
 

 

เปิดม่านประชาพิจารณ์ กม.หลกัประกนัสขุภาพ 
ยกระดบัรกัษาพยาบาล-ทุกคนบนแผน่ดินไทยได้สิทธิ 
 

 คณะอนุกรรมการประชาพจิารณ์ รา่ง พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตฉิบบัใหม ่ พรอ้มเปิดเวท ี ๑๐ 
ม.ิย.น้ี ทีจ่งัหวดัสงขลา ก่อนจดัทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ เน้น ๑๔ ประเดน็สาํคญั นพ.พลเดช ชวูสิยัทศัน์สรา้งสนัติ
วฒันธรรม แสดงความคดิเหน็แกไ้ขกฎหมายสาํคญั เพือ่ใหค้นไทยเขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพทีม่คีุณภาพ 
 การประชมุคณะอนุกรรมการดาํเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พระราชบญัญติั
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (ฉบบัท่ี...) พ.ศ... ครัง้ท่ี ๓/๒๕๖๐ วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอ้งประชุม
สานใจ ๒ ชัน้ ๖ อาคารสขุภาพแหง่ชาต ิโดยม ีนพ.พลเดช ป่ินประทีป เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ
ในฐานะ ประธานอนุกรรมการดาํเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา (ร่าง) พระราชบญัญติัหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาติ (ฉบบัท่ี...) พ.ศ... เป็นประธาน รว่มกบัผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกวา่ ๓๐ คน  
 นพ.พลเดช ป่ินประทีป เปิดเผยวา่ ทีป่ระชุมไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการจดั เวทีประชาพิจารณ์ (ร่าง) 
พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (ฉบบัท่ี...) พ.ศ... เพือ่ใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นร่วมเสนอแนะความคดิเหน็ใน
การแกไ้ขกฎหมายฉบบัน้ี ซึง่มคีวามสาํคญัต่อระบบสขุภาพและการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขของคนไทย 
จาํนวน ๑๔ ประเดน็หลกั อาท ิกรอบการใชเ้งนิ การเหมาจ่ายรายหวั การจดัระบบหลกัประกนัสขุภาพครอบคลุม
ทุกคนบนผนืแผน่ดนิไทยใน ๓ รปูแบบ ไดแ้ก่ การรบัฟังความเหน็ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Online) การจดั
เวทปีระชาพจิารณ์ (Public Hearing) และการจดัเวทปีรกึษาสาธารณะ (Public Consultation) โดยจะดาํเนินการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถุินายน ๒๕๖๐ เพือ่สรุปเผยแพรสู่ส่าธารณะ ควบคูไ่ปกบัการนําเสนอต่อ 
คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (ฉบบัท่ี...) พ.ศ.... ทีม่ ีรศ.ดร.วรากรณ์ 
สามโกเศศ เป็นประธาน ต่อไป   
 ทัง้น้ี การรบัฟังความเหน็ผา่นเทคโนโลโยสารสนเทศ (Online) จะดาํเนินการผา่นเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง และ เวบ็ไซตก์ลางสาํหรบัการรบัฟังความคดิเหน็กฎหมายไทย 
(www.lawamendment.go.th) โดยจะมกีารเผยแพรเ่อกสารใน ๓ สว่นหลกั คอื รา่ง พ.ร.บ.ใหม ่ทีม่กีารปรบัปรุง
แกไ้ข เอกสารแนวคดิการแกไ้ข (Concept Paper) ๑๔ ประเดน็ และตารางการเปรยีบเทยีบการแกไ้ขรายมาตรา 
พรอ้มกบัคาํแนะนําในการอ่านเอกสารเพือ่ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนทีเ่ขา้มาแสดงความคดิเหน็ โดยจะเริม่
ดาํเนินการตัง้แต่วนัที ่๒-๑๘ มถุินายน น้ี  
 สาํหรบั เวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ระดบัภมูภิาค เปิดใหป้ระชาชนทีส่นใจทัว่ประเทศรว่ม
แสดงความคดิเหน็จาํนวน ๔ ครัง้ เริม่จากเวทภีาคใตท้ีจ่งัหวดัสงขลา วนัที ่ ๑๐ มถุินายน, เวทภีาคเหนือที่
จงัหวดัเชยีงใหม ่ วนัที ่ ๑๑ มถุินายน, เวทภีาคอสีานทีจ่งัหวดัขอนแก่น วนัที ่ ๑๗ มถุินายน, เวทภีาคกลางที่
กรุงเทพฯ วนัที ่๑๘ มถุินายน และการจดั เวทีปรกึษาสาธารณะ (Public Consultation) โดยเชญิตวัแทน
ของหน่วยงานภาคสว่นต่างๆ ทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูห้าแนวทางสรา้งประโยชน์ทีด่ใีหก้บั
ประชาชน ระหวา่งวนัที ่๒๐–๒๑ มถุินายน 
 “เน่ืองจาก รา่ง พ.ร.บ. ฉบบัน้ี มผีลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง มขีอ้คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัมากมาย 
จงึตอ้งพถิพีถินัในการออกแบบการดาํเนินการจดัทาํประชาพจิารณ์ใหค้รอบคลุม ใหเ้กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ 
เป็นการสรา้งวฒันธรรมใหม ่ ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารจดัพธิกีรรมการรบัฟังความคดิเหน็เพยีงอยา่งเดยีว แต่ทุกภาค



สว่นจะไดเ้รยีนรู ้ปรบัตวั เป็นสนัตวิฒันธรรม เป็นตวัอยา่งของการดาํเนินการใหก้บัหน่วยงานอื่นๆ ทีใ่นอนาคต
อาจจะตอ้งมกีารออกหรอืปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายทีส่ง่ผลกระทบต่อสงัคมเป็นวงกวา้งในลกัษณะเชน่เดยีวกนัน้ี”   
 นพ.พลเดช กลา่วต่อไปวา่ การประชาพจิารณ์เป็นไปตามขอ้กาํหนดของรฐัธรรมนูญมาตรา ๗๗ ทีร่ะบุ
ใหก้ารออกกฎหมาย หรอืปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายใหมจ่ะตอ้งมกีารจดัทาํประชาพจิารณ์ใหป้ระชาชนรบัทราบ 
และรว่มแสดงความคดิเหน็ สาํหรบั (รา่ง) พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (ฉบบัที.่...) พ.ศ... น้ี ปรบัปรุง
แกไ้ขจาก พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.๒๕๔๕ ซึง่ประกาศบงัคบัใชม้าแลว้ ๑๕ ปี จากสถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงอดตีถงึปัจจุบนั สง่ใหก้ารปฏบิตัมิขีอ้จาํกดัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุทีด่ขีอง
ประชาชน การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายครัง้น้ี เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนในการปฏบิตังิาน เกดิประสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป สรา้งสวสัดกิารทีด่ใีหก้บัประชาชนมากขึน้   
 
(ลอ้มกรอบ) 
การประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (ฉบบัท่ี...)  พ.ศ... จาํนวน ๑๔ ประเดน็หลกั 
 ๑. การจา่ยเงนิใหก้บัหน่วยงาน/องคก์ร ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัตามกฎหมาย  
 ๒. กรอบการใชเ้งนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ
 ๓. การจา่ยเงนิโดยตรงแก่บุคคล ไมจ่า่ยผา่นหน่วยบรกิารตามกฎหมายกําหนด  
 ๔. เงนิเหมาจา่ยรายหวักบัเงนิทีไ่ดจ้ากผลงานบรกิารใหร้บัเขา้เป็นรายไดข้องหน่วยบรกิาร เป็น
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งและจาํเป็น และใชต้ามระเบยีบเงนิบาํรุงฯ ได ้ 
 ๕. นิยาม “บรกิารสาธารณสุข” คอื บรกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขซึง่ใหแ้ก่บุคคล 
 ๖. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แก่ผูใ้หบ้รกิาร ครอบคลุมทุกสทิธ ิ 
 ๗. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้แกผู่ร้บับรกิาร ครอบคลุมทุกสทิธ ิและยกเลกิการไลเ่บีย้ 
 ๘. การจดัระบบหลกัประกนัสขุภาพใหค้รอบคลุมทุกคนทีอ่ยูบ่นแผน่ดนิไทย  
 ๙. การรว่มจา่ยคา่บรกิาร  
 ๑๐. การจดัซือ้รว่มยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์ทางการแพทย ์
 ๑๑. องคป์ระกอบ จาํนวน อาํนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ 
 ๑๒. องคป์ระกอบ จาํนวน อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบรกิาร
สาธารณสขุ  
 ๑๓. แยกเงนิคา่ใชจ้า่ยของหน่วยบรกิารในสว่นเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนบุคลากรสว่นทีจ่า่ยจากเงนิ
งบประมาณของหน่วยบรกิารภาครฐัออกจากงบเหมาจา่ยรายหวัของกองทุนฯ 
 ๑๔. การใชจ้า่ยเงนิบรหิารของ สปสช. ไมต่อ้งสง่คนืคลงัเพือ่ความคลอ่งตวั และการปรบัปรุงคุณสมบตัิ
ของเลขาธกิาร สปสช.   
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