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๒๕๒๐ - ประเทศไทยรับแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานที่ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ทำงานที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข มาดำเนินการและขยายผลสืบตอมาจนถึงทุกวันนี้
๒๕๓๕ - ออกกฎหมายตั้งสถาบั น วิจัย ระบบสาธารณสุข สนับ สนุ นการสร า งความรู เชิ งระบบเพื่อรองรับการ
ปฏิรูประบบและโครงสรางตาง ๆ ในระบบสุขภาพ
๒๕๓๗ - กระทรวงสาธารณสุขใหความสำคัญตอการพัฒนางานสุขภาพจิตและการแพทยแผนไทย โดยไดปรับ
สถานะสถาบันสุขภาพจิตใหเปนกรมเมื่อป ๒๕๓๗
๒๕๔๐ - ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน รับรองสิทธิของประชาชนและชุมชน สงเสริมการมีสวนรวม
ในมิติตาง ๆ
๒๕๔๓ - กระทรวงสาธารณสุขทดลองปรับเปลีย่ นโรงพยาบาลในสังกัดเปนองคการมหาชน ๑ แหง ทีอ่ ำเภอบานแพว
และดำเนินงานมาจนถึงปจจุบัน แตไมมีการขยายผล
- คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา จัดทำรายงานระบบสุขภาพประชาชาติ ขอเสนอเพื่อการ
ปฏิรูป ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เสนอระบบสุขภาพที่มีทิศทาง “สรางนำซอม”
- ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพ แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ (คปรส.) จัดทำ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ เพื่อเปนกฎหมายแมบทดานสุขภาพของ
ประเทศ
๒๕๔๔ - ออกกฎหมายตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปดศักราชการสนับสนุนใหทุกภาคสวนรวม
ทำงานสรางเสริมสุขภาพในมิติกาย ใจ สังคม และปญญา
๒๕๔๕ - ออกกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ปรับระบบการเงิน
การคลังเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขใหม มีระบบการอภิบาลใหมเปนแบบมีสวนรวม
- กระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสรางภายใน ให ความสำคั ญกั บ การพั ฒนาการแพทยแผนไทย การ
สนับสนุนบริการสุขภาพ งานสุขภาพภาคประชาชน (สาธารณสุขมูลฐานเดิม) จัดงานของกรมตาง ๆ
เปนกลุมภารกิจ ๓ กลุม
๒๕๕๐ - ออกกฎหมายสุขภาพแหงชาติ ใหค วามหมาย “สุ ข ภาพ” วา หมายถึง ภาวะของมนุษย ที่ สมบูรณ
ทั้งทางกาย จิต ปญญา และสังคม และ “ระบบสุขภาพ” หมายถึง ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ
- กำหนดใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีกรรมการจาก
๓ ภาคสวน ทำหนาที่สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบเนนการมีสวนรวม ดวย
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๒๕๕๐ ๒๕๕๑ -

๒๕๕๒ -

๒๕๕๓ -

เครื่องมือตาง ๆ ไดแก สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ
เปนตน และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับสุขภาพตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานตาง 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 เรื่อง
จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ขึน้ เปนองคการมหาชนในกำกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อดูแลงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบริการสาธารณสุข ตอยอดจากการทำงานของสถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ที่เคยอยูภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่ง
ดำเนินงานมาตั้งแตป ๒๕๔๒
ในปเดียวกัน มีการเริม่ จัดตัง้ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยเอกเทศแหงแรกทีจ่ งั หวัดสกลนคร 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.) ขึ้นทำหนาที่หนวย
เลขานุการ มีระยะเวลาทำงาน ๓ ป (ก.ค. ๕๓ - มิ.ย. ๕๖) มีการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายรวมทั้งสิ้น
จำนวน ๑๘ เรื่อง สนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูปในระดับพื้นที่กวา ๑๐๐ เวที มีผูเขารวมรวมทั้งสิ้น
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มีการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ๓ ครั้ง ใหความเห็นชอบมติสำคัญที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปไปแลวจำนวน ๒๑ มติ
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- การปฏิรูปในความหมายตามระเบียบสำนักนายกฯ นี้ หมายความวา “การใด ๆ ที่กระทำโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสรางในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบคุณคา
ของสังคม ระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล อ ม ระบบภาษี และการเงิ นการคลั ง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบยุติธรรม ระบบการเมืองและการจัดการภาครัฐ ระบบการสื่อสาร
ระบบสุขภาพ และระบบอื่น ๆ เพื่อนำไปสูการเพิ่มสุขภาวะและความเปนธรรมในสังคม”
- กระทรวงสาธารณสุขปรับบทบาทหนาที่และโครงสรางภายใน เนนการสรางเอกภาพการทำงานดาน
นโยบายสาธารณสุขของประเทศ ในฐานะเปนกลไกหลักของรัฐบาล ตามการอภิบาลระบบโดยรัฐ
(Governance by Government) และมีการจัดเขตบริการสาธารณสุข เนนมีการใชทรัพยากรรวมกัน
ของสถานพยาบาลตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เดียวกัน

๗๐๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

