รับฟังความเห็น ร่าง พรบ. หลักประกันฯ เวทีภาคเหนื อ
ภาครัฐ-ประชาชนร่วมคึกคัก
เมือ่ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๐ คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชาพิจารณ์พจิ ารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ.....จัดเวทีรบั ฟั งความเห็นเป็ นครัง้ ที่ ๒ ทีโ่ รงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความเห็นจํานวนมาก โดยมีคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟั งด้วย
ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการยกร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที.่ .) พ.ศ.
....กล่าวว่าการ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีใ่ ช้ในปั จจุบนั ต้องมีการแก้ไขเพิม่ เติม เพราะใช้มาแล้วกว่า
๑๕ ปี และโลกก็เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ทีส่ าํ คัญหลายจุดไม่ชดั เจน โดยเฉพาะเรือ่ งการจ่ายเงิน จึงต้องแก้ไขให้
มีความชัดเจนมากขึน้
โดยนําร่างมาเข้าสูก่ ระบวนการรับฟั งความเห็นอย่างกว้างขวางมากกว่ากฎหมายหลาย
ฉบับ เพราะทราบดีวา่ เป็ นกฎหมายทีก่ ระทบกับประชาชนจํานวนมาก เพือ่ นําความเห็นเหล่านัน้ มาปรับปรุง
แก้ไขร่างต่อไป โดยมีขนั ้ ตอนในการพิจารณาประกอบด้วย ๑.มีคณะกรรมการยกร่างกฎหมายทีม่ าจากทุกภาค
ส่วน ซึง่ มีการหารือและถกเถียงมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๓ เดือน เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปในหลายๆประเด็น ๒.นําร่าง
เบือ้ งต้นนัน้ มารับฟั งความคิดเห็น ๓.ให้ประชาชนแสดงความเห็นผ่านทางออนไลน์ เวทีประชาพิจารณ์ ๔ ภาค
และเวทีปรึกษาหารือสาธารณะ ซึง่ รายงานสรุปจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนก.ค.๒๕๖๐
สําหรับความเห็นและข้อเสนอจากเวทีประชาพิจารณ์
จะถูกรวบรวมและประมวลภาพเพือ่ แยกแยะ
ประเด็นข้อกังวลห่วงใยทัง้ หมด และพิจารณาว่า พ.ร.บ. ฉบับใหม่ทย่ี กร่างมานัน้ มีปัญหาและอุปสรรคใด เพือ่
นําไปสูก่ ารปรับแก้ให้สมบูรณ์มากขึน้ โดยจะเสนอต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธาณสุขในเดือน ก.ค. นี้ เพือ่
นําเข้า ครม. นอกจากนี้ยงั มีขนั ้ ตอนอืน่ ๆ ได้แก่ การพิจารณากฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติ
“ยืนยันว่า พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฉบับใหม่ไม่ทาํ ให้ประชาชนเสียสิทธิ มีแต่จะได้สทิ ธิเพิม่ และยังทํา
ให้มคี วามคล่องตัวและชัดเจนในการบริหารจัดการเงินและระบบหลักประกันสุขภาพ
โดยทุกข้อห่วงใยจาก
ประชาชนจะไม่ตกหายไปไหนแน่นอนแต่จะถูกนําไปประมวลผลและพิจารณาทัง้ หมด ไม่วา่ จะเห็นด้วยหรือเห็น
ต่างก็ตามแต่จะรับฟั งซึง่ กันและกัน ซึง่ การทีค่ ณะกรรมการยกร่างฯ มารับฟั งประชาพิจารณ์ในเวทีต่างๆ ด้วย
ตัวเอง ก็เพือ่ นําไปหารือต่อแสดงถึงความจริงใจทีจ่ ะทําให้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฉบับใหม่เป็ นกฎหมายทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เป็ นประโยชน์กบั ประชาชน เพราะหลักประกันสุขภาพของไทยพัฒนามาไกลจนได้รบั การยอมรับใน
ระดับสากลแล้ว” รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าว
นพ.พลเดช ปิ่ นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะ ประธานคณะอนุ กรรมการ
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติม (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... กล่าวว่าในการจัดเวทีประชาพิจารณ์ท่ี ๒ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่น้ี มีประชาชนเข้าร่วมจํานวนมาก โดยมีการศึกษา
ข้อกฎหมายมาอย่างดี นําเสนอความเห็นได้ตรงประเด็นครบถ้วน แม้ตวั แทนจากเครือข่ายหลักประกันสุขภาพจะ
แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการแก้กฏหมายและวอล์กเอ้าท์ออกจากห้องประชุมประชาพิจารณ์เหมือนทีจ่ งั หวัด
สงขลา แต่กไ็ ด้มตี ว้ แทนนําเสนอความเห็นทัง้ ในเวทีและเป็ นเอกสารจํานวนมาก

“ความคิดเห็นของทุกคนจะถูกนําไปพิจารณาอย่างแน่นอน เพราะการรับฟั งความเห็น ๔ ภาคครัง้ นี้ทาํ
ขึน้ อย่างจริงจังไม่ได้เป็ นเพียงพิธกี รรม
ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในฐานะคนกลางได้รบั
มอบหมายให้จดั รับฟั งความเห็น“
นพ.พลเดช กล่าวว่า ปั จจุบนั มีผเู้ ล่น ๔ ภาคส่วนในสนาม ทัง้ ผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั บริการ สปสช.และหน่วย
ควบคุมการใช้จา่ ยเงิน อย่างสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกระทรวงการคลัง ความเห็นต่างๆ ของทุกคน
อยูใ่ นสายตาประชาชนทัง้ หมด
ั ่ งนัน้ นพ.พลเดช กล่าวว่าร่างพ.ร.บ. นี้
สําหรับกรณีทภ่ี าคประชาชนเห็นว่ามีรบั ฟั งความเห็นไม่ทวถึ
เกีย่ วข้องกับคนไทยทุกคน เราพยายามหาช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนได้เข้าถึงเพือ่ แสดงความเห็นให้ได้มากทีส่ ดุ
ซึง่ ปั จจุบนั ช่องทางออนไลน์ถอื ว่าเป็ นช่องทางง่ายทีส่ ดุ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลแล้ว โดยจะมีการเปิ ดรับฟั งความเห็นทาง
ออนไลน์จนถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย.นี้ ต้องยํ้าว่าประชาชนต้องเห็นว่าความเห็นของเรามีคณ
ุ ค่า และต้องแสดงออกมา
อย่างมีศกั ดิศรี
์ ซึง่ การพยายามแสดงความเห็นทางออนไลน์ดว้ ยตัวเองจะทําให้เรายกระดับคุณภาพไปอีกขัน้ หนึ่ง
ในเวทีรบั ฟั งความเห็นต่อไปทีจ่ งั หวัดขอนแก่นและกรุงเทพนัน้ เชือ่ ว่าประชาชนกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่จะศึกษากฎหมายมาอย่างดี และแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางมากขึน้
ส่วนการวอล์กเอ้าท์ของกลุม่ เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคเหนือนัน้
ถือเป็ นการแสดง
สัญลักษณ์ แต่จะเห็นได้วา่ ไม่มคี วามรุนแรงและใช้คาํ หยาบในการแสดงความเห็นเลย จึงไม่หนักใจในการรับฟั ง
ความเห็นครัง้ นี้ ตราบใดทีอ่ ยูใ่ นกฎกติกา และสันติวธิ ี
ทัง้ นี้ ในเวทีรบั ฟั งความเห็นทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่มปี ระชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมจํานวนมาก โดยมีทงั ้ ผู้
เห็นด้วยให้มกี ฎหมายหลักประกันฉบับใหม่ และมีขอ้ เสนอแนะต่อการร่างกฎหมายใหม่เพิม่ เติม รวมถึงมีกลุม่
คัดค้านจากเครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคเหนือเข้าร่วมก่อนจะมีการวอล์กเอ้าท์ออกไปในเวลา
๑๑.๐๐ น. โดยยืนยันจุดยืนเช่นเดียวกับเครือข่ายฯ ภาคใต้ในการให้ลม้ การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
และให้มกี ารยกร่างใหม่โดยมีภาคประชาชนเข้ามีสว่ นร่วมมากขึน้
นายวิสทุ ธิ ์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันฯ ฉบับนี้เน้นการบริการ
สาธารณสุขโดยหมอและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมากกว่าการบริการสุขภาพ ทีม่ งุ่ เน้นสุขภาวะทีม่ หี ลายภาคส่วนเข้า
มามีสว่ นร่วม เท่ากับไม่ได้เปิ ดกว้างไปถึงงานป้ องกัน และปิ ดกัน้ การทีอ่ งค์กรหรือเครือข่ายต่างๆ จะเข้ามาร่วม
ทํางานส่งเสริมป้ องกัน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เงินจากกองทุนสุขภาพตําบลได้
นอกจากนี้การทีก่ ลุม่ เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.หลักประกันฯ ก็
เพราะมีหลายกระบวนการทีข่ ดั ต่อหลักธรรมาภิบาล ตัง้ แต่การยกร่างทีม่ ภี าคประชาชนมีสว่ นร่วมเพียง ๒ คน
และการรับฟั งความเห็นทางออนไลน์กไ็ ม่สามารถรับฟั งได้อย่างทัวถึ
่ ง
เพราะคนจํานวนมากไม่ได้เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต เช่น จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนทีพ่ น้ื ทีก่ ว่า ๙๐% เป็ นภูเขาทีไ่ ม่มคี วามสะดวกในเรือ่ งอินเตอร์เน็ต
นอกจากนี้กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ม็ จี าํ นวนมากทีส่ อ่ื สารภาษาไทยไม่ได้คล่องตัวกลุม่ คนเหล่านี้ รวมถึงกลุม่ คนพิการและ
่ ง
คนแก่ทม่ี หี ลายล้านคนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างทัวถึ
“ตอนนี้ประชาชนตื่นรูแ้ ละตัง้ หลักได้แล้ว ดังนัน้ จะมีกระแสการตื่นตัวในการออกกฎหมายต่างๆของรัฐ
มากขึน้ เป็ นจุดเปลีย่ นในการจัดการตัวเองของภาคประชาชน เราควรใช้โอกาสนี้ในการดึงภาคประชาชนทีม่ กี าร
รวมตัวกันอย่างกว้างขวาง เช่น เครือข่ายหลักประกันสุขภาพเพือ่ ดึงเข้ามาให้อยูใ่ นระบบ เช่น เป็ นสภา
ผูร้ บั บริการ ให้มภี ารกิจในการให้คาํ แนะนําและเสนอแนะต่อกฎหมายหลักประกันสุขภาพมากกว่าทีจ่ ะใช้กลไก
คณะกรรมการยกร่างฯ”

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย จากโรงพยาบาลอุทยั ธานี กล่าวแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับการแก้ไข
กฎหมายหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในมาตรา ๔๖ วรรค ๒ ทีต่ อ้ งแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากเงินเหมา
จ่ายรายหัว เพือ่ ให้การจัดบริการดีขน้ึ ส่วนการรับจ่ายเงิน กฎหมายฉบับใหม่จะชัดเจนมากขึน้ ในเรือ่ งการรับ
จ่ายเงิน จากปั จจุบนั ทีต่ อ้ งยอมรับว่า สปสช. มีขอ้ จํากัดทางกฎหมายอยูใ่ นการจ่ายเงินโดยตรงให้แก่บคุ ลากรทาง
การแพทย์จากการให้บริการแต่ละครัง้ ทําให้เกิดความขัดแย้งในโรงพยาบาล รวมถึงการจัดซือ้ ยา ควรเป็ นอํานาจ
หน้าทีข่ องกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ มีกฎระเบียบรองรับ อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ต้องแยกบทบาทของ
ผูจ้ ดั บริการและผูค้ วบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขออกจากกันให้ชดั เจน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม ติ ดต่อ
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