
 

 
 

รบัฟังความเหน็ ร่าง พรบ. หลกัประกนัฯ เวทีภาคเหนือ  
ภาครฐั-ประชาชนร่วมคึกคกั  

 

เมือ่วนัที ่ ๑๑ ม.ิย.๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการดาํเนินการประชาพจิารณ์พจิารณารา่ง พ.ร.บ.หลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิ (ฉบบัที ่ .. ) พ.ศ.....จดัเวทรีบัฟังความเหน็เป็นครัง้ที ่ ๒ ทีโ่รงแรมเชยีงใหมแ่กรนดว์วิ จงัหวดั
เชยีงใหม ่ โดยมทีุกภาคสว่นเขา้รว่มแสดงความเหน็จาํนวนมาก โดยมคีณะกรรมการยกรา่ง พ.ร.บ. หลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาต ิเขา้รว่มรบัฟังดว้ย 

ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการยกรา่ง พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(ฉบบัที.่.) พ.ศ. 
....กล่าววา่การ พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิทีใ่ชใ้นปัจจุบนัตอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ เพราะใชม้าแลว้กวา่ 
๑๕ ปี และโลกกเ็ปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก ทีส่าํคญัหลายจุดไมช่ดัเจน โดยเฉพาะเรือ่งการจา่ยเงนิ จงึตอ้งแกไ้ขให้
มคีวามชดัเจนมากขึน้ โดยนํารา่งมาเขา้สูก่ระบวนการรบัฟังความเหน็อยา่งกวา้งขวางมากกวา่กฎหมายหลาย
ฉบบั เพราะทราบดวีา่เป็นกฎหมายทีก่ระทบกบัประชาชนจาํนวนมาก  เพือ่นําความเหน็เหลา่นัน้มาปรบัปรุง
แกไ้ขรา่งต่อไป โดยมขีัน้ตอนในการพจิารณาประกอบดว้ย  ๑.มคีณะกรรมการยกรา่งกฎหมายทีม่าจากทุกภาค
สว่น ซึง่มกีารหารอืและถกเถยีงมาอยา่งต่อเน่ืองกวา่ ๓ เดอืน  เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปในหลายๆประเดน็ ๒.นํารา่ง
เบือ้งตน้นัน้มารบัฟังความคดิเหน็ ๓.ใหป้ระชาชนแสดงความเหน็ผา่นทางออนไลน์ เวทปีระชาพจิารณ์ ๔ ภาค 
และเวทปีรกึษาหารอืสาธารณะ ซึง่รายงานสรุปจะแลว้เสรจ็ในชว่งกลางเดอืนก.ค.๒๕๖๐  

สาํหรบัความเหน็และขอ้เสนอจากเวทปีระชาพจิารณ์ จะถูกรวบรวมและประมวลภาพเพือ่แยกแยะ
ประเดน็ขอ้กงัวลหว่งใยทัง้หมด และพจิารณาวา่ พ.ร.บ. ฉบบัใหมท่ีย่กรา่งมานัน้มปัีญหาและอุปสรรคใด เพือ่
นําไปสูก่ารปรบัแกใ้หส้มบรูณ์มากขึน้ โดยจะเสนอต่อรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธาณสขุในเดอืน ก.ค. น้ี เพือ่
นําเขา้ ครม.  นอกจากน้ียงัมขี ัน้ตอนอืน่ๆ ไดแ้ก่ การพจิารณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎกีา และสภานิติ
บญัญตัแิหง่ชาต ิ 

“ยนืยนัวา่ พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพฉบบัใหมไ่มท่าํใหป้ระชาชนเสยีสทิธ ิมแีต่จะไดส้ทิธเิพิม่ และยงัทาํ
ใหม้คีวามคลอ่งตวัและชดัเจนในการบรหิารจดัการเงนิและระบบหลกัประกนัสขุภาพ โดยทกุขอ้หว่งใยจาก
ประชาชนจะไมต่กหายไปไหนแน่นอนแต่จะถูกนําไปประมวลผลและพจิารณาทัง้หมด ไมว่า่จะเหน็ดว้ยหรอืเหน็
ต่างกต็ามแต่จะรบัฟังซึง่กนัและกนั ซึง่การทีค่ณะกรรมการยกรา่งฯ มารบัฟังประชาพจิารณ์ในเวทต่ีางๆ ดว้ย
ตวัเอง กเ็พือ่นําไปหารอืต่อแสดงถงึความจรงิใจทีจ่ะทาํให ้ พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพฉบบัใหมเ่ป็นกฎหมายทีม่ี
ประสทิธภิาพ เป็นประโยชน์กบัประชาชน เพราะหลกัประกนัสขุภาพของไทยพฒันามาไกลจนไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัสากลแลว้” รศ.ดร.วรากรณ์ กลา่ว  

นพ.พลเดช ป่ินประทปี เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการ
ประชาพจิารณ์ (Public Hearing) เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ (รา่ง) พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. 
.... กลา่ววา่ในการจดัเวทปีระชาพจิารณ์ที ่๒ ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมน้ี่ มปีระชาชนเขา้รว่มจาํนวนมาก โดยมกีารศกึษา
ขอ้กฎหมายมาอยา่งด ี นําเสนอความเหน็ไดต้รงประเดน็ครบถว้น แมต้วัแทนจากเครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพจะ
แสดงทา่ทไีมเ่หน็ดว้ยกบัการแกก้ฏหมายและวอลก์เอา้ทอ์อกจากหอ้งประชุมประชาพจิารณ์เหมอืนทีจ่งัหวดั
สงขลา แต่กไ็ดม้ตีว้แทนนําเสนอความเหน็ทัง้ในเวทแีละเป็นเอกสารจาํนวนมาก 



 

 

“ความคดิเหน็ของทุกคนจะถกูนําไปพจิารณาอยา่งแน่นอน เพราะการรบัฟังความเหน็ ๔ ภาคครัง้น้ีทาํ
ขึน้อยา่งจรงิจงัไมไ่ดเ้ป็นเพยีงพธิกีรรม ซึง่สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาตใินฐานะคนกลางไดร้บั
มอบหมายใหจ้ดัรบัฟังความเหน็“ 

นพ.พลเดช กลา่ววา่ ปัจจุบนัมผีูเ้ลน่ ๔ ภาคสว่นในสนาม ทัง้ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บับรกิาร สปสช.และหน่วย
ควบคุมการใชจ้า่ยเงนิ อยา่งสาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) และกระทรวงการคลงั ความเหน็ต่างๆ ของทุกคน
อยูใ่นสายตาประชาชนทัง้หมด 

สาํหรบักรณทีีภ่าคประชาชนเหน็วา่มรีบัฟังความเหน็ไมท่ัว่ถงึนัน้ นพ.พลเดช กลา่ววา่รา่งพ.ร.บ. น้ี
เกีย่วขอ้งกบัคนไทยทุกคน เราพยายามหาชอ่งทางต่างๆ ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึเพือ่แสดงความเหน็ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
ซึง่ปัจจุบนัชอ่งทางออนไลน์ถอืวา่เป็นชอ่งทางงา่ยทีส่ดุทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูแลว้ โดยจะมกีารเปิดรบัฟังความเหน็ทาง
ออนไลน์จนถงึวนัที ่ ๑๘ ม.ิย.น้ี ตอ้งยํ้าวา่ประชาชนตอ้งเหน็วา่ความเหน็ของเรามคีณุคา่ และตอ้งแสดงออกมา
อยา่งมศีกัดิศ์ร ีซึง่การพยายามแสดงความเหน็ทางออนไลน์ดว้ยตวัเองจะทาํใหเ้รายกระดบัคุณภาพไปอกีขัน้หน่ึง  

ในเวทรีบัฟังความเหน็ต่อไปทีจ่งัหวดัขอนแก่นและกรุงเทพนัน้ เชือ่วา่ประชาชนกลุม่ต่างๆ ทัง้ทีเ่หน็ดว้ย
และไมเ่หน็ดว้ยกบัรา่ง พ.ร.บ. ฉบบัใหมจ่ะศกึษากฎหมายมาอยา่งด ีและแสดงความเหน็อยา่งกวา้งขวางมากขึน้   

สว่นการวอลก์เอา้ทข์องกลุม่เครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพประชาชนภาคเหนือนัน้ ถอืเป็นการแสดง
สญัลกัษณ์ แต่จะเหน็ไดว้า่ไมม่คีวามรุนแรงและใชค้าํหยาบในการแสดงความเหน็เลย จงึไมห่นกัใจในการรบัฟัง
ความเหน็ครัง้น้ี ตราบใดทีอ่ยูใ่นกฎกตกิา และสนัตวิธิ ี 

ทัง้น้ี ในเวทรีบัฟังความเหน็ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมม่ปีระชาชนจากทุกภาคสว่นเขา้รว่มจาํนวนมาก โดยมทีัง้ผู้
เหน็ดว้ยใหม้กีฎหมายหลกัประกนัฉบบัใหม ่ และมขีอ้เสนอแนะต่อการรา่งกฎหมายใหมเ่พิม่เตมิ รวมถงึมกีลุม่
คดัคา้นจากเครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพประชาชนภาคเหนือเขา้รว่มก่อนจะมกีารวอลก์เอา้ทอ์อกไปในเวลา 
๑๑.๐๐ น. โดยยนืยนัจุดยนืเชน่เดยีวกบัเครอืขา่ยฯ ภาคใตใ้นการใหล้ม้การแกไ้ขรา่ง พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพ 
และใหม้กีารยกรา่งใหมโ่ดยมภีาคประชาชนเขา้มสีว่นรว่มมากขึน้ 

นายวสิทุธิ ์ เหลก็สมบรูณ์ นกัวชิาการอสิระ กลา่ววา่ รา่ง พ.ร.บ.หลกัประกนัฯ ฉบบัน้ีเน้นการบรกิาร
สาธารณสขุโดยหมอและเจา้หน้าทีส่าธารณสขุมากกวา่การบรกิารสขุภาพ ทีมุ่ง่เน้นสขุภาวะทีม่หีลายภาคสว่นเขา้
มามสีว่นรว่ม เทา่กบัไมไ่ดเ้ปิดกวา้งไปถงึงานป้องกนั และปิดกัน้การทีอ่งคก์รหรอืเครอืขา่ยต่างๆ จะเขา้มารว่ม
ทาํงานสง่เสรมิป้องกนั สง่ผลใหไ้มส่ามารถใชเ้งนิจากกองทุนสขุภาพตาํบลได ้

นอกจากน้ีการทีก่ลุม่เครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพประชาชนไมเ่หน็ดว้ยกบัรา่ง พ.ร.บ.หลกัประกนัฯ ก็
เพราะมหีลายกระบวนการทีข่ดัต่อหลกัธรรมาภบิาล ตัง้แต่การยกรา่งทีม่ภีาคประชาชนมสีว่นรว่มเพยีง ๒ คน 
และการรบัฟังความเหน็ทางออนไลน์กไ็มส่ามารถรบัฟังไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เพราะคนจาํนวนมากไมไ่ดเ้ขา้ถงึ
อนิเตอรเ์น็ต เชน่ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอนทีพ่ืน้ทีก่วา่ ๙๐% เป็นภเูขาทีไ่มม่คีวามสะดวกในเรือ่งอนิเตอรเ์น็ต 
นอกจากน้ีกลุม่ชาตพินัธุก์ม็จีาํนวนมากทีส่ ือ่สารภาษาไทยไมไ่ดค้ลอ่งตวักลุม่คนเหลา่น้ี รวมถงึกลุม่คนพกิารและ
คนแก่ทีม่หีลายลา้นคนไมส่ามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

 “ตอนน้ีประชาชนตื่นรูแ้ละตัง้หลกัไดแ้ลว้ ดงันัน้จะมกีระแสการตื่นตวัในการออกกฎหมายต่างๆของรฐั
มากขึน้ เป็นจุดเปลีย่นในการจดัการตวัเองของภาคประชาชน เราควรใชโ้อกาสน้ีในการดงึภาคประชาชนทีม่กีาร
รวมตวักนัอยา่งกวา้งขวาง เชน่ เครอืขา่ยหลกัประกนัสขุภาพเพือ่ดงึเขา้มาใหอ้ยูใ่นระบบ เชน่ เป็นสภา
ผูร้บับรกิาร ใหม้ภีารกจิในการใหค้าํแนะนําและเสนอแนะต่อกฎหมายหลกัประกนัสขุภาพมากกวา่ทีจ่ะใชก้ลไก
คณะกรรมการยกรา่งฯ”  



 

 

นพ.สรุชยั โชคครรชติไชย จากโรงพยาบาลอุทยัธานี กลา่วแสดงความเหน็วา่เหน็ดว้ยกบัการแกไ้ข
กฎหมายหลกัประกนัสขุภาพ โดยเฉพาะในมาตรา ๔๖ วรรค ๒ ทีต่อ้งแยกเงนิเดอืนบุคลากรออกจากเงนิเหมา
จา่ยรายหวั เพือ่ใหก้ารจดับรกิารดขีึน้ สว่นการรบัจา่ยเงนิ กฎหมายฉบบัใหมจ่ะชดัเจนมากขึน้ในเรือ่งการรบั
จา่ยเงนิ จากปัจจุบนัทีต่อ้งยอมรบัวา่ สปสช. มขีอ้จาํกดัทางกฎหมายอยูใ่นการจา่ยเงนิโดยตรงใหแ้ก่บคุลากรทาง
การแพทยจ์ากการใหบ้รกิารแต่ละครัง้ ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ในโรงพยาบาล รวมถงึการจดัซือ้ยา ควรเป็นอาํนาจ
หน้าทีข่องกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่มกีฎระเบยีบรองรบั อยา่งไรกต็าม รา่ง พ.ร.บ. ฉบบัใหม ่ตอ้งแยกบทบาทของ
ผูจ้ดับรกิารและผูค้วบคุมคุณภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุออกจากกนัใหช้ดัเจน  
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