สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1
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ระเบียบวาระที่ 3.7

22 พฤศจิกายน 2551

บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการสุขภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1.

หลักการ

พระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพแห ง ชาติ 2550 ได นิ ย าม“ระบบสุ ข ภาพ” ให ห มายถึ ง
“ระบบ
ความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ” ในขณะเดียวกัน ก็ไดมีการขยายความระบบสุขภาพ วามี
องคประกอบ 10 ประการ คือ “ศักดิ์ศรีและคุณคาของคน สัมมาชีพ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ชุมชน
เขมแข็ง การศึกษา ศาสนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสื่อสาร การสาธารณสุข และนโยบาย
สาธารณะและทิศทางการพัฒนา” 1 ดังนั้นยุทธศาสตรสําคัญของระบบสุขภาพจึงเปนการทําใหภาคีใน
ทุกภาคสวนของสังคมเกิดความคิดในการผสานการสงเสริมสุขภาพเขาสูกิจกรรมหลักของตน (All for
Health )
ในสังคมที่การมีสวนรวมของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นมีความสําคัญและความ
เขมขน มากขึ้น เปาหมายของการพัฒนา “สุขภาวะ” จึงเปนการ “...สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชน
ทองถิ่นสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาวะของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอมและ
สังคมโดยรวมได ดวยความตั้งใจและเต็มใจและมีจิตสํานึกที่ดี มีศรัทธาในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
ทองถิ่น...” 2 โดยชุมชนทองถิ่นเปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาและมีกระบวนการประชาสังคม ที่มี
ภาคีทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุม/
องคกรทางสังคมตางๆที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและดําเนินการขับเคลื่อน
สังคมอยางตอเนื่อง
กระบวนการสมัชชาสุขภาพใหความสําคัญกับการทําความเขาใจและสรางกรอบคิดใหสังคม
ดวยการสื่อสารและจัดกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ โดยเปนการสรางการรับรูและเรียนรูเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนกรอบความคิดหรือกระบวนทัศนเกี่ยวกับสุขภาวะ ในระยะที่ผานมาการดําเนินกระบวนการ
ตางๆ ทั้งที่เปน “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” และ “กระบวนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมดาน
สุขภาพ” ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพและบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสุขภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังแสดงในแผนภาพความคิดขางลางนี้
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ศ.นพ.ประเวศ วะสี, 2545, ธรรมนูญสุขภาพคนไทยจะเปนจริงไดอยางไร,ปาฐกถาในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 2545
วิพุธ พูลเจริญ, 2544, เอกสารสรุปบทเรียนสมัชชาสุขภาพ 2544
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ผลการพัฒนาตามแผนฯของทองถิ่น /หลักประกันสุขภาพ
สภาองคกรชุมชน

HIA

แผนพัฒนา
ของทองถิ่น

รายงานสุขภาวะ
ของทองถิ่น

SIA

ระบบฐานขอมูล
ของทองถิ่น

สมัชชาสุขภาพ

นโยบายสุขภาพ
ของทองถิ่น

กระบวนการสมัชชา

EIA

อปท. เปนเจาภาพ

กระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีสวนรวม

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ในระดับพื้นที่
ฐานคิด : เปนกระบวนการ ใชการมีสวนรวม มีความเปนระบบ สมานฉันท แลกเปลี่ยนเรียนรู ประเมินตนเอง

กฎหมายและพระราชบัญญัติที่สําคัญ
2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวน
ที่ 3 แนวนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน มาตราที่ 78 (3) และหมวดที่14 การปกครองสวน
ทองถิ่น มาตราที่ 281 ถึง 283 กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท) และใหมีกฎหมายกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจไวอยางชัดเจน
2.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยครอบคลุม เรื่องการสงเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตทองถิ่นตน รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการถายโอนภารกิจและงบประมาณดวย
2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหอํานาจและหนาที่แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการเปนเจาพนักงานทองถิ่น ในการจัดบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคในเขตพื้นที่ทองถิ่นของตนเอง
2.4 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 เนนการสราง
หลักประกันสุขภาพใหกับบุคคลในพื้นที่ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตามความพรอมความ
เหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถิ่น และสามารถบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ได
2.5 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 นิยาม “สุขภาวะ”หมายถึง “ภาวะของมนุษย
ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย ทางจิต ทางปญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล” นั้น
2.

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนา 2/6 หนา

2.6 พระราชบั ญญั ติสงเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 กําหนดให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจัดทํานโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ซึ่งนโยบาย
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2539 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศในระยะ 20
ป โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2540-2559 และกําหนดใหจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อแปลง
นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรั พยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตองมีก ารประเมิน ผลกระทบดานสิ่งแวดล อมและผลกระทบต อ
สุขภาพ กอนและหลังดําเนินกิจการ
จากขอบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ขางตน จะเห็นวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” จําเปนตอง
มีบทบาท และมีสวนรวมในการดําเนินภารกิจดานจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
3.

สุขภาพกับสิ่งแวดลอม
ในปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดศัต รูพืชในปริ มาณสูง และใชอยางไมถูกตอง
ประกอบกับการควบคุมการจําหนายเคมีกําจัดศัตรูพืชยังไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกษตรกรสามารถหา
ซื้อสารเคมีที่มีฤทธิ์กําจัดคอนขางสูงชนิดแบงขายไดงายมาก มีราคาถูก และไมทราบแหลงผลิต ทํา
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพไดงายและรุนแรงมากขึ้น 3 ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาวิจัยหลายชิ้นโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พ.อ.ช.) และองคกรพัฒนา
เอกชนยืนยันวาระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม การใช
สารเคมี สํ า หรั บ ทํ า การเกษตรในพื้ น ที่ สู ง ซึ่ ง เป น ต น น้ํ า ทํ า ให ส ารเคมี ก ระจายและตกค า งใน
สภาพแวดลอมทั้งไปใน ดิน แหลงน้ํา ปา สัตว พืช รวมทั้งสารเคมีที่ตกคางในผลผลิต การใชสารเคมี
ทําการเกษตรกรรมยังทําใหมีผูปวยที่ไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนจํานวนมาก 4
ดังนั้นทองถิ่นจึงควรมีบทบาทในการกําหนดขอบังคับสําหรับจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมโดย
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการออกกฎระเบียบขอบังคับเพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สมดุล (ดิน น้ํา ปา) และมีกฎหมายรองรับตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550ไดกําหนดไว
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คณะทํ า งานวิ ช าการ, สรุ ป สถานการณ สุข ภาพภาคเหนือ : บทรายงานตอ สาธารณชน, การจั ด งานมหกรรมคนสร า งสุข ภาคเหนื อ 2548,
www.geocities.com/sangsuk_n/wordfile/issue002.doc
4
กระทรวงสาธารณสุขไดคัดกรองผูเสี่ยงตอโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟสและคารบาเมตโดยการเจาะเลือดในป 2544 มีการตรวจคัดกรองทั้ง
ประเทศจํานวน 89,945 ราย พบวาเปนกลุมเสี่ยงและไมปลอดภัย 21,758 ราย คิดเปนรอยละ 24.19 ป 2545 ตรวจคัดกรอง 115,105 ราย พบวาเปนกลุม
เสี่ยงและไมปลอดภัย 33,858 ราย คิดเปนรอยละ 29.41 ซึ่งนับเปนอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น
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การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA 5
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เปนการดําเนินการเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมที่เชื่อมประสาน
เรื่อง”สุขภาพ”กับ”สิ่งแวดล อม” ให เปนไปอยางมีประสิ ทธิภาพ โดยเป นเครื่องมือสําคั ญในการ
ตรวจสอบ และสรางหลักประกันดานสุขภาพแกประชาชนที่เนนใหชุมชนมีสวนรวมและสรางการเรียนรู
แกภาคชุมชน ทั้งนี้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบงเปน 2 ระดับ ไดแก
4.1 การประเมินระดับนโยบาย พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 11 และ
มาตรา 25 (5) กําหนดใหทุกภาคสวนราชการตองประเมินผลกระทบตอสุขภาพกอนการกําหนดและ
ผลักดันนโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสวนหนึ่งอาจเชื่อมโยงไวในกลไกการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment : SEA )
4.2 การประเมินระดับโครงการหรือกิจการ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 67 วรรค 2 กําหนดใหโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรายแรง ทั้ง
ทางด านคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรั พยากรธรรมชาติ และสุข ภาพ ต องมีการประเมิ นผลกระทบดาน
สิ่ ง แวดล อ มและผลกระทบต อ สุ ข ภาพทั้ ง ก อ นและหลั ง ดํ า เนิ น กิ จ การ ทั้ ง นี้ โ ดยอาศั ย กลไกตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
กับสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 11 กรณีประชาชนรองขอใหมีการประเมินผล
กระทบต อสุ ข ภาพ ต อ งจั ด ให ข อ มู ล การพิ จ ารณาผลกระทบต อ สุ ข ภาพก อ นการอนุ ญ าต เพื่ อ เป น
หลักประกันดานสุขภาพ และการชี้แจงตอประชาชน เมื่อมีการรองขอ ประกอบกับการประยุกตใช
เครื่องมือประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เขากับหลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตกิจการนั้นๆ ตัวอยาง
การดําเนินโครงการที่มีผลกระทบตอสุขภาพของชุมชนทองถิ่นเชน กรณีโครงการเหมืองแรโพแทช
จังหวัดอุดรธานี โรงโมหินแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เปนตน
4.

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีศักยภาพในการประเมินผลกระทบสุขภาพ
สําหรับประกอบการพัฒนาทางเลือกและการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อเปนการปองกันและควบคุม
ปจจัยคุกคามสุขภาพ โดยตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standardize) ในการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ทั้งตองมีกลไกทางการเงินที่ชัดเจน สนับสนุน และมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ประชาชนและชุมชน
สามารถเขาถึง เพื่อการเรียนรูและมีสวนรวมได
5.

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการสุขภาพ
5.1 การจัดการบริการสาธารณสุขในชุมชน ในป 2550 กระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนสถานี
อนามัย ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 22 แหง 6 จากการสรุปบทเรียนจากการถายโอน
สถานีอนามัย ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา ประชาชนยอมรับและมีความพึงพอใจในบริการ

5

องคการอนามัยโลก (WHO, 1999) ใหนิยาม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพวาเปนกระบวนตัดสินคุณคาของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบและการกระจายของผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของประชาชน โดยใชวิธีการ กระบวนการและเครื่องมือในการประเมินหลายชนิดรวมกัน
6
โดยมีหลักเกณฑประกอบการพิจารณา คือ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเดน ป 2548 หรือ 2549 และเขารวมโครงการ
หลักประกั นสุ ขภาพและบุ คลากรมีความสมั ครใจถายโอน ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขรวมกับ สํา นักงานหลักประกั นสุขภาพแหงชาติ ยังคงใหการสนั บสนุน การ
ดําเนินงานของสถานีอนามัยที่ถายโอนเหมือนเดิมโดยมีการเซ็นสัญญากับโรงพยาบาลที่เปน CUP และสนับสนุนเวชภัณฑตางๆและคาบริหารจัดการตามระบบเดิม
ดานบุคลากร ภายใตหลักการถายโอนตามพระราชบัญญัติแผนและตอนการกระจายอํานาจฯสิทธิประโยชนของบุคลากรที่ถายโอนตองไมต่ํากวาเดิม
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อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคที่พบจากการถายโอนฯ 7 ไดแก ความไมชัดเจนในนโยบายการ
ถายโอนฯ ระบบงานเกา–ใหม ทั้งระบบการบริหารจัดการ งาน เงิน คน ตัวอยางเชนการเบิกจาย
งบประมาณคาตอบแทนคารักษาพยาบาล คาทํางานนอกเวลา พัสดุและเวชภัณฑ ระเบียบ เอกสาร
ขอมูล ระบบรายงาน ความไมมั่นคงในตําแหนงของลูกจางและการเลื่อนขั้น/ตําแหนง การเสียสิทธิใน
การปรับเปลี่ยนตําแหนง ใบประกอบวิชาชีพและการมอบอํานาจรักษาพยาบาล การสื่อสารระหวาง
พื้นที่กับสวนกลาง อํานาจการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆและกฎระเบียบที่แตกตางกันของ กระทรวง
สาธารณสุขกับมหาดไทย เปนตน
5.2 การพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ และสภาการพยาบาลไดจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการสนับสนุนการ
ผลิ ต พยาบาลชุ ม ชน โดยคณะพยาบาล 5 สถาบั น การศึ ก ษา ได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ) และ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร รวมกับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการพยาบาลชุมชน 8 ทั้งนี้เมื่อนักเรียน
พยาบาลชุมชนเรียนจบกลับไป จะตองมีสัญญาการใชทุน อาจจะใชทุนเปนเวลา 4-8 ป เพื่อใหเปน
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญระบุวาในการ
สนับสนุนทุนการศึกษานั้นไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากติดขัดเรื่องระเบียบ
5.3 กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพท อ งถิ่ น และกองทุ น สุ ข ภาพชุ ม ชน/ตํ า บล คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ ไดสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น สําหรับสนับสนุนกิจกรรม 4 ลักษณะ คือ
1) การจัดบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน เพื่อใหสําหรับกลุมเปาหมาย 5 กลุม
ไดแก กลุมหญิงมีครรภ กลุมเด็กเล็กตั้งแตแรกเกิด ถึงต่ํากวา 6 ป กลุมเด็กอายุตั้งแต 6 ป และเยาวชน
ผูมีอายุต่ํากวา 25 ป กลุมผูใหญที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป และ กลุมผูพิการและทุพพลภาพ
2) การสนับ สนุ นงบประมาณแกหนว ยบริการสุขภาพที่อยูใ นชุ มชน เพื่อใหพัฒนา
คุณภาพบริการหรือจัดบริการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยกองทุนจัดงบประมาณ
สมทบกับงบประมาณปกติที่หนวยบริการเหลานี้ไดรับจากตนสังกัด ไดตามความเหมาะสม
7

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550, การติดตามและประเมินผลการถายโอนสถานีอนามัยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นักเรียนในโครงการพยาบาลชุมชน จะตองใชทุนเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาทตอคน ทั้งนี้ประมาณการวา ศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) ที่รับผิดชอบประชาชนราว
5,000 คน ควรจะมีพยาบาลชุมชนอยางนอย 1 คน ประเทศไทยมี PCU 10,000 กวาแหง บางแหงรับผิดชอบประชาชน 10,000 – 15,000 คน จึงตองมีพยาบาลของ
ชุมชน 2 – 3 คน คาดวาตองใชพยาบาลของชุมชน 15,000 – 16,000 คน
8
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3) การสรางเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนทองถิ่น โดยกลุม /องคก รชุม ชน
สามารถเสนอโครงการหรือกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค หรือการพื้นฟู
สมรรถภาพหรือกิจกรรมการบําบัดรักษาโดยใชภูมิปญญาพื้นบาน ที่เกิดจากความริเริ่มของประชาชน
ในชุมชนทองถิ่นเอง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพชุมชน
4) การบริ ห ารจั ด การกองทุ น / พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การกองทุ น และอื่ น ๆ ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปนกิจกรรมการบริหารจัดการโดยทั่วไปของกองทุน เชนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ในขณะเดียวกัน บางชุมชนมีการดําเนินงานกองทุนสุขภาพชุมชน/ตําบล โดยการระดมทุน
รูปแบบตางๆ ในชุมชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน/ตําบล รวมถึงสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการสําหรับคนในชุมชน มีการบริหารกองทุนโดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน
5.4 สําหรับกิจกรรมสุขภาพพื้นบานที่ชุมชนดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง ไดแก การจัดการ
ความรูหมอพื้นบาน การเชื่อมรอยเครือขายการเรียนรูหมอพื้นบาน การจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ
เชนการเดินปาศึกษาและอนุรักษพันธพืชสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดการสุขภาพโดย
ชุมชนรวมกับสถานบริการสาธารณสุข อาทิ การผลิต การแปรรูปสมุนไพร และการสงเสริมการใช
สมุนไพรในชุมชนไดแก การนวด การอบ การประคบ ตลอดจนพิธีกรรมพื้นบาน เปนตน โดยมีพื้นที่
ตัวอยางการดําเนินงานในอําเภอแมลานอย อําเภอแมสะเรียง อําเภอขุนยวม และอําเภอปาย
5.

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางขอมติในเอกสาร รางมติ 1/7
___________________
22 พฤศจิกายน 2551
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