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เหตกุารณ์ที่ต้องบนัทกึไว้เป็นประวตัศิาสตร์ทางการเมอืงของประเทศ คอื การออกเสยีงประชามตขิองคนไทย 
ต่อร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 7 สิงหาคม 2559 โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ 
เพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ พร้อมกับเห็นชอบกับค�าถามพ่วงให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
ร่วมลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในช่วง 5 ปีแรกหลังรัฐธรรมนูญ 
มีผลบังคับใช้ภายหลังการลงประชามติดังกล่าว ภาครัฐจะเดินหน้าโรดแมปโดยออกกฎหมายเลือกตั้งและ 
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะน�าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปให้ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยต่อไป  
คาดว่าการเลือกตั้งครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2561 หลังงานพระราชพิธีส�าคัญเสร็จสิ้นลง

รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ 

ในรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ได ้ม ีการยกร ่างรัฐธรรมน ูญ (รธน. )  ฉบ ับแรกโดย  
ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ โดยร่าง รธน. เสร็จสิน้ลงในปี 2558 แต่สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ไม่เห็นชอบร่าง รธน. ฉบับดังกล่าว 
คสช.จึงได้แต่งตั ้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
จ�านวน 21 คน มาจดัท�าร่างรฐัธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง โดย
ก�าหนดให้นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ เป็นประธานคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญผ่านประชามติ 
เดินหน้าโรดแมปสู่การเลือกตั้ง
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10710 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

รฐัธรรมนูญ ก�าหนดระยะเวลาการร่างรฐัธรรมนูญไว้ 6 เดอืน 
ตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 จนถึงเมษายน 2559 เมื่อร่าง รธน.  
เสรจ็ส้ินแล้ว ตามข้ันตอนท่ีก�าหนดไว้ต้องน�าร่าง รธน. ท้ังฉบับ 
ไปขอความเห็นชอบจากประชาชนโดยการลงประชามติ  
จากนัน้จึงจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  
และประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

ร่าง รธน. ฉบับมีชัยฯ ประกอบด้วยเนือ้หา 279 
มาตรา 16 หมวด และบทเฉพาะกาล โดยมีประเด็นส�าคัญ 
ทีส่าธารณชนให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ “ทีม่าของนายก
รฐัมนตร”ี ซึ่งเปิดช่องให้มีนายกฯ คนนอกท่ีมไิด้เป็น ส.ส. ได้  
ส.ว.จ�านวน 250 คน ส่วนหนึ่งมาจากคณะกรรมการสรรหา
ทีแ่ต ่งตั ้งโดย คสช. และอีกส่วนหนึง่มาโดยต�าแหน่ง  
อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บ ัญชาการกองทัพไทย  
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศและผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ส่วน ส.ส.  
จะมีจ�านวน 500 คน ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตร
เลือกตั ้งใบเดียว โดยน�าคะแนนการเลือกตั ้ง ส.ส. เขต 
มาค�านวณหา ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่ออีกทีหนึ่ง อีกประเด็น
ทีส่�าคญัคอืกลไกป้องกนัไม่ให้คนทุจรติเข้าสู่การเมือง โดยร่าง 
รธน. ฉบับมีชัยฯ ก�าหนดเป็นลักษณะต้องห้ามไม่ให้บุคคล
บางกลุ่ม เป็น ส.ส., ส.ว., และรฐัมนตร ีเช่น บุคคลที่เคยต้อง
ค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดว่ากระท�าผิดฐานทุจริตหรือประพฤต ิ
มิชอบ หรือคนทีเ่คยต้องค�าพิพากษาถึงทีสุ่ดว่ากระท�าการ
ทุจรติในการเลือกตั้ง นอกจากน้ียังมีหมวดการปฏริปูประเทศ
ทีแ่ยกออกมาเฉพาะ โดยก�าหนดให้มีการปฏิรูปทัง้หมด  
7 ด้าน ได้แก่ การเมือง การบรหิารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ

อย่างไรกต็าม ร่าง รธน. ฉบับมีชยัฯ ได้รบัการวพิากษ์
วิจารณ์ว ่า ม ีบทบัญญัติท ีก่�าหนดให้แก้ไขได้ยากมาก  
โดยกระบวนการลงมตติามมาตรา 253 ของร่าง รธน. ฉบับน้ี 
ก�าหนดไว้ว่าจะแก้ไขได้โดยใช้เสียงข้างมากจากรัฐสภา 
ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
จากทุกพรรคการเมือง และ ส.ว. จ�านวน 1 ใน 3 ลงมติให้การ
เห็นชอบ ซึ่งแตกต่างจาก รธน. ปี 2540 และ รธน. ปี 2550 
ที่ก�าหนดเพียงให้ใช้เสียงข้างมากจากรัฐสภาเท่านัน้ ดังนัน้ 
ร่าง รธน. ฉบับมีชัยฯ ถ้าเป็นข้อเสนอแก้ไขจากกลุ่มทีม่ี
อ�านาจและฐานเสียงในสภามาก กยั็งพอมโีอกาสแก้ไขได้บ้าง 

แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจต่อรองน้อยก็แทบแก้ไขไม่ได้เลย  
ยิง่ไปกว่านัน้ยังมีข้อก�าหนดเพิ่มเติมให้การแก้ไข รธน.  
ในบางเรื่องต้องท�าประชามติด้วย เช่น หมวดทัว่ไป หมวด
พระมหากษัตริย์ เรื่องคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ 
ตาม รธน. และอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรอิสระ เป็นต้น  
ทั้งนี้ก่อนการลงประชามติ เมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ได้มีการ
ถกเถยีงกนัอย่างกว้างขวาง ถงึผลกระทบท่ีอาจเกดิขึ้นหากร่าง  
รธน. ฉบับมีชัยฯ ไม่ผ่านการลงประชามติ หลายฝ่ายเกรงว่า
อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล คสช. เนื่องจาก
กลุ่มการเมืองต่างๆ อาจฉวยโอกาสปลุกกระแสต่อต้าน
รัฐบาลได้

สิทธิด้านสาธารณสุขใน รธน. ฉบับมีชัยฯ

ส�าหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2559 เนื้อหาด้าน
สาธารณสุข ปรากฏอยู่ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย มาตรา 47–48 

มาตรา 47 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการ
สาธารณสุขของรฐั บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธไิด้รบัการบรกิาร
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ
บุคคลย่อมมีสิทธไิด้รับการป้องกนัและขจัดโรคตดิต่ออันตราย 
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

มาตรา 48 “สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและ
หลังคลอดบุตรย่อมได้รับความคุม้ครองและช่วยเหลือตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ...บุคคลซึ่งมีอายุเกนิหกสิบปีและไม่มีรายได้ 
เพียงพอแก่การยงัชีพ และบคุคลผู้ยากไร้ย่อมมสีิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

นอกจากนีย้ ังเขียนอยู่ในหมวด 5 หน้าทีข่องรัฐ  
มาตรา 55 “รฐัต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รบัการบรกิาร
สาธารณสุขทีม่ีประสิทธิภาพอย่างทัว่ถึง เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื ้นฐานทีเ่กี ่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
และการป้องกนัโรค และสนับสนุนให้มีการพฒันาภมิูปัญญา
ด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 

อนึ่งบริการสาธารณสุขต้องครอบคลุมการส่งเสริม 
สุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ และรัฐต้องพัฒนาการบรกิารสาธารณสุข 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
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ประเดน็สิทธทิางสาธารณสขุในร่างรฐัธรรมนูญข้างต้น 
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสงัคมบางส่วนว่า 
ถดถอยไปจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า โดยนายนิมิตร์ 
เทียนอุดม อดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุ
ว่า สิทธกิารรกัษาพยาบาลในร่างฉบับนี้ด้อยกว่ารฐัธรรมนูญ 
ปี 2540 และ 2550 เพราะยึดแนวทางการสงเคราะห์จาก
ภาครฐัแบบเดมิๆ1 ทางด้านเครอืข่ายแพทย์ชนบทกไ็ด้แสดง
ความกังวลเช่นกัน โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการ
ชมรมแพทย์ชนบท และ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา มองว่า 
การเปลีย่นสิทธิเป็นการสงเคราะห์โดยรัฐลดชั้นจากเดิมที่
หลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนอย่างเท่าเทียม  
ไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุและเด็ก ดังนัน้  
มาตรา 47 ที่เขียนขึ้นมาใหม่สามารถตีความได้ว่า เปิดช่อง
ให้ประชาชนนอกจาก 4 กลุ่มนีต้้อง “ร่วมจ่าย” เพราะ 
รัฐเห็นว่าหลักประกันสุขภาพเป็นภาระ2 อย่างไรก็ตาม 
นพ.วชิยั โชคววิฒัน กรรมการ สปสช. และผู้ทรงคณุวฒิุด้าน
ส่งเสรมิสุขภาพ ชี้ว่าประเดน็ท่ีมีผู้วจิารณ์ว่า รฐัธรรมนูญฉบับ
นี้ตัดสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนั้น เป็นความเข้าใจผิด เพราะ 
มีการรับรองไว้แล้วในมาตรา 4 วรรคสอง ทัง้นีก้รรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก็ยืนยันว่า เนื้อหาในร่าง รธน. ไม่มี
การตดัสิทธขิองประชาชน แต่ในทางกลับกนัเป็นการเพิ่มสิทธิ 
มากขึน้ รวมถึงสทิธิจากระบบบตัรทองทีเ่ดิมไม่เคยถูกระบ ุ
ไว้มาก่อน 

ทิศทางการปฏิรูปด้านสาธารณสุขไทย

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธาน กรธ. ได้บรรยายพิเศษ
เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” ว่าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ด้บรรจุเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพื ่อให้เกิดคุณภาพและ
ประสิทธภิาพท่ีสูงข้ึน ประชาชนได้รบัประโยชน์มากขึ้น และ
ท�าให้ระบบน้ีย่ังยืนต่อไป ไม่ได้มีการล้มเลิกนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกโรคอย่างทีห่ลายฝ่ายกังวล นอกจากนีส้ิง่ทีเ่พิ่มขึ้น
มาจากรัฐธรรมนูญในอดีต คือการดูแลประชาชนครอบคลุม
ตั้งแต่เกิดจนตาย ให้มีความรู ้ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟ ูครบวงจร 
รวมทัง้การสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศมีหมอประจ�า
ครอบครัวด้วยการให้มีแพทย์เวชศาสตร์ประจ�าครอบครัว 
ควบคู่ไปกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ3 สิง่ทีน่ายมีชัยฯ 

กล่าวถงึน้ันก�าหนดไว้ในหมวดการปฏริปูประเทศ มาตรา 258 ช  
ข้อ (4) รัฐต้องปรับระบบหลักประกนัสุขภาพให้ประชาชนได้
รับสิทธิประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ สะดวกทัดเทียมกัน และ (5) ให้มีระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิทีม่ ีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแล
ประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

ส่วนนายภัทระ ค�าพิทักษ์ กรธ. ได้ยืนยันเช่นกันว่า 
เนือ้หาในร่างนัน้ได้ก�าหนดให้กองทุนต่างๆ ต้องปรับระบบ
ให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยกองทุน
สุขภาพท้ัง 3 กองทุนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั คอื กองทุนสวสัดกิาร
ข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และบัตรทอง ต้องมีการ
ปรับสิทธปิระโยชน์ การบริหารจัดการ และการเข้าถงึบรกิาร
ให้อยู่ภายใต้คุณภาพ และสะดวกทัดเทียมกัน นอกจากนั้น
ประชาชนจะได้รบัการดแูลท่ีดขีึ้นจากรฐั ทีร่ะบุไว้ในมาตรา 55  
ว่า “รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบรกิารสาธารณสุข
ท่ีมีประสิทธภิาพอย่างท่ัวถงึ” เท่ากบัว่าเป็นการให้บรกิารแบบ 
ครบวงจร4

ผลการลงประชามติผ่านฉลุย 61:39 

การลงประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 ผลปรากฏว่า 
มีผู้เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญจ�านวน 16,820,402 เสียง  
คดิเป็น 61.35% ไม่เหน็ชอบ 10,598,037 เสยีง หรอื 38.65%  
ส่วนการลงประชามติในค�าถามพ่วงท่ีถามว่า “ท่านเหน็ชอบ
หรือไม่ว่า เพือ่ให้การปฏิรปูประเทศเกิดความต่อเนือ่ง 
ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรก�าหนดไว้ใน
บทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภา
ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี ้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึง่สมควรได้รับ 
แต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรี” มีคะแนนเสียงเห็นชอบ 
15,132,050 เสียง คิดเป็น 58.07% และไม่เห็นชอบ 
10,926,648 เสียง หรือ 41.93%

ส�าหรับผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติครั้งนีม้ีจ�านวน 
50,071,589 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 29,740,677 คน คิดเป็น 
59.4% เป็นบัตรดี 96.85% เทียบกับการลงประชามต ิ
ร่างรัฐธรรมนูญเมือ่ปี 2550 แล้ว ปี 2559 มีผู้มาใช้สิทธิ
มากกว่าปี 2550 ซึ่งมีจ�านวน 25.9 ล้านคนจากจ�านวน 
ผู้มีสิทธิ 45 ล้านคน คิดเป็น 57.61% ทั้งนี้ ภาคอีสานลงมติ
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10910 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

ไม่รับร่างมากทีสุ่ด และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
ยะลา ปัตตานี และนราธวิาสกไ็ม่รบัร่างเช่นกนั ขณะท่ีจงัหวดั
ทีม่ ีคะแนนเสียงเห็นชอบร่างและค�าถามพ่วงมากทีส่ ุด  
5 จังหวดัแรก ได้แก่ ชมุพร นครศรธีรรมราช ภเูกต็ สุราษฎร์ธานี  
และระนอง 

โรดแมปขยับ เลือกตั้งหลังงานพระราชพิธี 

หลังจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจาก 
การท�าประชามต ิท�าให้โรดแมปสู่การเลือกตัง้มีความชดัเจน
มากขึ้น โดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรกีล่าว
ผ่านรายการเดนิหน้าประเทศไทยว่า ทุกอย่างจะเป็นไปตาม
โรดแมปที่เคยประกาศไว้ โดยจะมีการเลือกตั้งในปลายปี 
25605 ซึ ่งตามขั ้นตอนต้องแก้ไขเพิ ่มเติมบทเฉพาะกาล 
ของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับประชามติตามประเด็น
ค�าถามพ่วงซึ ่งได้รับความเห็นชอบจากประชาชนแล้ว  
และส ่ ง ให ้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความถูกต ้อง  
หลังจากนั้นจะน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงพิจารณาและ
ลงพระปรมาภิไธย ใช้เวลารวมแล้วไม่เกิน 3 เดือน 

นายกรัฐมนตรีระบุว่าเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ. 2557 จะสิ้นสุดลงและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จะเริ่มใช้บังคบั โดย กรธ. จะต้องจดัท�ากฎหมายประกอบอีก 
10 ฉบับ ทีส่�าคัญคือกฎหมายทีเ่กี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. 
การได้มาซึ่ง ส.ว. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ
พรรคการเมือง จากนัน้จึงเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) พจิารณา คาดว่าจะประกาศใช้ได้ไม่เกนิกลางปี 2560 
หลังจากน้ันเป็นหน้าท่ี กกต. ที่จะจดัการเลอืกตั้งท่ัวไปให้แล้ว
เสร็จภายใน 150 วันซึ่งก็คือช่วงปลายปี 2560

อย่างไรก็ตามระหว่างที ่ กรธ. ได้จัดท�ากฎหมายลูก
และรอให้ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น 
ได ้เกิดเหตุการณ์ท ีน่ �ามาสู่ความโศกเศร้าของคนไทย 
ทัง้ประเทศ เมือ่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จสวรรคต เมือ่ 13 ตุลาคม 2559 ในช่วงแรกรัฐบาล
ยืนยันว่า กระบวนการเปล่ียนผ่านรชักาลคร้ังน้ีจะไม่กระทบ
การเลอืกตัง้ท่ีวางไว้ในปลายปี 2560 ต่อมาเม่ือ 10 มกราคม 
2560 พล.อ.ประยุทธ์ ได้แถลงว่าส�านักราชเลขาธิการ  
ส�านักพระราชวัง ได้ท�าเรื่องมาทีร่ัฐบาลว่ามีประเด็นที่ต้อง

แก้ในร่าง รธน. ในหมวดพระมหากษัตริย์ 2 ประเด็น คือ  
เรื่องผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ และการขอพระราชทาน
ร่างทีผ่่านประชามติกลับคืนมาแก้ไข ทัง้หมดเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชอ�านาจของพระองค์6 จากนัน้รัฐบาลได้เสนอ 
ร่าง (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่ สนช.  
โดยพิจารณา 3 วาระรวด ทีป่ระชุมเห็นชอบต่อการแก้ไข 
เป็นเอกฉันท์ ในส่วนน้ี พล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันว่ากระบวนการ
แก้ไขร ่างฉบับประชามติจะใช ้เวลาไม ่เกิน 3 เดือน  
ส ่วนการเล ือกตั ้งจะเกิดขึ ้นหล ังจากงานพระราชพิธ ี
พระบรมศพและพธิบีรมราชาภเิษก โดยคาดว่าพรรคการเมือง 
จะหาเสียงได้ในช่วงปลายปี 2560 และในปี 2561 ก็จะได้
รฐับาลชดุใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง ต่อมา ดร.วษิณ ุเครอืงาม 
รองนายกรฐัมนตร ีได้ยืนยันว่าระหว่างท่ีมพีระราชพธิสี�าคญั 
จะมีการเลือกตั้งมาแทรกในช่วงเวลาอันส�าคญัน้ีไม่ได้ แต่เม่ือ
ไปถึงช่วงหนึง่คงจะประกาศวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้ เพื่อให้
พรรคการเมืองท�ากจิกรรมต่างๆ ท้ังการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ประชมุพรรคการเมือง หาหวัคะแนน หาเสียง โดยยังไม่ยุ่งเกี่ยว 
อะไรกับวันเลือกตั้ง7

บทส่งท้าย

ภายหลังการลงประชามติรบัรองร่างรฐัธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ. 2559 ภาครัฐได้เร่งออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
เพื่อน�าไปสู่การเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ ้นในปี 2561  
โดยรฐัธรรมนูญฉบับใหม่น้ี ได้บรรจเุรื่องกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ และเน้นการดูแล
ประชาชนครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย รวมทัง้สนับสนุน 
ให้ประชาชนมีหมอประจ�าครอบครัว ส่วนภาคประชาสังคม
ก็คาดหวังว่า สิทธิต่างๆ ด้านสาธารณสุขทีป่ระชาชนพึง 
จะได้รับยังคงมีมาตรฐานและเสมอภาค โดยเฉพาะระบบ
กองทุนสุขภาพ สุดท้ายแล้วเมือ่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
บังคับใช้ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทัง้ประกันสังคม บัตรทอง  
และ สปสช. จะต้องปรับระบบการให้บริการ การรักษา  
การเพิม่สิทธต่ิางๆ ให้ทัดเทยีม มมีาตรฐาน เพือ่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนต่อไป
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