑ ๑๕.๔๐

๒. สงออก ๑.๑๖ ๑๗.๕๙ ๒๒.๓ ๓๘๐.๗๓
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ตารางที่ ๓ ขอมูลผลการตรวจสเตอรอยดที่ปนปลอมในยาแผนโบราณซึ่งสวนใหญไมมีทะเบียนยา โดยหองปฏิบัติ

การกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ปงบประมาณ 
จำนวนตัวอยางทั้งหมด/ 

จำนวนตัวอยางตรวจพบ 

สเตอรอยด (รอยละ) 
เดกซาเมทาโซน 

และผสมยาอ่ืน ๆ 

เพรดนิโซโลน 

และผสมยาอ่ืน ๆ 

เดกซาเมทาโซน 

+เพรดนิโซโลน 

และผสมยาอ่ืน ๆ 

๒๕๕๓ 

๒๕๕๔ 

๒๕๕๕ 

๒๕๕๖ 

๒๕๕๗ 

รวม 

 

๑๙๐/๓๑ (๑๖.๓) 

๑๓๓/๒๙ (๒๑.๘)  

๑๖๑/๓๕ (๒๑.๗) 

๑๒๕/๑๖ (๑๒.๘) 

๖๑/๗ (๑๑.๕)  

๖๗๐/๑๑๘ (๑๗.๖) 

 

๒๒ 

๒๔ 

๒๗ 

๘ 

๔ 

๘๕ 

 

๓ 

๒ 

๒ 

๐ 

๐ 

๗ 

 

๖ 

๓ 

๖ 

๘ 

๓ 

๒๖ 

 

จำแนกประเภทตัวอยาง 

ที่ตรวจพบสเตอรอยด (ตัวอยาง) 

๓. นโยบายและมาตรการท่ีดำเนินการในปจจุบัน 

    ๓.๑  มาตรการทางกฎหมาย 

 ตั้งแตป ๒๕๕๐ เปนตนมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดผลักดันใหมีการปรับปรุงบทบัญญัติ

ตามกฎหมายวาดวยยาที่เกี่ยวของกับการควบคุมการกระจายยาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อควบคุมสถานการณ

ปญหาการกระจายสเตอรอยด ๓ ฉบับ ดังนั้น ปจจุบันมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการ

กระจายยาสเตอรอยด ดังนี้ 

 ๑. กฎกระทรวงวาดวยการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนดใหผูรับอนุญาตผลิต นำหรือ

สั่งยาตองมาข้ึนทะเบียนตำรับยา ทำสัญลักษณบนเม็ดยา เพื่อลดปญหาการใชยาเพราะความไมรูของประชาชน 

ชวยใหการบังคับใชกฎหมายและการประชาสัมพันธตอสาธารณะ 

 ๒. กฎกระทรวงกำหนดหนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑที่เปนสารออกฤทธ์ิ หรือ

เภสัชเคมีภัณฑกึ่งสำเร็จรูปที่มีสวนผสมของสารออกฤทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อควบคุมการนำเขาเภสัชเคมีภัณฑ 

 ๓. กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและออกใบอนุญาตรานขายยา พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบทบญัญัติเพื่อควบคุม

การขายสงยาสำเร็จรูปที่ผลิต นำเขา และใหรายงานการขายยา ในรูปแบบ วิธีการ โดยรายงานออนไลน ผานระบบ 

FDA Reporter 

 เนื่องดวยกฎกระทรวง ๓ ฉบับ ตองรอกระบวนการออกกฎหมายรอง ชั้นประกาศกระทรวงฯ ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามมาหลายฉบับ และตองผานกระบวนการตาม Good Regulatory 

Practice : GRP จึงตองการเวลา อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดำเนิน

มาตรการตาง ๆ โดยการขอความรวมมือจากผูประกอบการควบคูไประยะเวลาหนึ่งแลว 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๗๙

 ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน๖ 

 ๑. การนำเขาทางดานศุลกากรและดานชายแดน 

 การนำเขาสารเคมีที่ใชในการผลิตสเตอรอยด และการนำเขาสเตอรอยดสำเร็จรูป/เภสัชเคมีภัณฑ พบวา

อาจมีการจงใจแจงขอมูลนำเขาที่เปนเท็จ หลีกเลี่ยงการนำเขาโดยการแสดงวาเปนสวนประกอบที่ใชในการผลิต

อาหารสัตว ยาสัตวหรือสารเคมีอื่น ๆ โดยสวนหนึ่งพบขอมูลวามีการลักลอบนำเขาดานชายแดนชั่วคราวในพ้ืนที่

ตาง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ไมเขมงวดมากนัก 

 ๒. การผลิตสเตอรอยดจากโรงงานผลิตยา 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกำหนดใหผูนำเขาและผูผลิตยาสเตอรอยดทุกแหงตองรายงาน

การผลิต การนำเขาและการกระจายยาและสารเคมทีีใ่ชในการผลติ มายงัสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

FDA Reporter Raw Material to Finished Product แตจากการเฝาระวังขอมูลการผลิต นำเขาและกระจาย 

สเตอรอยด พบวา ๑) มีสเตอรอยดที่ไมมีฉลาก ๒) พบสเตอรอยดที่ไมแสดงเลขทะเบียนยา ๓) พบสเตอรอยดที่

บรรจุอยูในกระปุกยาชนิดยาตานอักเสบที่ไมใชสเตอรอยด (NSAIDs) เชน บรรจุอยูในกระปุกยาไพร็อกซิแคม 

(Piroxicam) ท่ีปดสนิท ไมมีรองรอยฉีกขาดของซีลพลาสติกที่หอบรรจุภัณฑ ซึ่งตรงกับขอมูลในการเฝาระวังซ่ึง

พบวามีแหลงผลิตจำนวนหนึง่ลักลอบใชสารเคมีที่นำเขาโดยไมถกูตอง มาผลิตสเตอรอยดและสงขายใหรานขายยา 

โดยเฉพาะรานขายยาประเภท ๒ และสถานพยาบาลบางกลุม 

 ๓. การกระจายจากแหลงผลิต 

 การกระจายสเตอรอยดไปยังแหลงกระจายในพื้นที่ตาง ๆ พบวาจะมีเซลสยาทำหนาที่นำเขาสารเคมีติดตอ

ซื้อขายและจัดสงใหที่รานยาหรือสถานพยาบาลในรูปแบบ “บิลขาว” มีขอมูลปรากฏพบวาเซลสยาเปนตัวกลาง

ประสานงานติดตอใหอีกหลายโรงงาน “ปมยา” ใหเหมอืนของบริษทัอืน่ ๆ ทีม่ใีนทองตลาด หรอืจะทำข้ึนใหมใหมีสี

รูปแบบเม็ดที่แตกตาง 

 ๔. ระบบการกำกับดูแล 

 ระบบการกำกับดูแลตาม FDA Reporter Raw Material to Finished Product ซึ่งเปนระบบกำกับ

ติดตามซื้อนำเขา ผลิตและกระจายตามปกต ิ ทีส่ำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกแบบและกำหนดข้ึนน้ัน 

ถือวาเปนระบบในการเฝาระวังการรั่วไหลและตดิตามทีด่มีากในระดบัหน่ึง แตอยางไรกต็ามในระบบการเลื่อนไหลของ 

สเตอรอยดเถื่อนซึ่งไมมีรายงานการนำเขาและผลิตนั้น ยังไมมีระบบการจัดการที่ชัดเจน จึงมีความเปนไปไดวา

ความเสี่ยงขอนี้จะกลายเปนอีกหนึ่งจุดวิกฤติสำคัญในระบบท่ีทำใหเกิดการร่ัวไหลและไมสามารถจัดการปญหาได

อยางแทจริง 

 ๕. ระบบการดูแลผูปวยที่ไดรับสเตอรอยด๗ 

 การแกปญหาที่ผานมามุงเนนไปจัดการกับแหลงกระจายยา แตระบบการดูแลผูปวยที่ไดรับสเตอรอยด

ยังมีนอย จากงานวิจัยในพ้ืนที่จึงมีขอเสนอใหมีการพัฒนาระบบการคัดกรองและดูแลผูปวยในชุมชนที่เกิดอันตราย

จากการไดรับสเตอรอยด เนนประชากรกลุมเสีย่งกลาวคอืผูทีม่โีอกาสเขาถงึสเตอรอยดไดงายซึง่มักไดรับสเตอรอยด

โดยไมรูตัว  
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    ๓.๒  มาตรการทางวิชาการและมาตรการทางสังคม 

 มีการนำองคความรูจากการศึกษาวิจัยที่จะนำไปสูการพัฒนาการจัดการปญหาสเตอรอยดหลายระดับ 

ตั้งแตการศึกษาวิจัยเพื่อใหเห็นสภาพปญหา และขนาดของปญหาจากผลกระทบของการนำสเตอรอยดมาใชอยาง

ผิดวัตถุประสงคในกลุมผูใชยา ปญหาความรุนแรงของการกระจายสเตอรอยดในผลิตภัณฑสุขภาพ ท้ังยา อาหาร

และเครื่องสำอาง ซึ่งไดขอคนพบที่สำคัญดังไดกลาวมาแลวขางตน  แมวาการศึกษาตาง ๆ ที่ดำเนินการศึกษาจะทำ

กันมานานแลว  แตผลการศึกษาในปจจุบันหลายช้ินยืนยันสถานการณปญหาไมไดเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 

 นอกจากนี้จากความรุนแรงของการกระจายสเตอรอยดที่ปลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ ไดสงผล

กระตุนใหบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะเภสัชกร ไดเรงทำการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบตอผูบรโิภคทีบ่รโิภคผลิตภัณฑ

เหลานั้น กิจกรรมท่ีดำเนินการ เชน การจัดระบบการคัดกรองผูปวยจากพิษสเตอรอยดในชุมชน ผานการทำงานท่ี

ประสานเชือ่มโยงกนัตัง้แตการคดักรองผูปวยในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) การสงตอ

ใหเจาหนาที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลชุมชนในการดูแล หากพบ

คนไขที่เกิดอนัตรายและตองการหยดุการใชสเตอรอยด เพือ่ลดอาการถอนยา (Withdrawal syndromes) จนเกิด

เปนรูปแบบสำคัญในการคัดกรองพื้นที่ หรือเรียกวารูปแบบการสแกนพ้ืนที่ จากพื้นที่ตนแบบในอำเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ กระจายไปสูพื้นที่ตาง ๆ ทั่วเขตภาคอีสานและภาคเหนือบางสวน 

 ในการจัดการปญหาสเตอรอยดที่ผานมา บุคลากรสาธารณสุขสาขาตาง ๆ รวมมือกับภาคีเครือขายตาง ๆ 

เชน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน แพทยผูเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ ชมรม อสม. แหงประเทศไทย ศนูยรบัเรื่องรองเรียน 

เครือขายคุมครองผูบริโภค มูลนิธิหมอชาวบาน มูลนิธิเครือขายครอบครัว ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ชมรมเภสัช

ชนบท แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ และ

การทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยไดใหความสำคัญกับปญหานี้ โดยการรณรงคแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม เชน 

การเกิดขึ้นของเครือขายรณรงคเพื่อการใชสเตอรอยดอยางเหมาะสมและปลอดภัย โครงการจัดการสเตอรอยดโดย

เครือขายชุมชน โครงการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังการใชยาสเตอรอยดที่ไมเหมาะสม ในเขต ๕ โครงการพัฒนา

กลไกเฝาระวังการกระจายผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการปลอมปนสเตอรอยด ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ โครงการคัดกรองผูปวยโรคเรื้อรังที่ใชยาสเตอรอยด โดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย อำเภอวารินชำราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน๘, ๙ 

 นอกจากนี้เครือขายยังมีการใหความรูเกี่ยวกับสเตอรอยดตอสาธารณะ ผานการสื่อสารในชองทางตาง ๆ

อาทิ สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน ผานการพัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบแจงเตือนภัยฐานขอมูล

คุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ๖ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับสเตอรอยดมากข้ึน 

 ปจจุบันในปงบประมาณ ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทำแผนบูรณาการงานคุมครองผูบริโภค ดาน

การใชยาปลอดภัยในชุมชน เพื่อไมใหมีการใชยาสเตอรอยดหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจมีการปนเปอนสเตอรอยด

โดยไมมีใบสั่งแพทย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ในปแรกกำหนดเปาหมายใหแตละจังหวัดดำเนินการอยางนอย ๑ ตำบล กิจกรรมที่ดำเนินการ

ไดแก จัดทำโครงการการใชยาปลอดภัยในชุมชน พัฒนาศักยภาพการใชยาของครัวเรือนและโรงเรียน เฝาระวังและ

ควบคุมแหลงกระจายยาในชมุชน คดักรองผูปวยทีไ่ดรบัอนัตรายจากการใชยาและสงตอเพ่ือรบัการรกัษาที่เหมาะสม 

และจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณเพื่อกระตุนใหชุมชนมีการพัฒนากลไกในการจัดการตนเองในระยะ

ตอไป 
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    ๓.๓  ขอจำกัดในการดำเนินการ 

 ๑. การปราบปรามการปลอมปนสเตอรอยดจำเปนตองมีการสืบสวน หาหลักฐาน ขณะที่ อย. ไมไดเปน

หนวยงานดานความมั่นคง จึงไมสามารถของบประมาณที่จำเปนในการดำเนินการ เชน งบราชการลับ การจาง

นักสืบติดตาม ขอจำกัดของเจาหนาที่ซึ่งเปนพลเรือน ไมไดรับการฝกฝนที่จะทำงานในลักษณะดังกลาว 

 ๒. ขอจำกัดทางกฎหมายและความซับซอนที่เกี่ยวพันกับหลายหนวยงานที่ตองทำงานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพเปนเครือขายที่เขมแข็ง ทั้งหนวยงานดานความม่ันคง กองบัญชาการปราบปรามคดีผูบริโภค 

กรมศุลกากรที่ทำหนาที่ในการตรวจปลอยสินคา  

 ๓. การลักลอบผิดกฎหมายที่มีการขามพื้นที่ของจังหวัด 

 ๔. ระบบสารสนเทศและฐานขอมลูสเตอรอยดทีย่งัไมสามารถทวนสอบไดอยางมปีระสิทธิภาพและตอเน่ือง 

 

๔. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / รางมติ ๒ การจัดการสเตอรอยดที่

คุกคามสุขภาพคนไทย 
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ยาสเตียรอยดโดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทยในประเทศไทย. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล  vol. 17, supp. (June 2007) 
๓ ภญ. เนาวรัตน ทิพยอุทัย (๒๕๕๖). โครงการศึกษาความคิดเห็นตอมาตรการการกำหนดรูปแบบหรือการแสดงสัญลักษณของยา 

steroid รูปแบบรับประทาน : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
๔ ระบบแจงเตือนภัยฐานขอมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ, กรมวิทยาศาสตรการแพทย http://tumdee.org/alert/

index.php  
๕ มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ, รายงานสถานการณหองปฏิบัติการ เรื่องผลตรวจสเตียรอยดในยาแผนโบราณ, สำนักยาและวัตถุเสพติด 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) 
๖ สุภนัย ประเสริฐสุข และคณะ, โครงการพฒันากลไกเฝาระวงัการกระจายผลิตภัณฑสุขภาพที่มีการปลอมปนสเตียรอยดภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือป ๒๕๕๗, เครือขายคุมครองผูบริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเครือขายจัดการปญหาสเตียรอยด : สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาและแผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) 
๗ โครงการ “การจัดการสเตียรอยดโดยเครือขายชุมชน” แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังระบบยา (กพย.) 
๘ ภาณุโชติ ทองยัง และคณะ, อยาปลอยใหสเตยีรอยดลอยนวล, แผนงานสรางกลไกเฝาระวงัและพฒันาระบบยา (สิงหาคม ๒๕๕๕) 
๙ รุงนภา กาวงษ (๒๕๕๖). โครงการคดักรองผูปวยโรคเรื้อรังที่ใชยาสเตียรอยด โดยไมมีขอบงชี้ทางการแพทย อำเภอวารินชำราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) 
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น
ค

ณ
ะก

รร
ม

ก
าร

อา
หา

รแ
ละ

ยา
 ส

สจ
. 

สม
าค

ม

เภ
สัช

กร
รม

ชุม
ชน

 ช
มร

มร
าน

ข
าย

ย
าแ

ห
งป

ระ
เท

ศ
ไท

ย  

สม
าค

มร
าน

ขา
ยย

า 
รา

น
ยา

 

คล
ินิก

 โร
งพ

ยา
บา

ล 
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เส
นท

าง
เดิ

นข
อง

มต
ิกา

รจ
ัดก

าร
สเ

ตอ
รอ

ยด
ที่ค

ุกค
าม

สุข
ภา

พ
ขอ

งค
นไ

ทย

1.
 ค

วบ
คุม

กา
รน

ำเ
ขา

สเ
ตอ

รอ
ยด



2.
 ค

วบ
คุม

กา
รก

ระ
จา

ยส
เต

อร
อย

ด

กร
มศ

ุลก
าก

ร 
อย

. 
กร

มก
าร

คา
ตา

งป
ระ

เท
ศ

อย
.

1.
 ให

สเ
ตอ

รอ
ยด

เป
นสิ

นค
าท

ี่ตอ
งข

ออ
นุญ

าต
นำ

เข
าจ

าก
   

 ก
ระ

ทร
วง

พา
ณ

ิชย


2.
 ย

กร
ะด

ับค
วา

มส
ำค

ัญ
กา

รต
รว

จส
อบ

/เฝ
าร

ะว
ังก

าร
ลัก

ลอ
บ

   
นำ

เข
าส

เต
อร

อย
ด

 ป
ระ

กา
ศก

ระ
ทร

วง
พา

ณ
ิชย

คว
บค

ุมก
าร

นำ
เข

าส
เต

อร
อย

ดท
ุกช

นิด
 มี

มา
ตร

กา
รแ

ละ
ตัว

ชี้ว
ัดใ

นก
าร

เฝ
าร

ะว
ังก

าร
ลัก

ลอ
บน

ำเ
ขา

สเ
ตอ

รอ
ยด



มีก
ฎห

มา
ยจ

ำกั
ดช

อง
ทา

งก
าร

จำ
หน

าย
/ป

ริม
าณ

ผลิ
ต 

นำ
เข

า 
จำ

หน
าย

สเ
ตอ

รอ
ยด

 
มีก

าร
ทบ

ทว
นเ

รื่อ
งรู

ปลั
กษ

ณ
ขอ

งย
าส

เต
อร

อย
ด

ผูป
ระ

กอ
บว

ิชา
ชีพ

ปฏ
ิบัต

ิตา
มก

ฎห
มา

ย/
จร

รย
าบ

รร
ณ

 แ
ละ

ลง
โท

ษผู
กร

ะท
ำผ

ิด 

ตร
วจ

ไม
พบ

สเ
ตอ

รอ
ยด

ใน
กา

รผ
ลิต

ยา
/ผ

ลิต
ภัณ

ฑส
ขุภ

าพ
/น

้ำม
นต

 ท
ี่วัด

ผล
ิต/

จำ
หน

าย
  

มีแ
ผน

แล
ะต

ัวช
ี้วัด

ใน
กา

รส
รา

งค
วา

มรู
 ค

วา
มเ

ขา
ใจ

แล
ะค

วา
มร

วม
มือ

ใน
กา

รป
ฏิบ

ัติใ
หเ

ปน
ไป

ตา
ม

กฎ
หม

าย
กา

รผ
ลิต

 จ
ำห

นา
ยแ

ละ
ใช

ยา
 

 ขอ
มลู

ขา
วส

าร
ทีเ่

ชือ่
มโ

ยง
กนั

เพ
ือ่ใ

ชค
วบ

คมุ
แล

ะต
รว

จส
อบ

ยอ
นก

ลบั
กา

รน
ำเข

า 
ผล

ติแ
ละ

จำ
หน

าย
 

สเ
ตอ

รอ
ยด

 ท
ัง้ว

ตัถ
ดุบิ

แล
ะย

าส
ำเร

จ็ร
ปู 

มกี
ฎห

มา
ยบ

งัค
บัใ

หผ
ูรบั

อน
ญุ

าต
ยา

ตอ
งร

าย
งา

นก
าร

ขา
ย 

ผล
ติแ

ละ
นำ

เข
าส

เต
อร

อย
ด 

 แผ
นบ

ูรณ
าก

าร
ปอ

งก
ัน 

เฝ
าร

ะว
ังแ

ละ
ปร

าบ
ปร

าม
ผูฝ

าฝ
น 

คูม
ือพ

นัก
งา

นเ
จา

หน
าที่

ใน
กา

รต
รว

จส
อบ

 เฝ
าร

ะว
ังแ

ละ
บัง

คับ
ใช

กฎ
หม

าย
เก

ี่ยว
กับ

ยา
สเ

ตอ
รอ

ยด
 

ทีม
เฉ

พา
ะก

ิจส
ืบส

วน
หา

ขา
วเ

ชิง
ลึก

 จ
ับก

ุม/
ปร

าบ
ปร

าม
แห

ลง
ผล

ิต/
กร

ะจ
าย

ผล
ิตภ

ัณ
ฑป

นส
เต

อร
อย

ด 
 มีก

ิจก
รร

มพั
ฒ

นา
ศัก

ยภ
าพ

 อ
สม

. 
มีก

ิจก
รร

มเ
ฝา

ระ
วัง

 ค
วบ

คุม
แห

ลง
กร

ะจ
าย

ยา
 แ

ละ
จัด

กา
รป

ญ
หา

สเ
ตอ

รอ
ยด

ใน
ชุม

ชน
 

 

จำ
กัด

ชอ
งท

าง
จำ

หน
าย

/ป
ริม

าณ
กา

รผ
ลิต

 น
ำเ

ขา
 จ

ำห
นา

ย
ทบ

ทว
นท

ะเ
บีย

นต
ำร

ับย
า

• • เฝ
าร

ะวั
ง/

คว
บคุ

มจ
รร

ยา
บร

รณ
ผูป

ระ
กอ

บวิ
ชา

ชีพ
 

รณ
รง

ค 
สร

าง
คว

าม
ตร

ะห
นัก

ผูป
ระ

กอ
บวิ

ชา
ชีพ

แล
ะใ

หข
อมู

ลป
ระ

ชา
ชน

 
• •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •จัด
ทำ

แผ
นง

าน
แล

ะก
ำห

นด
ตัว

ชี้ว
ัดร

วม
กัน

 ใน
กา

รส
รา

งค
วา

มร
ู 

คว
าม

เข
าใ

จข
อง

วัด
แล

ะพ
ระ

สง
ฆเ

กี่ย
วก

ับก
ฎห

มา
ยด

าน
กา

รผ
ลิต

 
จำ

หน
าย

แล
ะใ

ชย
า 

รว
มท

ั้งอ
ันต

รา
ยจ

าก
กา

รใ
ชส

เต
อร

อย
ด 

เพื่
อ

ให
เก

ิดค
วา

มร
วม

มือ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ัติใ

หเ
ปน

ไป
ตา

มก
ฎห

มา
ย 

กา
รจ

ัดก
าร

ขอ
มลู

กา
รก

ระ
จา

ยส
เต

อร
อย

ด 
โด

ยอ
อก

กฎ
หม

าย
บัง

คับ
ให

ผูป
ระ

กอ
บก

าร
จดั

ทำ
รา

ยง
าน

 แ
ละ

พฒั
นา

ฐา
นข

อม
ลู 

ให
เช

ื่อม
โย

ง
กัน

ทั้ง
วง

จร
 เป

นป
จจ

ุบัน
  

สร
าง

มา
ตร

กา
รส

ืบส
วน

 ส
อบ

สว
นเ

ชิง
ลึก

ที่เ
ชื่อ

มโ
ยง

กัน
เป

นเ
ครื

อ
ขา

ย 
เพ

ื่อป
อง

กัน
แล

ะป
รา

บป
รา

มผู
ฝา

ฝน
กฎ

หม
าย

 
เพ

ิ่มป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
กา

รเ
ฝา

ระ
วัง

ให
คร

อบ
คล

ุมแ
หล

งก
ระ

จา
ยย

าท
ี่มี

คว
าม

เส
ี่ยง

 แ
ละ

เค
รง

คร
ัดใ

นก
าร

บัง
คับ

ใช
กฎ

หม
าย

 

ให
กอ

งท
ุนสุ

ขภ
าพ

ตำ
บล

สน
ับส

นุน
บท

บา
ทก

าร
เฝ

าร
ะว

ัง 
สเ

ตอ
รอ

ยด
ใน

พื้น
ที่ 

พัฒ
นา

ขีด
คว

าม
สา

มา
รถ

 อ
สม

. ใ
นก

าร
ตร

วจ
สอ

บ 
เฝ

าร
ะว

ังแ
ละ

จัด
กา

รป
ญ

หา
สเ

ตอ
รอ

ยด
 

สน
ับส

นุน
ตร

วจ
ยืน

ยัน
ผล

กา
รท

ดส
อบ

สเ
ตอ

รอ
ยด

ขอ
ง 

อส
ม.

  
โด

ยไ
มค

ิดค
าใ

ชจ
าย

 แ
ละ

แจ
ง 

อย
./ส

สจ
.  

อส
ม.

 ศ
ูนย

รับ
เรื่

อง
รอ

งเร
ียน

 ศ
ูนย

คุม
คร

อง
ผูบ

ริโ
ภค

 ต
รว

จ 
เฝ

าร
ะว

ัง 
แล

ะจ
ัดก

าร
ปญ

หา
ใน

พื้น
ที่ 

แล
ะแ

จง
เจ

าห
นา

ที่ 
 

อย
.

สภ
าว

ิชา
ชีพ

 
กร

มพ
ัฒ

นา
กา

รแ
พท

ยแ
ผน

ไท
ยฯ

 

สำ
นัก

งา
นพ

ระ
พุท

ธศ
าส

นา
 

สำ
นัก

งา
นพ

ระ
พุท

ธศ
าส

นา
จัง

หวั
ด 

เค
รือ

ขา
ยพ

ระ
สง

ฆ

กร
มศ

ุลก
าก

ร 
อย

.  
สส

จ.
ผู ป

ระ
กอ

บก
าร

ยา
 

สม
าค

มภ
าค

เอ
กช

นท
ี่เก

ี่ยว
ขอ

ง

อย
. ส

สจ
. ก

อง
บัง

คับ
กา

รป
รา

บ
ปร

าม
คด

ีผูบ
ริโ

ภค
 ก

รม
ศุล

กา
กร

  
อง

คก
าร

บร
ิหา

รส
วน

ทอ
งถิ่

น 
โร

งพ
ยา

บา
ล 

กล
ไก

ขอ
งช

ุมช
น

• ส
ปส

ช.
• ก

รม
สง

เส
ริม

กา
รป

กค
รอ

ง 
• ก

รม
สน

ับส
นุน

บร
ิกา

รส
ุขภ

าพ
• ก

รม
วิท

ยา
ศา

สต
รก

าร
แพ

ทย


• อ
สม

.
• ก

อง
ทุน

สุข
ภา

พต
ำบ

ล
• ศ

ูนย
หล

ักป
ระ

กัน
สุข

ภา
พ 

เค
รือ

ขา
ย  

 
  ค

ุมค
รอ

งผ
ูบร

ิโภ
คภ

าค
ปร

ะช
าช

น
• ก

ลไ
กช

ุมช
นปจ

จัย
นำ

เข
า

กร
ะบ

วน
กา

ร
ผล

ผล
ิต/

ตัว
ชี้ว

ัด

3.
 เฝ

าร
ะว

ัง 
ปร

าบ
ปร

าม
แล

ะบ
ังค

ับใ
ชก

ฎห
มา

ย
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4.
 ส

รา
งก

ลไ
กชุ

มช
นจั

ดก
าร

ยา
สเ

ตอ
รอ

ยด


5.
 ก

าร
มีส

วน
รว

มข
อง

ภา
คเ

อก
ชน

6.
 ก

าร
ติด

ตา
ม 

ปร
ะเ

มิน
ผล

กร
ะท

รว
งม

หา
ดไ

ทย
 ได

แก
 

อง
คก

รป
กค

รอ
งส

วน
ทอ

งถ
ิ่น 

อบ
จ.

 
อบ

ต.
 อ

าส
าส

มัค
รส

าธ
าร

ณ
สุข

หม
ูบา

น 
(อ

สม
.)

กร
ะท

รว
งส

าธ
าร

ณ
สุข

 ได
แก

 
สส

จ.
 ส

สอ
. ร

พ.
สต

. ร
พช

. ร
พท

. 
กร

มว
ิทย

าศ
าส

ตร
กา

รแ
พท

ย
สป

สช
.

• • •

พัฒ
นา

ระ
บบ

กา
รค

นห
า 

คัด
กร

อง
 รั

กษ
าแ

ละ
สง

ตอ
ผูป

วย
จา

กก
าร

 
ใช

สเ
ตอ

รอ
ยด

 แ
ละ

ศัก
ยภ

าพ
ขอ

ง 
อส

ม.
/บ

ุคล
าก

รท
าง

กา
รแ

พท
ย 

ให
ปฏ

ิบัต
ิงา

นไ
ดอ

ยา
งม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
สร

าง
กล

ไก
ขอ

งช
ุมช

นเ
พื่อ

ปอ
งก

ัน 
เฝ

าร
ะว

ังแ
ละ

แจ
งป

ญ
หา

กา
ร

ระ
บา

ดข
อง

สเ
ตอ

รอ
ยด

เข
าร

ะบ
บแ

จง
เต

ือน
ภัย

 ส
ื่อส

าร
ปร

ะช
าส

ัมพั
นธ

แก
ชุม

ชน
 

• •

มีก
าร

คัด
กร

อง
/ส

งต
อผ

ูปว
ยจ

าก
กา

รใ
ชส

เต
อร

อย
ด

กิจ
กร

รม
แล

กเ
ปล

ี่ยน
เร

ียน
รูก

ระ
ตุน

ให
ชุม

ชน
พัฒ

นา
กล

ไก
กา

รจ
ัดก

าร
ตน

เอ
ง

มีส
ื่อร

ณ
รง

คแ
ละ

กา
รป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธเ
รื่อ

งย
าส

เต
อร

อย
ด 

มีก
าร

ตร
วจ

วิเ
คร

าะ
หผ

ลิต
ภัณ

ฑต
อง

สง
สัย

 แ
ละ

รา
ยง

าน
เต

ือน
ภัย

กา
รป

นส
เต

อร
อย

ด

ปฏ
ิบัต

ิตา
มก

ฎห
มา

ย 
รณ

รง
คใ

หส
มา

ชิก
ปฏ

ิบัต
ิตา

มก
ฎห

มา
ย 

มีส
วน

รว
มใ

นก
าร

คว
บค

ุมก
าร

จำ
หน

าย
แล

ะใ
ชส

เต
อร

อย
ด 

 
รา

ยง
าน

แล
ะส

อบ
สว

นส
าเ

หต
ุผูไ

ดร
ับอ

ันต
รา

ยจ
าก

สเ
ตอ

รอ
ยด

 
 พัฒ

นา
ระ

บบ
รา

ยง
าน

ปร
ะเ

มิน
ผล

มา
ตร

กา
รจั

ดก
าร

สเ
ตอ

รอ
ยด


ขอ

งป
ระ

เท
ศ 

 

พัฒ
นา

ระ
บบ

กา
รร

าย
งา

นแ
ละ

สอ
บส

วน
สา

เห
ตุผ

ูที่ไ
ดร

ับอ
ันต

รา
ย

จา
กส

เต
อร

อย
ด 

รว
มทั้

งก
าร

รา
ยง

าน
ขอ

งก
ลไ

กข
อง

ชุม
ชน

  
ให

ทร
าบ

สถ
าน

กา
รณ

กา
รร

ะบ
าด

 
 

เป
าห

มา
ย 

ปร
ะช

าช
นไ

มเ
จ็บ

ปว
ยจ

าก
กา

รไ
ดร

ับส
เต

อร
อย

ดโ
ดย

ไม
จำ

เป
น 

ตัว
ชี้ว

ัด 
คว

าม
ชุก

ขอ
งป

ญ
หา

สุข
ภา

พท
ี่เก

ิดจ
าก

สเ
ตอ

รอ
ยด

ลด
ลง

 
 

มีก
าร

ปอ
งก

ันแ
ละ

คว
บค

ุมก
าร

ใช
สเ

ตอ
รอ

ยด
ใน

ทา
งที่

ผิด
 

ตัว
ชี้ว

ัด 
จำ

นว
นค

รัว
เร

ือน
ที่ม

ีผลิ
ตภ

ัณ
ฑส

เต
อร

อย
ด 

 

ภา
คเ

อก
ชน

มีส
วน

รว
มใ

นก
าร

คว
บค

ุมก
าร

ใช
แล

ะก
ระ

จา
ยส

เต
อร

อย
ดใ

หเ
ปน

ไป
ตา

มก
ฎห

มา
ย 

ผูป
ระ

กอ
บก

าร
แล

ะผ
ูปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพป
ฏิบ

ัติต
าม

กฎ
หม

าย
 

 มีร
ะบ

บร
าย

งา
นป

ระ
เม

ินผ
ลม

าต
รก

าร
จัด

กา
รส

เต
อร

อย
ดข

อง
ปร

ะเ
ทศ

ที่ต
อเ

นื่อ
ง 

 

สถ
าน

กา
รณ

กา
รร

ะบ
าด

ขอ
งส

เต
อร

อย
ดใ

นช
ุมช

นท
ี่ทัน

กา
รณ

 
ระ

บบ
กา

รร
าย

งา
นแ

ละ
สอ

บส
วน

สา
เห

ตุผ
ูที่ไ

ดร
ับอ

ันต
รา

ยจ
าก

สเ
ตอ

รอ
ยด

ใน
 

โร
งพ

ยา
บา

ลแ
ละ

ชุม
ชน

  

ผูป
ระ

กอ
บก

าร
ผลิ

ต 
นำ

เข
า 

จำ
หน

าย
ยา

 
ผูป

ระ
กอ

บก
าร

สถ
าน

พย
าบ

าล
 

สม
าค
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รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๙๐

 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด  

 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย๑ 

 กังวล ตอการขยายตัวอยางรวดเร็วของโรคติดตอและโรคอุบัติใหมขามพรมแดน โรคไมติดตอ ตลอดจน

ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีดานสุขภาพขามพรมแดน และการเปล่ียนแปลงท้ังที่เกิดขึ้นเปนภัยโดยธรรมชาติและโดย

มนุษย โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร ซึ่งจะมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสุขภาพและ

ความกินดีอยูดีของประชาชนไทยและประชาชนในทุกภูมิภาคของโลก   

 ตระหนัก วาการติดตอเชื่อมโยงระหวางประเทศเนื่องจากในการเดินทางไปมาหาสูกันมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในประชาคมอาเซียน จะทำใหโรคติดตอขยายตัวรวดเร็วหากไมมีมาตรการรองรับ  

 ตระหนัก วาการปองกัน ควบคุม และแกไขภัยคุกคามสุขภาพจากโรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคจาก

พฤติกรรม เชน การบริโภคยาสูบ สุรา หรือยาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยจากเทคโนโลยี ไมสามารถ

กระทำไดโดยประเทศหน่ึงประเทศใดเพียงลำพัง แตจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกประเทศ 

 ตระหนัก วายังมีปญหาดานสุขภาพหลายประการที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว ผูอพยพ ผูลี้ภัย คนไรรัฐ 

ผูตองกัก และผูลักลอบเขาเมืองที่เขามาในประเทศไทย และคนไทยท่ีไปทำงานในตางประเทศทั้งที่ถูกกฎหมายและ

ไมถูกกฎหมาย จำเปนตองแกปญหาดวยความรวมมือจากหลายภาคสวนในประเทศและระหวางประเทศ 

 ตระหนัก วาผูมีบทบาทในการกำหนดทิศทางดานสุขภาพและดำเนินการใหไดผล ไมไดจำกัดเพียงรัฐหรือ

เจาหนาที่ของรัฐที่ทำงานดานสุขภาพโดยเฉพาะ แตมาจากหลายภาคสวน เชน ภาครัฐทั้งในและนอกภาคสุขภาพ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงกลไกสุขภาพระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งเกี่ยวของ

กับองคกรระหวางประเทศเปนจำนวนมาก 

 รับทราบ วาประเทศไทยไดพัฒนาระบบการจัดการความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศในการ

ขจัดปญหาภัยตอสุขภาวะไดดีขึ้นเรื่อย ๆ เชน การควบคุมการระบาดของโรคซารส การเฝาระวังและการเตรียม

ความพรอมเพื่อรองรับการระบาดของไวรัสอีโบลา การกำจัดคราบน้ำมันในนานน้ำทางทะเล ซึ่งหากมีความเขาใจ 

มีการเตรียมพรอม และมีความรวมมือมากขึ้นจากทุกภาคสวนและจากสังคมสุขภาพโลก จะทำใหการดำเนินการ

ราบรื่นและปญหานอยลงกวาเดิม 

 รับทราบ วาประเทศไทยไดแสดงบทบาทนำสำคัญในเวทีสุขภาพโลก (ทั้งทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค และ

ระดับโลก) เฉพาะอยางยิ่งการกำหนดและผลักดันวาระสุขภาพท่ีสำคัญ ๆ การมีจุดยืนรักษาผลประโยชนและแกไข

ปญหาสุขภาพของประเทศกำลังพัฒนา เชน การผลักดันกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ การผลักดันหลักประกัน 

๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๕ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๕ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย 

 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๗๙๑

สุขภาพถวนหนา การผลักดันการแบงปนผลประโยชนจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญซึ่งเปนฐานการพัฒนาวัคซีน การ

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและสาธารณสุข การให

ความชวยเหลือในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ เชน ไตฝุนในพมา และเฮติ และกรณีอีโบลาในประเทศแอฟริกาตะวันตก 

 รับทราบ วาประเทศไทยไดใหความรวมมอืเพ่ือการพัฒนาสาธารณสขุในประเทศเพือ่นบาน ประเทศสมาชิก

อาเซียน ตลอดจนประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ อาทิ ประเทศในแอฟริกาและหมูเกาะแปซิฟก การออกแบบระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบาดวิทยา การปองกันโรคติดตอ ตลอดจนใหการรักษาพยาบาลประชาชนของ

ประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน  

 ตระหนัก วาการดำเนินการดานสุขภาพมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนไทย เชน การนำการ

ดูแลสุขภาพแผนไทยออกสูเวทีสุขภาพโลก ซึ่งจำเปนตองไดรับการปกปองสิทธิทางภูมิปญญาดวย ขณะเดียวกัน

การดำเนินนโยบายการคาระหวางประเทศ การเจรจาขอตกลงการคาเสรี และขอตกลงระหวางประเทศ อาจสง

ผลกระทบเชิงลบตอสขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะสนิคาทีท่ำลายสขุภาพหรอืไมปลอดภยั หรือทำลายสิ่งแวดลอม 

และการคุมครองทรพัยสนิทางปญญาท่ีสงผลกระทบตอการเขาถงึยา จงึมคีวามจำเปนตองมรีะบบการประสานงานกัน

อยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อใหการดำเนินงาน

นโยบายตาง ๆ มีความสอดประสานกัน โดยรักษาผลประโยชนของประเทศและประชาชนไทยในภาพรวม  

 เล็งเห็น ความสำคัญของการกำหนดยุทธศาสตรและนโยบายสุขภาพโลก การพัฒนาบุคลากร การมีกลไก

ประสานงานใหประเทศไทยสามารถรักษาความมัน่คงดานสขุภาวะของประชาชนไทย และสามารถแสดงบทบาทนำ

สำคัญในเวทีสุขภาพโลกตาง ๆ เวทีการเจรจาการคาที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ 

 เล็งเห็น วาแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทยเปนกรอบทิศทางการทำงานรวมกันอยางเปน

ระบบของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม เพ่ือสรางความมัน่คงทางสุขภาพของคนไทย สงเสริม

ภาพลักษณที่ดีของไทย สรางประโยชนตอสังคมโลก ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เปาหมายแหง

สหัสวรรษ เปาหมายการพัฒนาอยางยัง่ยนืหลงัป ค.ศ. ๒๐๑๕ รวมทัง้เปนประโยชนตอทัง้คนไทยและประชากรโลก  

 

 จึงมีมติดังตอไปนี้ 

 ๑. รับรองแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ตามผนวกแนบทายมตินี้๒ 

และมีสวนรวมในการดำเนินการอยางเต็มที่  

 ๒. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ เสนอแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ เปนกรอบในการดำเนินการของประเทศตอไป  

 ๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติสนับสนุนกระบวนการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลก 

โดยมีองคประกอบจากกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอืน่ ๆ และทกุภาคสวนทีเ่กี่ยวของ

ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกลไกการ

ดำเนินการสนบัสนนุและติดตามความกาวหนาและประเมินผล รวมทัง้ส่ือสารการดำเนนิงาน ตามแผนยุทธศาสตร

อยางเปนรปูธรรมรวมกนั ใหแลวเสรจ็ภายใน ๑ ป นบัจากวนัทีก่ารจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายสขุภาพโลกแลวเสรจ็ 

 ๔. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ครั้งที่ ๙ 

๒ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๕. ผนวก ๑ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๗๙๒

คำจำกัดความ 

 สุขภาพโลก (Global Health) หมายถึง ปญหาหรือขอกังวลดานสุขภาพที่ขามพรมแดน หรือผลจาก

สถานการณที่เกิดขึ้นนอกพรมแดน และเกินขอบเขตและความสามารถของรัฐใดรัฐหนึ่งที่จะดำเนินการไดสำเร็จ 

ตองการกลไกทีม่สีวนรวมจากทกุภาคสวนในระดบัภูมภิาคหรอืระดบัโลก เพือ่จัดการปญหาสขุภาพและปจจยักำหนด

ปญหาเหลานั้น 

 ระบบสุขภาพโลก (Global Health System) หมายถึง ระบบและกลไกการจัดการเพื่อตอบสนองตอ

ปญหาสุขภาพท่ีขามพรมแดน ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ

ความรวมมือระหวางประเทศ  

 

๑. สถานการณและความเคลื่อนไหวดานสุขภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

   ๑.๑  การเปล่ียนแปลงของปญหาสุขภาพในระดับโลกและภูมิภาค  

 โลกาภิวัตนทำใหปญหาดานสุขภาพในระดับโลกและภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงสามทศวรรษ

ที่ผานมา จากปญหาเดิมที่เกิดจากความดอยพัฒนา ไดแก เรื่องอนามัยแมและเด็ก โรคติดเช้ือตาง ๆ การขาด

สารอาหาร การขาดการสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดี ไปสูปญหาสุขภาพใหม ไดแก การแพรระบาดของโรคติดตอ

อุบัติใหม เชน ไขหวัดนก และลาสุดคืออีโบลา การแพรระบาดของเชื้อจุลชีพดื้อยาปฏิชีวนะ แนวโนมโรคไมติดตอ

และโรคเรื้อรัง รวมทั้งความพิการ ที่เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบดานสุขภาพจากภาวะโลกรอน และการตกลงการคาเสรี

ระหวางประเทศที่สงผลกระทบตอสุขภาพและระบบสุขภาพ นอกจากนี้ ประเทศตาง ๆ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสงัคมรวมท้ังเทคโนโลยีมากขึน้ ทำใหความตองการและความคาดหวงัของประชาชนสงูข้ึน จงึเกิดประเด็นใหม ๆ 

ดานสุขภาพข้ึน เชน ปญหาการเขาถึงบริการและคาใชจายดานสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบ

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับปญหาสุขภาพท่ีขาดการเหลียวแล (neglected health problems) ปญหา

สุขภาพจากแรงงานและผูอพยพขามพรมแดน คนไรรัฐ ผูลี้ภัย ปญหาการบริการดานสุขภาพภาคเอกชนท่ีไมถูกตอง

ตามมาตรฐาน เปนตน   

 ประเด็นปญหาสขุภาพเหลานีไ้มสามารถที่จะแกไขไดโดยลำพังจากภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข

ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือองคกรระหวางประเทศองคกรใดองคกรหนึ่ง เนื่องจากมีความเกี่ยวของเชื่อมโยง

กับภารกิจและอำนาจหนาที่ของหลายกระทรวง หลายองคกรระหวางประเทศ รวมท้ังภาคธุรกิจเอกชน และภาค

ประชาสังคม/ชุมชน เปนอยางมาก 

 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ สมัชชาสุขภาพ ๗. มติ ๕. ผนวก ๑ 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

แผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ 

(Thailand Global Health Strategies 2015 – 2020) 
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    ๑.๒  การเปล่ียนแปลงของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพในทุกระดับ  

 องคกรและกลไกที่มีสวนรวมในการอภิบาลระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญในชวง

สามทศวรรษที่ผานมา โดยไมจำกัดอยูเฉพาะบทบาทขององคการอนามัยโลก หรือองคกรภายใตสหประชาชาติ 

ซึ่งเปนกลไกอภิบาลทีย่ดึโยงกับรฐั ไดแก รฐับาลและกระทรวงทีเ่กีย่วของ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข เปนหลัก

อีกตอไป การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงระหวางประเทศ รวมทัง้ภูมริฐัศาสตร ทำใหมอีงคกรระดับโลก 

ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ที่มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก เชน 

ธนาคารโลก องคการการคาโลก องคการชำนัญพิเศษตาง ๆ ภายใตสหประชาชาติ มูลนิธิการกุศลระหวางประเทศ 

องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติ กองทุนพัฒนาที่จัดตั้งโดยรัฐบาลของประเทศมั่งคั่ง เปนตน 

องคกรเหลานี้มีทั้งที่เขาดำเนินการดวยตนเอง และรวมกันจัดตั้งภาคีเครือขายการพัฒนาสุขภาพระดับโลกขึ้นเปน

จำนวนมาก เชน การจัดตั้งกองทุนโลกดานเอดส วัณโรคและมาลาเรีย ซึ่งสามารถระดมทุนดำเนินการไดถึงเกือบ

หนึ่งลานลานบาทในชวงสิบปที่ผานมา  

 นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวกันเปนประชาคมของประเทศในระดับภูมิภาค เชน สหภาพยุโรป ประชาคม

อาเซียน และกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการทำงานรวมกันดานสุขภาพ หรือมีขอตกลงที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพเกิดข้ึนอยางมากมาย เชน ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic 

Cooperation หรือ APEC) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศเอเชีย-ยุโรป (Asia–Europe Meeting หรือ ASEM) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรอบความรวมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหวาง ๗ ประเทศในอาวเบงกอล 

(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation หรือ BIMSTEC) 

เปนตน บทบาทและการดำเนินการของกลไกเหลานี้มีผลกระทบทำใหบทบาทขององคกรทีเ่คยเปนหลักดานสุขภาพ

ในระดับโลกและประเทศ คือองคการอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ทำใหกลไก

การอภิบาลระบบสุขภาพในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ไดปรับเปล่ียนไปจากกลไกที่เปนระบบ

อภิบาลโดยรัฐเพียงอยางเดียวไปสูกลไกที่เปนระบบอภิบาลแบบเครือขาย หรือแบบมีสวนรวมมากข้ึน 

    ๑.๓  ความเก่ียวโยงระหวางงานดานสุขภาพกับการตางประเทศ 

 จากสถานการณปญหาดานสุขภาพและกลไกอภิบาลระบบสุขภาพที่เปลี่ยนไปดังกลาว มีผลกระทบตอ

การสรางภาพลักษณของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ การรักษาผลประโยชนของประเทศในเวทีโลก 

และระบบสันติภาพและความมั่นคงในโลก ซ่ึงลวนเปนภารกิจหลักของกระทรวงการตางประเทศ โดยการสนับสนุน

ของกระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข จึงสงผลใหประเด็นสุขภาพโลกกลายเปนประเด็นนโยบาย

ตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากการที่หลายประเทศมีการจัดทำยุทธศาสตรสุขภาพโลก มีการตั้งทูตพิเศษดานสุขภาพ 

(Health Ambassadors) มีการตั้งกองสุขภาพโลกในกระทรวงการตางประเทศ มีการกำหนดตำแหนงผูชวยทูต

ดานสาธารณสุข (Health Attache) ในสถานทูตตาง ๆ บางประเทศยังเคยกำหนดใหผูดูแลเรื่องสุขภาพระหวาง

ประเทศในกระทรวงสาธารณสุขเปนผูบริหารที่มาจากกระทรวงการตางประเทศ และมีการกำหนดใหหนวยงาน

ดานสุขภาพโลกในกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานระดับกรมดวย 

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงการตางประเทศ ๗ ประเทศ ซึ่งเห็นความสำคัญของปญหาสุขภาพโลก 

ไดรวมกนัจดัตัง้เครอืขาย “นโยบายตางประเทศและสุขภาพโลก” (Foreign Policy and Global Health – FPGH) 

ขึ้น โดยมีสมาชิกคือ บราซิล ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย นอรเวย เซเนกัล สหภาพแอฟริกาใต และไทย เพื่อรวมกัน

ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญดานสุขภาพเขาสูเวทีระหวางประเทศ เชน ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดประสบความสำเร็จในการ

ผลักดันมติสมัชชาสหประชาชาติเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนตน 
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 นอกจากนี้ ศักยภาพ ทุนทางสังคมและทุนทางปญญาของไทยดานสุขภาพ ยังไดรับการยอมรับในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลกเปนอยางสูง ทั้งในเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ การพัฒนาบุคลากรสุขภาพ 

การพัฒนามาตรฐานการบริการสุขภาพ การแกปญหาสุขภาพเฉพาะดานตาง ๆ โดยเฉพาะความสำเร็จในดาน

การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ทุนเหลานี้สามารถระดมมาใชเปนเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย

ดานตางประเทศไดเปนอยางดี 

    ๑.๔  การมีสุขภาพที่ดีเอื้อตอการพัฒนา 

 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษไดรวมเปาหมายดานสุขภาพไวดวย ในฐานะที่สุขภาพท่ีดีของประชาชน

สามารถสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได ทั้งนี้ เปาหมายแหงสหัสวรรษจะครบวาระในป ๒๕๕๘ 

และประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดรวมกันจัดทำเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งไดบรรจุประเด็น

สาธารณสุขเปน ๑ ใน ๑๗ เปาหมาย ที่ครอบคลุมการผลักดันการสงเสริมหลักประกันสุขภาพถวนหนา การขจัด

โรคเอดส การควบคุมการแพรระบาดของวัณโรค มาลาเรีย และโรคติดตออื่น ๆ การลดอัตราผูเสียชีวิตจากโรค

ไมติดตอ และการสงเสริมอนามัยแมและเด็ก เปนตน ทั้งนี้ ปจจุบันประเทศสมาชิกสหประชาชาติกำลังหารือและ

เจรจาเปาหมายเหลานี้เพื่อบรรจุเขาเปนวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post-2015 Development 

Agenda) ท่ีจะเปนกรอบการพัฒนาที่สำคัญใหนานาประเทศท่ัวโลกใชเปนพื้นฐานในการกำหนดยุทธศาสตรและ

แผนการพัฒนาประเทศในระยะยาวตอไป 

 นอกจากนั้น ประเทศไทยยังตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

มีพลวัตสูง และกำลงัพฒันาไปสูการเปนประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประเทศสมาชกิอาเซียนไดหารอืกัน

ถึงความรวมมือดานสาธารณสุขในภูมิภาคภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งประกอบดวย ๒๑ ประเด็นสำคัญ ภายใต 

๔ กลุมการพัฒนาสุขภาพ ไดแก (๑) การสงเสริมวิถีชีวิตที่ดีตอสุขภาพ (๒) การตอบสนองตอภัยคุกคามดาน

สุขภาพ (๓) การเสรมิสรางระบบสขุภาพและการเขาถงึบรกิาร และ (๔) การตรวจสอบคณุภาพและความไมปลอดภัย

ทางอาหารและยา การสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยทางอาหาร ซึ่งการดำเนินงานในประเด็นสำคัญดังกลาว

ใหไดผลสำเร็จ จำเปนตองอาศัยศักยภาพ ความพรอม และความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศดวย 

 

๒. บทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพระดับโลกและระดับภูมิภาค 

 ประเทศไทยแสดงบทบาทนำในเวทีสุขภาพระหวางประเทศ ต้ังแตระดับความรวมมือทวิภาคี กรอบ 

อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก ทั้งในดานการกำหนดวาระ การออกแบบสารัตถะของนโยบาย การ

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณการพัฒนาระบบสุขภาพ การเปนแหลงศึกษาดูงานดานสุขภาพเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรของนานาประเทศ และการใหความชวยเหลอืทางมนุษยธรรมแกประเทศที่ประสบภัยพิบัติ

หรือการระบาดของโรคติดตอ เปนตน 

 ประเทศไทยไดใหความรวมมือดานสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน

ประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ ประเทศในแอฟริกาและหมูเกาะแปซิฟก ในดานตาง ๆ เชน การจัดหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา การระบาดวิทยา การปองกันโรคติดตอ ตลอดจนการรักษาพยาบาลประชาชนของประเทศ

เพื่อนบานตามแนวชายแดน และไดรวมใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม เชน กรณีโรคไขหวัดนก กรณีอีโบลา 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เฮติ เปนตน 
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 ประเทศไทยมบีทบาทสำคัญในการกำหนดวาระและนโยบายสุขภาพโลกท่ีมจีดุยนืเพือ่แกไขปญหาสุขภาพ

ทั้งภายในประเทศและระดับโลก ที่ชวยแกไขปญหาสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา ตัวอยางเชน 

 • การดำเนินการแกไขปญหาโรคเอดส ซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินการหลายดาน 

เชน โครงการถงุยางอนามยั ๑๐๐ เปอรเซน็ต ในกลุมหญงิบรกิารทางเพศ ซึง่ปองกันการแพรเช้ือไปสูประชาชนท่ัวไป 

การปองกนัการตดิเชือ้เอชไอวจีากแมสูลกู การตรวจคดักรองโลหติบรจิาคอยางทัว่ถึง การมีระบบขอมลูเชิงยทุธศาสตร 

ติดตาม เฝาระวังสถานการณการติดเชื้อเอชไอวีที่ใชประโยชนในการวางแผนและการประเมินผลงานไดเปนอยางดี 

การจัดบริการยาตานไวรัสใหแกผูปวยเอดสไดอยางครอบคลุมทั่วถึง การบริการยาตานไวรัสแกแรงงานตางดาวมาก

กวา ๓,๐๐๐ ราย โดยใชงบประมาณจากกองทุนโลกดานเอดส วัณโรคและมาลาเรีย สนับสนุนคายาและการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ และการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากภายในประเทศในสัดสวนสูงถึงเกือบรอยละ ๙๐ 

ของงบประมาณดำเนินงานทั้งหมด แสดงออกถึงความมุงมั่นอยางจริงจังในการปองกันและแกไขปญหาเอดสใน

ทุกมิติ ทำใหงานเอดสของประเทศไทยมีความกาวหนา สามารถลดปญหาและผลกระทบไดอยางชัดเจน และไดรับ

การยอมรับอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ 

 • การประสบความสำเร็จในการผลักดนัหลกัประกันสุขภาพถวนหนา ใหเปนผลสำเร็จภายในประเทศ 

แมองคกรดานนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก จะคัดคานวานโยบายดังกลาวมีความเสี่ยงสูง

สำหรับประเทศกำลังพฒันา โดยอาจสงผลใหเศรษฐกจิของประเทศลมละลายไดจากคาใชจายดานสุขภาพท่ีสูงมากขึ้น 

ซึ่งความสำเร็จของนโยบายน้ีทำใหประชาชนไทยสามารถเขาถึงบริการที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเปนการ

จุดประกายใหหลายประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจใกลเคียงหรือต่ำกวาประเทศไทยเห็นวามีความเปนไปไดที่

จะทำใหสำเร็จ ทำใหหลายประเทศเริ่มมีเปาหมายในการจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปนรากฐานสำคัญ

ของการพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวม เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการและไดรับการปองกันโรคและการรักษา

อยางเหมาะสม เชน การผาตัดตอกระจก การไดรับยาตานไวรัสที่เหมาะสมในผูติดเชื้อเอชไอวี การลางไต การสวน

หัวใจชวยชีวิตผูปวยเสนเลือดหัวใจตีบ เปนตน ประเทศไทยจึงไดรวมกับประเทศสมาชิกเครือขาย “นโยบาย

ตางประเทศและสุขภาพโลก” ผลักดันใหเกิดมติสมัชชาสหประชาชาติในเรื่องนี้ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และกำลังรวมกัน

ผลักดันใหบรรจุเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนาไวเปนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และคาดวาจะไดรับการ

บรรจุเขาเปนวาระเพื่อการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ 

 • การดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ เชน การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพจาก

ภาษีบุหรี่และสุรา และการรวมผลักดันกรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งประเทศไทยได

นำกรอบอนุสัญญาน้ีมาพัฒนาเพื่อใชในประเทศอยางเหมาะสม จนไดรับการยอมรับและจัดใหเปนประเทศ

แถวหนาที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคไมติดตอ รวมทั้งมี

งบประมาณในการสนับสนุนการรณรงคในการควบคุมปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ และสงเสริมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ

อยางกวางขวาง เปนตัวอยางที่ดีสำหรับประเทศอ่ืน ๆ  

 • การบังคับใชสทิธิส์ำหรบัยาทีม่สีทิธบิตัร ทำใหผูปวยเขาถงึยาไดมากขึน้ เนือ่งจากราคายาลดลง เปนการ

ชวยประหยัดงบประมาณและเปนแบบอยางใหประเทศตาง ๆ นำไปปฏบิตั ิ สงผลใหบรษิทัยาตนแบบทัว่โลกประกาศ

ลดราคายาลงถึงรอยละ ๑๐๐ 

 • การรวมผลักดันเรื่องการแบงปนผลประโยชนจากเชือ้ไวรสัไขหวดันก ที่ประเทศตาง ๆ รวมกันสงไป

เก็บรักษาไว ณ หองปฏิบัติการขององคการอนามัยโลก ซึ่งบริษัทผูผลิตวัคซีนสามารถนำเช้ือเหลานี้ไปใชผลิตวัคซีน

และนำกลับมาขายในราคาสูง โดยท่ีประเทศตาง ๆ ที่รวมสงไวรัสไมไดรับประโยชนตอบแทน การตอสูในระดับ
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นโยบายเรื่องน้ีประสบความสำเร็จโดยใชระยะยาวนานกวา ๙ ป โดยในที่สุดบริษัทผูผลิตวัคซีนยอมลงเงินทุนเขาใน

กองทุน เพ่ือนำมาพัฒนาการเตรียมความพรอมรับการระบาดของโรคในประเทศกำลังพัฒนาในดานตาง ๆ ซึ่งจะ

เปนรากฐานสำคัญสำหรับการปองกันควบคุมการระบาดของไวรัสไขหวัดใหญในอนาคต 

 ในขณะที่การดำเนินนโยบายดานสุขภาพสามารถนำมาซึ่งผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอประเทศและ

ประชาชนไทยได การดำเนินนโยบายดานเศรษฐกิจ เชน การเจรจาความตกลงเขตการคาเสรี หรือกรอบการคา

ระหวางประเทศตาง ๆ ก็สามารถมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไดเชนเดียวกัน จึงควรตองประสานงานกัน

อยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานและประชาชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานสอดประสานกัน สามารถ

รักษาและสงเสรมิผลประโยชนของประเทศไทยได โดยควรตองรบัฟงความเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียดวย 

 

๓. ความทาทายในการดำเนินงานดานสุขภาพโลกของไทยที่ผานมา 

 ภายใตบรบิทของสถานการณทีม่คีวามเปลีย่นแปลงดงักลาว ไมวาจะเปนปญหาสขุภาพทีซ่บัซอน มีขอบเขต

กวางไกลกวาภาคสุขภาพ การมีโครงสรางและกลไกสุขภาพโลกที่มีวิวัฒนาการตามลำดับ มีองคกรท่ีเกี่ยวของ

จำนวนมาก การมีวาระระดับโลกและระดับภูมิภาคท่ีใหความสำคัญตอดานสุขภาพ ตลอดจนมีการแขงขันระหวาง

ประเทศโดยใชดานสาธารณสุขเปนเครื่องมือ ประเทศไทยจึงจำเปนตองดำเนินการเชิงรุก โดยกำหนดวิสัยทัศนและ

จุดยืนประเด็นดานสุขภาพโลก ตลอดจนปรับปรุงกลไกตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสุขภาพของประชากร สรางความม่ันคง

ทางสาธารณสุขใหกับประเทศ ซึ่งจะมีผลในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสนับสนุน

การพัฒนาของภูมิภาคและโลก 

 การดำเนินการอยางเปนระบบจะเกิดผลดีตอการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ สงเสริมบทบาทไทย

ในเวทีระหวางประเทศ และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในระดับนานาชาติ ใหไทยสามารถรับ

ประโยชนจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน 

 ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ นอรเวย ญี่ปุน มีแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกเปนกรอบ

การทำงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ อยางเปนระบบเพื่อสรางความม่ันคงทางสุขภาพของประชากรในประเทศ 

ผานการใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาสขุภาพในประเทศอืน่ ภายใตกลไกและมาตรการตาง ๆ 

ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการสงเสริมนโยบายการตางประเทศ นโยบายสุขภาพ และภาพลักษณของประเทศ 

๔. ความจำเปนของการมีแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย 

 แผนยุทธศาสตรนี้เปนกรอบทิศทางการทำงานรวมกันอยางเปนระบบของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาค

เอกชนและประชาสังคม เพื่อสรางความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทย และแสดงการมีสวนรวมและความรับผิด

ชอบดานสุขภาพตอประชาคมโลก ซึ่งจะสงเสริมภาพลักษณที่ดีของไทยในสังคมโลก 

 ๔.๑ ประชาชนไทยและประชาชนในภูมภิาคมคีวามมัน่คงทางสขุภาพรวมกนั เนือ่งจากไมมพีรมแดนขวางกั้น

การแพรระบาดของโรคและปจจัยคุกคามสุขภาพ ดังนั้น การรวมมือพัฒนาความม่ันคงทางสุขภาพของประชาชน

ในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานจึงสงผลตอความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทยดวย เชน ความรวมมือ

ระหวางประเทศผานเวทีสุขภาพโลก เพื่อปองกันการแพรระบาดของสารเสพติด ยาสูบ สุรา สารออกฤทธ์ิตอ

จิตประสาท อาหารปนเปอนไมปลอดภัย รวมทั้งเรื่องหลักประกันสุขภาพ (ซ่ึงจะชวยใหไทยลดภาระปญหาสุขภาพ

จากแรงงานและคนอพยพ)  
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 ๔.๒ ความสอดคลองของนโยบายสาธารณะภายในและภายนอกประเทศ นโยบายการคาการลงทุนทั้ง

ภาครัฐและเอกชนจากภายในและภายนอกประเทศยอมสงผลกระทบตอสุขภาพคนไทยทั้งทางบวกและทางลบ 

ดังนั้น จงึมคีวามจำเปนตองมเีวทีเพือ่ใหนโยบายเหลานีม้คีวามสอดคลองกัน และมีความสมดลุระหวางผลประโยชน

ทางการคา รายไดของภาคเอกชนและรัฐบาลกับสุขภาพของคนในชาติ ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนของไทยที่ไป

ลงทุนธรุกจิการคาและบรกิารในตางประเทศยอมสงผลตอสุขภาพของคนในชาตนิัน้ กย็อมมคีวามจำเปนตองปกปอง

สุขภาพของคนในชาตินั้นดวย เฉกเชนเดียวกับการปกปองสุขภาพของคนในประเทศไทย กรอบยุทธศาสตรนี้จึงเปน

ฐานของความรวมมือภายในประเทศ ระหวางภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเปนฐานของความรวมมือ

ระหวางประเทศผานระบบสุขภาพโลก เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางนโยบายตาง ๆ กับสุขภาพของประชาชน  

 ๔.๓ ระบบสาธารณสุขไทยที่เขมแข็งสามารถเผื่อแผและเปนแบบอยางไปปรบัใชในประเทศอ่ืน องคการ

อนามัยโลกและธนาคารโลกยกยองประเทศไทยอยูในแนวหนาของโลกของการพัฒนาระบบสุขภาพที่เขมแข็งและมี

ความเปนธรรม และมีนวัตกรรมทางสุขภาพอยางตอเนื่อง เชน การสาธารณสุขมูลฐาน การควบคุมและแกปญหา

โรคเอดส ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา สมัชชาสุขภาพ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ลวนแต

ประสบผลสำเรจ็ดวยด ี แสดงถงึศกัยภาพดานการพฒันาสิทธมินษุยชน การสงเสริมสขุภาพประชาชน การมสีวนรวม

ของทุกภาคสวนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ นวัตกรรมและประสบการณเหลานี้มีคุณคาอยางยิ่งเพื่อแบงปน

ใหประเทศอ่ืนสามารถปรับใชในการพฒันาระบบสุขภาพใหเขมแขง็และเปนธรรม เพ่ือบรรลุสขุภาพดขีองคนในภูมภิาค  

 ๔.๔ การเสริมสรางเกยีรตภิมูแิละภาพลักษณทีด่ขีองไทยในฐานะประเทศท่ีมสีวนรวมรบัผดิชอบดานสขุภาพ

ตอประชาคมโลก โดยที่ประสบการณและความสำเร็จของระบบสาธารณสุขไทย เชน ความกาวหนาทางวิชาการ

ทางการแพทยและสาธารณสขุ บรกิารการศกึษาหลังปริญญาในสาขาเช่ียวชาญเฉพาะโรคตาง ๆ บรกิารรกัษาพยาบาล

ของภาคเอกชน ไดถกูเผยแพรเปนแบบอยางในการพฒันาระบบสขุภาพในหลายประเทศ ทำใหประชาชนในประเทศ

เหลานั้นโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานมีสุขภาพดี ซึ่งชวยยับยั้งโรคระบาดมาสูไทย จึงกลาวไดวาประเด็นสุขภาพ

เปนเคร่ืองมือที่สำคัญตอการพัฒนาความสัมพันธกับตางประเทศ (Health as foreign policy instrument) เพื่อ

ชวยรักษาผลประโยชนของชาติ นอกจากนี ้ ภาคสาธารณสขุยงัไดรวมมอืกบัภาคการทตูและการตางประเทศในการ

ผลักดันวาระสุขภาพสำคัญตาง ๆ ในระดับโลก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางสุขภาพของประเทศไทยเองและของ

นานาชาติ (Foreign policy is an instrument to advocate global health agenda) การแสดงความรบัผิดชอบ

ของไทยตอประชาคมโลกในรูปแบบท้ังสองลวนแตชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตลอดจนเกียรติภูมิของประเทศ 

อยางยั่งยืนในเวทีสากล  

 

๕. หลักการในการจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกฯ  

 การจัดทำแผนยุทธศาสตรนี้จำเปนตองอาศัยความสอดคลองระหวางนโยบายตาง ๆ ภายในประเทศ และ

ระหวางนโยบายภายในประเทศกับนโยบายสุขภาพโลก โดยอางอิงหลักการตอไปนี้  

 ๑. หลักการสิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยพึงมีโดยเสมอภาคกัน ตามที่กำหนดใน

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๑ 

 ๒. หลักการความมั่นคงของมนุษย หมายถึง ประชาชนไดรับหลักประกันดานสิทธิ ความปลอดภัย 

การสนองตอบตอความจำเปนขั้นพื้นฐาน สามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ซึ่งรวมถึงความม่ันคงดาน

สุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม การเมือง และการปกครอง  
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 ๓. หลักการคุมครองทางสังคม หมายถึง การดำเนินงานเพ่ือใหความคุมครองหรือใหหลักประกันทาง

สังคมในดานตาง ๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบประกันและบริการสังคม  

 ๔. หลักการการพัฒนาอยางย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สนองความตองการของประชาชนในปจจุบัน 

โดยไมทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และไมสรางความเหล่ือมล้ำในสังคมดวย 

 ๕. หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน หมายถึง ผูมีสวนไดเสียในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มี

สวนรวมในการจัดทำแผนยุทธศาสตรนี้ 

 

๖. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปจจัยคุกคาม (SWOT Analysis)  

 ประเทศไทยมีจดุแขง็ ขอไดเปรยีบหลายประการในเวทีระดบัโลก แตเนือ่งจากสถานการณโลกทีเ่ปลี่ยนแปลง

ทั้งดานโอกาสและปจจัยคุกคามตาง ๆ จึงไมควรถูกมองขาม 

 
จุดแข็ง      จุดออน        โอกาส                   ปจจัยคุกคาม 

๑) การมีทุนทางปญญาและ

ทุนทางสังคมในดานสุขภาพ

สูงจากความสำเร็จที่ผานมา 

เชน การแกไขปญหาโรคเอดส 

การสรางหลักประกันสุขภาพ 

สมั ช ช า สุ ขภาพแห ง ช า ติ 

กลไกของหนวยงานอิสระ

ดานสุ ขภาพ  เช น  สสส .  

เปนตน 

 

๒) ภูมิรัฐศาสตร ซึ่งสะดวก

ในการคมนาคมขนสง และ

มีสำนักงานองคกรระหวาง

ประเทศตั้งอยูมาก 

 

๓) ความรวมมือที่ เขมแข็ง

และยาวนาน ระหวางกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการ

ตางประเทศ กระทรวงอื่น ๆ 

และภาคประชาสังคม 

๑) กลไกการประสานนโยบาย

สาธารณะภายในประเทศ

ขาดประสิทธิภาพ ขาดการ

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

๒) บุ ค ล ากรที่ มี ขี ด ค ว าม

สามารถสูงดานสุขภาพโลก

มีจ ำ น ว น ไ ม เ พี ย ง พ อ ต อ

ความทาทายตาง ๆ และขาด

การพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

๓) กลไกการมีสวนรวมของ

ภาคสวนตาง ๆ ในกระบวนการ

หารอืกอนการเจรจาการคาเสรี 

หรือความรวมมือระหวาง

ประเทศตาง ๆ ยังไมเขมแข็ง  

 

๔) การเมืองการปกครองท่ี

ขาดเสถียรภาพ ไมเอื้อตอการ

พัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

๑) ประเทศเพ่ือนบานมุงมั่น

เพื่อกาวไปสูหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา และมุงหวัง

ที่จะศึกษาแบบอยางการ

ดำเนินงานที่ประสบความ

สำเร็จของประเทศไทย  

  

๒) ก ล ไ ก ค ว า ม ร ว ม มื อ

ระหวางประเทศหลากหลาย 

ทั้งทวิภาคี กรอบอาเซียน 

พหุภาคี และสหประชาชาติ 

ซึ่งสวนใหญเปนกลไกอภิบาล

ในลักษณะมีสวนรวม 

 

๓) เทคโนโลยีพัฒนามีความ

กาวหนาในทุก ๆ ดาน  

 

๔) มีกลไกดานสขุภาพใหม ๆ 

ในประเทศไทยท่ีสงเสริม

การจัดการแบบมีสวนรวม

ในระบบสุขภาพ 

 

๕) องคการอนามัยโลกและ

องคการการคาโลกมนีโยบาย

ที่คำนึงถึงผลกระทบของ

การคาระหวางประเทศตอ

สุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้น 

๑) โลกาภิ วั ตนและการ

ขยายตัวของขอตกลงการคา

การลงทุนมีผลกระทบตอ

สุขภาพคนไทย  

 

๒) ก ล ไ ก ภ า ย ใ ต ก ร อ บ

สหประชาชาติและอาเซียน

ซับซอน ลาหลังและดอย

ประสิทธิภาพ 

 

๓) กา ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง

โครงสรางประชากร และ

การพัฒนาเทคโนโลยีทาง

ดานสุขภาพ กระทบตอ

ความตองการและคาใชจาย 

 

๔) ปญหาสมองไหลของ

บุคลากรทางการแพทยจาก

ภาครัฐสูภาคเอกชน 

 

๕) ความสูญเสียทรัพยากร

ภายในประเทศเพ่ือรองรับ

การใหบริการผูปวยตางชาติ

ที่ อาจกระทบตอการให

บริการประชาชนไทยได

อยางทั่วถึง 
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๗. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  

 

เปาหมาย :  ประชาชนไทยมีสุขภาวะดี และประเทศไทยมีความม่ันคงและปลอดภัยดานสุขภาพท่ีจะ 
ขับเคลื่อนและสงเสริมใหเศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสามารถมีบทบาทและ 

ความรวมมือระดับสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยางสรางสรรคดานสุขภาพโลกในเวทีระหวางประเทศ 
(Healthy, wealthy, and secured Thai population to enable Thailand to cooperate and 

share responsibilities in global health with the international community) 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๕ :  
เสรมิสรางขีดความสามารถของบคุลากรและองคกรในดานสุขภาพโลกอยางยัง่ยนื และพฒันากลไกการประสานงาน  

(Sustained institutional capacities on global health and coordinating mechanisms) 

หลักการ :  ความเชื่อมโยง ความสอดคลอง และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ระหวางนโยบายภายในประเทศ และนโยบาย

ระหวางประเทศ กับนโยบายสุขภาพโลก (Coherence, consistency and synergies among national policies 

and between national and global health policies) โดยสอดคลองกับหลักการสากล ไดแก  

 - หลักการสิทธิมนุษยชน  

 - หลักการความม่ันคงของมนุษย  

 - หลักการคุมครองทางสังคม  

 - หลักการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 - หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ปจจัยกำหนดความสำเร็จ  

 ๑. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน รัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร  

 ๒. มีกลไกกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓. บุคลากรดานสุขภาพโลกมีความพรอม ศักยภาพ และมีจำนวนเพียงพอ 

 ๔. การรวมมือระหวางประเทศของหนวยงานตาง ๆ สอดคลอง มีบูรณาการ ไปในทิศทางเดียวกัน  

 ๕. กรอบความรวมมอืทวภิาคี พหภุาค ีมปีระสิทธผิลและประสิทธภิาพในการพฒันาระบบสุขภาพอยางยั่งยืน  

ประเดน็ยุทธศาสตรที ่๑ : 
สงเสรมิความมัน่คง 

ดานสขุภาพ  
(Foster global health 

security) 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่๓ : 
สงเสริมบทบาทนำและ
ความรบัผดิชอบของไทย

ในประชาคมโลก  
(Shared international 

responsibilities) 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๒ : 
เสรมิสรางระบบสขุภาพ
ใหเขมแขง็ ยตุธิรรม และ

เปนธรรม  
(Stronger, fairer and 
equitable health 

systems) 

ประเด็นยทุธศาสตรที ่๔ : 
เสรมิสราง 

ความสอดคลองระหวาง
นโยบายสุขภาพภายใน
ประเทศ และระหวาง

ประเทศ  
(Global health policy 

coherence) 
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๘. เปาหมาย (Goal) 

 ประชาชนไทยมีสุขภาวะดี และประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยดานสุขภาพที่จะขับเคลื่อนและ

สงเสริมใหเศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสามารถมีบทบาทและความรวมมือระดับสากล

เพื่อแสดงความรับผิดชอบอยางสรางสรรคดานสุขภาพโลกในเวทีระหวางประเทศ 

 

๙. วัตถุประสงค (Objectives)  

  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กำหนดใหมีวัตถุประสงค ๕ ประการ คือ  

 (๑) สนับสนุนความเขมแข็งของระบบการจัดการกับปญหาโรคติดตออุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ ภัยที่เกิดจาก

พฤติกรรมของมนุษย ภัยธรรมชาติ และภัยจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่มีแนวโนมแพรระบาดทั่วโลก และปญหา

สุขภาพทีม่คีวามสำคญัระดบัโลกตามท่ีองคการสหประชาชาติจะกำหนดเปนวาระเพือ่การพฒันาภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕  

 (๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพใหมีความเขมแข็งและเปนธรรม  

 (๓) สรางเสริมบทบาท ภาพลักษณและความรับผิดชอบของประเทศไทยตอประชาคมโลก เชน การเปน

ศูนยกลางการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ เปนตน 

 (๔) สนับสนุนใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอการพัฒนาสุขภาพ โดยกลไกที่มีสวนรวม  

 (๕) พัฒนาขีดความสามารถอยางยั่งยืนในดานสุขภาพโลก ท้ังในดานบุคคล องคกร และกลไกการทำงาน 

รวมทั้งเครือขาย 
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๑๑. กลไกการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรฯ 

 เพื่อใหการดำเนนิตามแผนยทุธศาสตรฯ มปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณของโลกที่มีพลวตัสูง 

จึงใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานหลักประสานกับภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดกลไกการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร

อยางเปนรูปธรรม และกำหนดกลไกในระดับนโยบายเพื่อติดตามความกาวหนาของการดำเนินการตามยุทธศาสตร 

การประเมินผลเปนระยะเพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตรใหเหมาะสมและทันสมัย   

 

๑๒. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรฯ   

 ๑. ประชาชนไทยและประชาชนในภูมิภาคมีสุขภาพดี มีความม่ันคงทางสุขภาพรวมกัน ในภาวะที่ปจจัย

กำหนดสุขภาพและโรคติดตอมีลักษณะไรพรมแดน  

 ๒. ระบบสุขภาพไทยมีความเขมแขง็ ยตุธิรรมและเปนธรรม และสรางความรวมมอืระหวางประเทศเพ่ือ

พัฒนาใหระบบสุขภาพของประเทศในภูมิภาคมีความเขมแข็ง  

 ๓. ประเทศไทยมีขดีความสามารถเพ่ิมขึน้ สามารถแสดงบทบาทนำท่ีเสริมสรางภาพลกัษณทีด่ขีองประเทศได 

ตลอดจนสามารถรวมกำหนดนโยบายสุขภาพระดบัภูมภิาคและระดบัโลก และแสดงความรับผิดชอบตอประชาคมโลก  

 ๔. นโยบายตาง ๆ มีความสอดคลองและสมดลุระหวางผลประโยชนทางการคาการลงทุนกับสุขภาพของ

ประชาชน 
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ภาคผนวก ๑ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ 

 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ไดผานกระบวนการการมสีวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ โดยมีลำดับ

เหตุการณดังน้ี 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

กันยายน–ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 

๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การหารือระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ ในการ

จัดทำรางยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย 

 

การจัดอภิปรายหารือชวงอาหารกลางวัน (lunch talk) เรื่องประเด็นรอนดาน

สุขภาพในระดับโลก ที่กระทรวงการตางประเทศ โดยวิทยากรจากกระทรวง

สาธารณสุข 

 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการ

ตางประเทศ ณ โรงแรมสามพรานริเวอรไซด จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดหารือ

ประเด็นสำคญัเรงดวนทีต่องดำเนินการ และรางกรอบแนวคดิของแผนยุทธศาสตร

สุขภาพโลกของประเทศไทย 

 

รัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบาย

ใหการสนับสนุนความรวมมือดานสุขภาพโลกเปนหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรี 

 

การนำประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกเขาสูกระบวนการสมัชชา

สุขภาพแหงชาติ 

 

การจัดทำรางเอกสารหลัก รางมติ และรางแผนยุทธศาสตร 

 

การจัดรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของในภาครัฐ 

 

การจัดรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวน 

 

การรับรองโดยสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๗ 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๘๑๓

ภาคผนวก ๒ ตัวยอและชื่อหนวยงาน 

กค. 

กต. 

กพ. 

กฤษฎีกา 

กษ. 

กห. 

ตม. 

ทส. 

ทอท. 

บีโอไอ 

พณ. 

พม. 

มท. 

ยธ. 

รง. 

วช. 

ศธ. 

สช. 

สตช. 

สธ. 

สปส. 

สปสช. 

สพฉ.  

สรพ. 

สวรส. 

สสส. 

อก. 

อปท. 

อภ. 

กระทรวงการคลัง 

กระทรวงการตางประเทศ 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงกลาโหม 

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บริษัททาอากาศยานแหงประเทศไทย  

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงแรงงาน 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานประกันสังคม 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการเภสัชกรรม 
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๑. คำจำกัดความ 

    ๑.๑  สุขภาพโลก (Global Health) หมายถึง ปญหาหรือปจจัยกำหนดสุขภาพของประชาชนท่ีขามพรมแดน 

และเกินความสามารถของรัฐใดรัฐหน่ึงที่จะดำเนินการไดสำเร็จ ตองการกลไกระดับโลกหรือระดับภูมิภาคท่ีมี

สวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อจัดการปญหาสุขภาพและปจจัยกำหนดปญหาเหลานั้น 

    ๑.๒  ระบบสุขภาพโลก (Global Health System) หมายถึง ระบบและกลไกในการตอบสนองตอปญหา

สุขภาพที่ขามพรมแดน ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และความ

รวมมือระหวางประเทศในการจัดการ  

 

๒. หลักการและเหตุผล 

    ๒.๑  สถานการณและความเคลื่อนไหวดานสุขภาพในระดับโลก 

 ในยุคโลกาภิวัตนที่มีการเดินทาง ติดตอ เชื่อมโยงขามพรมแดนมากขึ้น มภีัยคุกคามทางสุขภาพท่ีสงผล

กระทบกับประชาชนอยางหลากหลายตัวอยาง เชน 

 - ปญหาโรคติดตอ เชน มาลาเรีย วัณโรค และเอดส และการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในปจจุบัน เชน 

อีโบลา ไขหวัดใหญสายพันธุใหม  

 - ปญหาเชือ้จลุชพีดือ้ยาปฏชิวีนะ ทำใหโรครกัษาหายไดยากขึน้ และสามารถแพรกระจายไดกวางไกลมากข้ึน  

 - ปญหาจากภัยพบิตัทิางธรรมชาต ิและปญหาสิง่แวดลอม เชน ปญหามลพิษในอากาศท่ีเกิดจากหมอกควัน 

ซึ่งกระจายขามพรมแดน และสงผลกระทบตอประชาชนขามประเทศ ปญหาน้ำทวม ปญหาการปนเปอนสารพษิใน

แหลงน้ำ ปญหาการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล ท่ีสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา และทำลายทรัพยากรและแหลง

อาหารทางทะเล เปนตน 

 - ปญหาโรคไมติดตอ เชน เบาหวาน มะเร็ง ตับแข็ง ถุงลมโปงพอง ที่มีผูปวยจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

พฤติกรรมที่เปนอันตราย และสนิคาทีท่ำลายสุขภาพ เชน การบรโิภคยาสูบ สรุา ยาเสพตดิ อาหารนำ้ตาล/ไขมันสูง  

    ๒.๒  ปญหาสุขภาพ : ปญหาขามพรมแดน  

 โลกาภิวัตนทำใหประเด็นปญหาดานสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในชวงสามทศวรรษที่

ผานมา เชน การระบาดของโรคตดิตออบุตัใิหม อบุตัซิำ้ และโรคจากสตัวสูมนษุย การดือ้ยาปฏิชวีนะ การเคลือ่นยาย

อยางเสรีของสินคาที่เปนภัยตอสุขภาพขามพรมแดน ผานกลไกการคาเสรีและความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาค เปนตน ซ่ึงภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษยเหลานี้ไมสามารถดำเนินการโดยประเทศหนึ่ง ๆ ตามลำพังได

จำเปนตองมีความรวมมือของกลไกสุขภาพระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก และเกี่ยวของกับองคกร

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๕      

สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๕ 

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย 
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ระหวางประเทศจำนวนมาก ในการแกไข และจัดการปญหาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ และการจัดการภัย

คุกคามเหลานีใ้นระดบัประเทศจำเปนตองมสีวนรวมจากทกุภาคสวน เชน ภาครฐัทัง้ภายในและนอกภาคสาธารณสุข 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

    ๒.๓  ปจจัยเพิ่มภัยคุกคามสุขภาพ  

 ปญหาเหลานี้นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจากหลายปจจัย เชน การติดตอเช่ือมโยงระหวางประเทศ

เนื่องจากในการเดนิทางไปมาหาสูกนัมากขึน้จากการเปดพรมแดนถงึกนัอยางใกลชดิยิง่ขึน้ ดงักรณปีระชาคมอาเซียน 

การขยายตัวของการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะสินคาที่ทำลายสุขภาพหรือไมปลอดภัยหรือทำลายส่ิงแวดลอม 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เปนตน หากขาดมาตรการรองรับที่ดี นานาประเทศ

รวมทั้งประเทศไทยจะไดรับผลเชิงลบทั้งทางตรงและทางออมอยางมหาศาล 

    ๒.๔  ตัวแสดงที่หลากหลายในงานสุขภาพโลก 

  นอกเหนือจากรัฐที่ทำหนาที่จัดการดานสุขภาพโลกแลวยังมีองคกรที่มีลักษณะและขอบเขตการทำงาน

ขามชาติเกิดขึ้นใหมจำนวนมาก และตางเขามามีบทบาทสำคัญในแวดวงสุขภาพโลก เชน ธนาคารโลก กองทุนโลก 

องคการการคาโลก องคการชำนัญพเิศษตาง ๆ ภายใตสหประชาชาต ิมลูนธิกิารกศุลระหวางประเทศ องคกรพัฒนา

เอกชนระหวางประเทศ บรรษัทขามชาติ กลุมธุรกิจ เปนตน การดำเนินการขององคกรเหลานี้ลวนสงผลตอการ

ดำเนินงานดานสาธารณสุขของรัฐ และระหวางรัฐ โดยรัฐไมสามารถดำเนินการโดยไมคำนึงถึงองคกรเหลานี ้ที่

กลายมาเปนตวัแสดงสำคญัของสขุภาพโลก  

    ๒.๕  การดำเนินการของไทยดานสุขภาพโลก 

 ทีผ่านมาประเทศไทยไดพฒันาระบบการจดัการความรวมมือภายในประเทศ เพือ่ขจัดปญหาภัยตอสุขภาวะ

ไดดีขึ้นเปนลำดับ เห็นไดจากตัวอยางเชน การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการปองกันและ

ควบคุมการระบาดของโรคเอดสโดยเฉพาะการเขาถึงยารักษาโรคในราคาถูก รวมทั้งไดดำเนินความรวมมือระหวาง

ประเทศเพ่ือการพัฒนาสาธารณสุขในประเทศเพื่อนบานเพื่อชวยยับยั้งการระบาดของโรคเขามาในประเทศไทย 

ในขณะเดียวกัน ไทยยังรวมในการกำหนดและผลักดันวาระสุขภาพที่สำคัญระดับโลกที่มุงรักษาผลประโยชนและ

แกไขปญหาสุขภาพของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ดวย เชน ดานเชื้อไวรัสไขหวัดใหญเพื่อเปนฐาน

การพัฒนาวัคซีน เปนตน นอกจากนี้ ไทยยังใหความชวยเหลือดานสาธารณสุขในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ เชน ใน

เหตุการณไตฝุนในเมียนมาร และเหตุการณแผนดินไหวในเฮติ ที่เปนการแสดงบทบาทสรางสรรคดานสาธารณสุข

ของไทยในเวทีระหวางประเทศ 

 การดำเนินการขางตนของไทยลวนมีเปาหมายในการเตรียมระบบของไทยใหพรอมรับมือกับภัยคุกคาม

สุขภาพดานตาง ๆ ตลอดจนความเปลีย่นแปลงในอนาคต กลาวคอืสรางความมัน่คงของระบบสาธารณสุขท่ีจะสราง

ความปลอดภัยในชีวิตและสรางสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทย ท่ีจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ซ่ึงการดำเนินการอยางเปนระบบจะสงผลเชิงบวกตอประเทศไทยและในขณะเดียวกันยังชวยในการ

สงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศ  

    ๒.๖  วาระโลก : สรางสุขภาพที่ดีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 

 ปจจุบันยังมีความตระหนักถึงนัยเชิงบวก ที่การพัฒนาระบบสาธารณสุขมีตอการสรางเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจใหกาวหนา ทำใหประเด็นสาธารณสุขถูกกำหนดในวาระการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ตั้งแตเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ เม่ือป ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่ไดรวมเปาหมายดานสุขภาพไว เนื่องจากสุขภาพท่ีดีของประชาชน
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สามารถสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาตไิด และโดยท่ีเปาหมายแหงสหสัวรรษจะครบวาระในป ๒๕๕๘ 

(ค.ศ. ๒๐๑๕) เปาหมายที่ถูกรางขึ้นมาใหม ไดแก เปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่จะพัฒนาไปสูวาระเพื่อ

การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post-2015 Development Agenda) ที่จะเปนกรอบการพัฒนาที่สำคัญ  

ประเทศทั่วโลกจะใชเปนพื้นฐานในการกำหนดยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาของประเทศตอไป ก็ยังคงบรรจุ

ประเด็นสาธารณสุขเปน ๑ ใน ๑๗ เปาหมาย ครอบคลุมการผลักดันการสงเสริมหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

การขจัดโรคติดตอ เอดส วัณโรค มาลาเรีย การลดอัตราผูเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ และการสงเสริมอนามัยแมและ

เด็ก เปนตน  

    ๒.๗ กระแสการพัฒนาแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลก 

 ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สวิตเซอรแลนด อังกฤษ นอรเวย ญ่ีปุน ตางมีแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลก

เปนกรอบการทำงานรวมกันอยางเปนระบบของหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรางความม่ันคงทางสุขภาพของประชากรใน

ประเทศ ผานการใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพในประเทศอ่ืน ภายใตกลไกและ

มาตรการตาง ๆ ทั้งระดับทวิภาค ีพหภุาค ีในการสงเสรมินโยบายการตางประเทศ นโยบายสุขภาพ และภาพลักษณ

ของประเทศ  

 ภายใตบริบทขางตน ประเทศไทยจึงจำเปนตองดำเนินการเชิงรุกโดยจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลก 

เพื่อกำหนดวิสัยทัศนและจุดยืนประเดน็ดานสขุภาพโลกของไทย ตลอดจนปรบัปรงุกลไกตาง ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ของประชากร สรางความม่ันคงทางสาธารณสุขใหกบัประเทศ ท่ีจะชวยขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย 

และสนับสนุนการพฒันาของภูมภิาคและโลก และเสริมสรางขดีความสามารถในการแขงขันของไทยในระดบันานาชาติ 

ใหไทยสามารถรับประโยชนจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ และมีภูมิคุมกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น

จากโลกาภิวัตน 

 

๓. การจัดทำแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓  

 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นสาธารณสุข

ระหวางประเทศท่ีทวีความสำคญัขึน้เปนลำดบัทัง้ในภายในและระหวางประเทศ รฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข

ไทยไดประกาศนโยบายสนับสนุนกลไกสุขภาพโลกเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดการจัดทำ

แผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 แผนยุทธศาสตรฯ มีเปาประสงคเพื่อประชาชนไทยมีสุขภาวะดี และประเทศไทยมีความม่ันคงและ

ปลอดภัยดานสาธารณสุขที่จะขับเคลื่อนและสงเสริมใหเศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาไดอยางยั่งยืน รวมทั้ง

สามารถมีบทบาทและความรวมมือระดับสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบอยางสรางสรรคดานสุขภาพโลกในเวที

ระหวางประเทศ โดยแผนยุทธศาสตรฯ จะเนนการดำเนินงานใน ๕ ดานหลัก ดังนี้ 

 ๓.๑ การสงเสริมความมั่นคงดานสุขภาพ  

 ๓.๒ การเสริมสรางระบบสุขภาพใหเขมแข็ง ยุตธิรรม และความเสมอภาค  

 ๓.๓ สงเสริมบทบาทนำ และความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก  

 ๓.๔ เสริมสรางความสอดคลองระหวางนโยบายสุขภาพโลก  

 ๓.๕ เสริมสรางขีดความสามารถดานสุขภาพโลก และกลไกการประสานงานการดำเนินการ   
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 ทั้งนี้ การจัดเตรียมรางแผนยุทธศาสตรฯ เนนการมีสวนรวมของภาคสวนตางในทุกกระบวนการ  โดยไดมี

การยกรางขึ้นในการประชุมปฏิบัติการรวม ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ และได

ขอรับขอคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่รับผิดชอบประเด็นภายใตแผนยุทธศาสตร รวมทั้งไดมีการหารือกับ

ผูแทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการดวย 

 

๔. ประโยชนที่ประชาชนไทยและประเทศไทยจะไดรับจากแผนยุทธศาสตร 

    ๔.๑  ประชาชนมีสุขภาวะดี ประเทศมีความมั่นคงดานสุขภาพ การมียุทธศาสตรสุขภาพโลกจะวางระบบการ

แกไขและจัดการปญหาดานสุขภาพในหลากหลายมิติ เชน การปองกันและรับมือโรคติดตอ ความปลอดภัยดาน

อาหาร น้ำ งานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม ความมั่นคงดานเวชภัณฑ ยาและวัคซีน และความพรอมทางการแพทยตอ

ปญหาภัยพิบัติตาง ๆ ที่จะสรางเสริมใหประเทศไทยมีความม่ันคงดานสาธารณสุข และประชาชนไทยดำเนินชีวิตได

อยางมั่นใจ เปนสุข และมีสุขภาพดี เนื่องจากภัยคุกคามสุขภาพตาง ๆ ไดรับการบริหารจัดการใหสงผลกระทบตอ

สุขภาพประชาชนไทยในระดับต่ำ 

    ๔.๒  ระบบสาธารณสุขไทยเขมแข็ง เปนธรรม และเสมอภาค  ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่เปนพื้นฐาน

ระบบสาธารณสขุของไทยไดรับการพัฒนาตอยอดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนไทย รวมทั้งมีการพัฒนา

ระบบใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบนั ท่ีมชีาวตางชาตโิยกยายถ่ินฐานมาพำนกั ทำงานในประเทศไทยและ

บริเวณชายแดนไทยเพิม่ขึน้ โดยอาศัยการจัดการทรพัยากรอยางเหมาะสม เพือ่ใหบรกิารทางการแพทยทีม่คีุณภาพได

อยางทั่วถึงสำหรับประชากรไทยและชาวตางชาติอื่น ๆ เพื่อปองกันการระบาดของโรคมาสูประชาชนไทย 

    ๔.๓  การเจรจาการคาระหวางประเทศและความรวมมือกบันานาชาต ิ มบีรูณาการ สามารถปกปองและสงเสริมสุข

ภาพของประชาชนในประเทศได แผนยทุธศาสตรฯ มุงพฒันาและปรบัปรงุกลไกประสานการประสานระหวางภาครัฐ

กับภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถดำเนินนโยบายที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไดอยางมี

บูรณาการ ผานการแลกเปลีย่นขอมลูทางวชิาการ กำหนดแนวทางการเจรจาทางการคาและการทูต การสรางเครือขาย 

และแสวงหาประเทศผูสนับสนุน เพื่อพิทักษประโยชนของประเทศและปองกันภัยคุกคาม และสมดุลระหวาง

ผลประโยชนทางการคา การลงทุน ใหลดโทษ สรางประโยชนตอสุขภาพประชาชน 

    ๔.๔ ไทยสามารถแสดงบทบาท รวมกำหนดนโยบายสาธารณสุข และแสดงความรับผิดชอบในเวทีโลกไดอยาง

สรางสรรคตอเนื่อง  แผนยุทธศาสตรฯ มุงพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินการดานสาธารณสุขของไทย ในขณะ

เดียวกันมุงประเมนิและระบุสาขาที่ไทยมีประสบการณ ประสบความสำเร็จ และพรอมแลกเปลี่ยน ใหความรวมมือ

ระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี กับประเทศและองคการระหวางประเทศตาง ๆ ไดอยาง

เปนระบบ ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวถือเปนเครื่องมือสานความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ตั้งแตประเทศเพื่อนบาน 

ประเทศในภูมิภาค ตลอดจนประเทศทั่วโลก ผานการอบรม การจัดใหมีการศึกษาดูงาน และชวยพัฒนาระบบใน

ประเทศตาง ๆ ซึ่งเปนการสรางความนาเชื่อถือและการยอมรับ รวมทั้งบทบาทความเปนผูนำของประเทศไทยใน

เวทีโลก ซ่ึงการระบุสาขาที่ไทยมีความโดดเดนในแผนยุทธศาสตรสุขภาพโลกอาจสามารถพัฒนาไปสูโอกาสทาง

เศรษฐกิจ ที่เปนประโยชนตอประชาชนไทยและประเทศไทยไดตอไปดวย 

    ๔.๕ การประสานงานระหวางภาคสวนทีเ่กีย่วของมีประสทิธภิาพ และมทีศิทางการทำงานรวมกนัทีช่ดัเจน และ

กอใหเกิดความตอเนื่องในการทำงาน เพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนของประเทศและประชาชนไทย 
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