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หลักการสำคัญ
๓.๑ ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
ข้อที่/เนื้อหา

เจตนารมณ์/ความหมาย

๑. สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งใน - เพื่อให้เข้าใจว่าสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีความครอบคลุมหลายมิติ หลาย
ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และใน ระดับ
สั ง คมวงกว้ า ง โดยครอบคลุ ม ทั้ ง การเข้ า ถึ ง บริ ก าร - เพื่อให้ทราบนิยามของคำว่าสุขภาพ ว่าหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
กาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
สาธารณสุข ที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การ
(พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐)
ป้ อ งกั น โรค การรั ก ษาพยาบาลและการฟื้ น ฟู - เพื่อให้ทราบว่า ปัจจัยต่างๆ ที่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หมายถึง ปัจจัย
สมรรถภาพ รวมทั้ ง การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย ต่างๆ ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น น้ำดื่มสะอาด อาหารที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ดี บ้านและ
ต่างๆ ที่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ชุมชนที่ดี การมีข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และความเท่าเทียม
ทางเพศ (ปรับจากเอกสาร The Right to Health)

๒. ประชาชนมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการ - ประชาชน หมายถึงทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่จำกัดเฉพาะแต่คนไทย
ดูแลสุขภาพของตนเอง มิให้เกิดความเสียหายทาง - เพื่อให้เห็นหลักการสำคัญว่า สุขภาพจะเกิดได้ ประชาชนต้องมีส่วนในการดูแล
สุขภาพ หรือหลีกเลีย่ งพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม สุขภาพของตนเอง โดยตระหนักรู้ และหลีกเลีย่ งการมีพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
โดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน

ข้อที่/เนื้อหา

เจตนารมณ์/ความหมาย

๓. ระบบสุขภาพ เป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่ - เพื่อให้เข้าใจว่าระบบสุขภาพมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ
เกีย่ วข้องกับสุขภาพ โดยมีระบบการบริการสาธารณสุข
เป็นส่วนหนึ่ง ระบบสุขภาพยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สังคมและระบบความมั่นคงของประเทศ การกำหนด
นโยบายสาธารณะใดๆ จึงต้องให้ความสำคัญกับมิติ
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบด้วย
๔. ระบบสุขภาพ จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก - ธรรมาภิบาล หมายถึง คุณลักษณะของการบริหารหรือการปกครองเพื่อให้เกิด
คุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีคุณภาพและเกิดความคุ้มค่า
รู้และปัญญา โดยให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็น ไม่ ม ี ข ั ้ นตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง านเกิ นความจำเป็ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ให้ ท ั นต่ อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกันในสังคม
ประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินตามหลัก
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิสังคมและ ธรรมาภิบาลต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและ
ภูมินิเวศ รวมทั้งจะต้องคำนึงถึงหลักการพัฒนาอย่าง ตรวจสอบได้ หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลักนิติธรรม
เป็นองค์รวม อย่างยั่งยืน และอย่างมีส่วนร่วมของ - เพื่อให้ทราบหลักการพื้นฐานของระบบสุขภาพ
ประชาชนและองค์กรทุกระดับ และทุกภาคส่วน
ส่วนที่ ๓   |   29
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๓.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ
ข้อที่/เนื้อหา

เจตนารมณ์/ความหมาย

๑. รัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับการสร้าง - เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาทีม่ ลี กั ษณะเป็นพหุนยิ มทีย่ อมรับการดำรงอยูร่ ว่ มกันของสิง่ ที่
เสริ ม สุ ข ภาพ รวมทั้ ง การมี ห ลั ก ประกั น และการ แตกต่างกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีความขัดแย้ง มีการเชือ่ มโยงทุกมิตขิ องวิถชี วี ติ เข้าด้วย
คุ้มครองให้เกิดสุขภาพ ที่จะนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน กันแบบบูรณาการเป็นองค์รวม โดยความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ พี อสมควรต่อการมีผลกระ
โดยส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชน ของสังคมที่
ทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยความ
อาศั ย การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั นและกัน ตามแนว รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ ถือเป็น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาที่มองสถานการณ์เชิงระบบที่มีลักษณะพลวัต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ
การปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตลอดเวลา ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการพัฒนาประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)

๒. รัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับระบบ - Health in All Policies หรือ HiAP หมายถึง การทำงานข้ามภาคส่วนอย่างเป็นระบบโดย
สุขภาพ ว่าเป็นเรื่องที่กว้างขวางครอบคลุมในทุกมิติ นำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางสุขภาพมาประกอบการตัดสินใจ เป็นการทำงาน
ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม และ ร่วมกันแบบเสริมพลัง เพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบทีเ่ ป็นอันตรายทางสุขภาพ และเพือ่ ให้เกิด
นโยบายสาธารณะระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การทำให้สุขภาพประชาชนและ
ต้องพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและเชื่อม
ความเป็นธรรมทางสุขภาพดียง่ิ ขึน้ (เอกสาร WHO HiAP and Helsinki Statement on
โยงกันอย่างสมดุล รวมทั้งต้องสนับสนุนหรือส่งเสริม HiAP)
การนำแนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health
in All Policies) ไปใช้ประกอบการพิจารณาในการ

ข้อที่/เนื้อหา

เจตนารมณ์/ความหมาย

กำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดนโยบายที่เอื้อ - เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพในการจัดทำนโยบายสาธารณะ
ต่อการมีสุขภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น เนื่องจากนโยบายสาธารณะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งด้านบวกและลบ ซึ่งเรื่องนี้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นสากล คือ แนวคิด Health in All
อันตรายต่อสุขภาพในทุกระดับ
Policies

๓. รัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญกับหลักการ - การอภิบาลระบบสุขภาพ การดูแลและการบริหารระบบสุขภาพ โดยการมีปฏิสมั พันธ์
ทำงานแบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาค กันของภาครัฐ องค์กรสาธารณะต่างๆ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกัน
ั หา ความท้าทายต่างๆ ในสังคม และสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ เพือ่ ให้เกิดสุขภาพ
ส่วนในทุกระดับ เพื่อการอภิบาลระบบสุขภาพ โดยที่ แก้ปญ
(หนังสือการอภิบาลร่วมสมัย. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ)
การมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความร่วมมือ
- ในอนาคตระบบสุขภาพมีแนวโน้มที่ซับซ้อนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน
กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น และการทำงานเชิ ง รุ ก ของภาครั ฐ ไม่เฉพาะภาครัฐหรือกระทรวงสาธารณสุขเท่านัน้ รวมไปถึงกลไกตลาดและโลกาภิวตั น์ท่ี
เป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพ เข้ามามีอิทธิพลด้วย จึงจำเป็นที่ต้องเชื่อมโยงการอภิบาลระบบสุขภาพโดยรัฐ โดย
ชีวิตของประชาชน
เครือข่าย และโดยตลาด บูรณาการการทำงานของส่วนต่างๆ ในระบบสุขภาพให้หนุน

ส่วนที่ ๓   |   31

เสริมการทำงานซึง่ กันและกันอย่างสร้างสรรค์
- รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มีบทบัญญัตกิ ำหนดให้รฐั ต้องให้ความสำคัญต่อการมีสว่ นร่วมของประชาชนที่
เกีย่ วกับสิทธิชมุ ชน   การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ สอดคล้องกับ
คำปรารภใน “ธรรมนูญก่อตัง้ องค์การอนามัยโลก” ซึง่ ให้ความสำคัญต่อการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน การรับฟังความเห็น และการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยถือ
เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญทีส่ ดุ ต่อการปรับปรุงสุขภาพของประชาชน
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๓.๓ การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ
ข้อที่/เนื้อหา

เจตนารมณ์/ความหมาย

๑. หลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ จะ - เพือ่ ให้เข้าใจถึงการมีหลักประกันและการคุม้ ครองให้เกิดสุขภาพว่าเกีย่ วข้องกับปัจจัยที่
ต้ อ งมี ค วามครอบคลุ ม ปั จ จั ย ทั้ ง หลายที่ อ าจมี ผ ล หลากหลาย และครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย
กระทบต่อสุขภาพ ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
ระบบบริการสาธารณสุข และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้ ง กายภาพ ชี ว ภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง
นโยบายสาธารณะต่างๆ โดยหลักประกันและความ
คุ้มครองให้เกิดสุขภาพนี้จะต้องครอบคลุมประชาชน
ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยด้วย โดยไม่มีการแบ่งแยก
ยึดหลักเสมอภาค เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้
ให้รัฐดำเนินการเพิ่มขึ้นตามความสามารถทางการ
คลังของรัฐ
๒. การสร้างหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิด - เพือ่ เน้นย้ำให้ทกุ ภาคส่วนให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุม้ ครองให้
สุขภาพ ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดสุขภาพ
ในสังคม

