แก้ ไขตามมติทปี่ ระชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
วันศุกร์ท่ ี ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ณ ห้องประชุมโรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
---------------------------------------------------------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นพ.วิชัย โชควิวัฒน

ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
ประธานในการประชุม
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
๒. นพ.ไพจิตร์ วราชิต
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
๓. นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
กรรมการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๕. นายสาธร นราวิสทุ ธิ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๖. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๗. นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
แทนประธานคณะกรรมการสิทธฺ มิ นุษยชนแห่งชาติ
กรรมการ
๘. นายประนูญ สุวรรณภักดี
๙. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ
กรรมการ
๑๐. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
กรรมการ
๑๑. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
๑๒. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๓. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๔. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๖. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๗. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
๑๙. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๑. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๒๒. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
กรรมการ
๒๓. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
๒๔. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
๒๕. รศ.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
๒๖. นายสุชาติ สูงเรือง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ

๒๗. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๒๘. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๒๙. นายสนั่น วุฒิ
๓๐. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๑. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๒. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๓. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๔. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
ปฏิบัติหน้ าที่ เลขาธิการ คสช.
ปฏิบัติหน้ าที่ รองเลขาธิการ คสช.
ปฏิบัติหน้ าที่ รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)
๑. นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รองนายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
๓. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
๔. ศ.(พิเศษ)ภก.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
๕. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๖. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
๗. นายชัยพร ทองประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
๘. นางมาริษา เนตรใจบุญ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายกิตศิ ักดิ์ สินธุวนิช
๒. นายพิชัย ศรีใส
๓. นางสุภาวดี หาญเมธี
๔. นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์
๕. นายประเชิญ คนเทศ
๖. ผศ.เด่นศิริ ทองนพคุณ
๗. นายประสาสน์ รัตนปัญญา
๘. ผศ.ภก.ดร.พงษ์เทพ สุธรี วุฒิ
๙. นายสีหชัย ขอเสงี่ ยม
๑๐. นพ.อุกฤษฎ์ มิลิทางกูร
๑๑. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๒. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๓. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๔. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา

กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ภาคีเครือข่ายปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายปฏิรปู ระบบสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายปฏิรปู ระบบสุขภาพ
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๒

๑๕. นายสุรศักดิ์ บุญเทียน
๑๖. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๑๗. นางสาวสุนีย์ สุขสว่าง
๑๘. นายจารึก ไชยรักษ์
๑๙. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๐. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๑. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๒๒. นางสาวภรนภา เหมปาละ
๒๓. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๒๔. นางนิรชรา อัศวธีรากุล
๒๕. นายอภิราชย์ ขันธเสน
๒๖. ดร.ทิพิชา โปษนานนท์
๒๗. นางสาวณนุต มธุรพจน์
๒๘. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๙. นางสาวสุจติ รา คามนา
๓๐. นางสาวศิริธร อรไชย
๓๑. นางจุไรรัตน์ โตคํางาม
๓๒. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๓๓. นางสาวถิราพร พ่วงโพธิ์
๓๔. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๓๕. นางสาวกนกวรรณ นิลปักษ์

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุม เวลา ๑๐. ๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การเลือกประธานในการประชุม

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ า รองนายกรัฐ มนตรี
(นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) ประธาน คสช. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายไชยา สะสมทรัพย์) รอง
ประธาน ติดภารกิจสําคัญไม่สามารถมาร่ วมประชุ มครั้งนี้ได้ จึงขอใช้ ระเบียบ คสช. ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๔ วรรคสอง ที่ กาํ หนดให้ ทปี่ ระชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ ประชุมได้ ถ้ าประธานกรรมการและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้ าที่ ได้
ที่ ประชุมเสนอชื่ อกรรมการผู้ทาํ หน้ าที่ ประธานในที่ ประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๓

นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เสนอ นพ.วิชัย
โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะและ
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ทําหน้ าที่ ประธานในการประชุ ม โดยไม่ มี
ผู้คัดค้ านและไม่มีผ้ ูเสนอชื่ อบุคคลอื่ น
มติทปี่ ระชุม
๑.๒

เห็นชอบให้ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ทําหน้ าที่ ประธานในการประชุมครั้งนี้

การเชิญหน่วยงานและผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องเข้ าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานในที่ ประชุม แจ้ งว่า ได้ เชิญคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ และผู้เข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่ อนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เข้ าร่วมสังเกตการณ์การประชุม คสช. ครั้งนี้ด้วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เลขานุการ
ของคณะกรรมการฯ ได้ จัดทํารายงานการประชุมและเสนอต่อ คสช. ดังเอกสารประกอบวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ ประชุมขอแก้ ไขข้ อความดังนี้
๑. ในหน้ าที่ ๑ รายชื่ อผู้เข้ าประชุมอันดับที่ ๗ แก้ ไขจาก “ศ.วิจิตร ศรีสอ้ าน” เป็ น “ศ.ดร.วิจติ ร ศรีสอ้ าน”
๒. ในหน้ าที่ ๑๐ การอภิปรายของ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ที่ แจ้ งว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ จัดทําหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี...” ให้ แก้ ไขเป็ น “...หลักสูตรระดับปริญญาโท”
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ โดยให้
แก้ ไขตามที่ ประชุมเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑

รายงานผลการดําเนินงานของ สช. โดยสังเขป (ตุลาคม ๒๕๕๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ได้ ร ายงานผลการดํา เนิ น งานตามแผน
การปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๑ ในระยะ ๕ เดือน คือ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่ ง
มีสาระสําคัญโดยสรุปจําแนกตามแผนงาน ดังนี้
๑. แผนงานพัฒนากลไกและกระบวนการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติและนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ดําเนินงานใน ๒ โครงการ
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๒. แผนงานพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลเกี่ ยวกับระบบสุขภาพและการประเมินผลกระทบ
ด้ านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ดําเนินงานใน ๓ โครงการ
๓. แผนงานพัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ดําเนินงานใน ๓ โครงการ
๔. แผนงานพัฒนาการดําเนินงานของ คสช. และ สช. ดําเนินงานใน ๗ โครงการ
๕. แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ ดําเนินงานใน ๙
โครงการ
โดยมีเป้ าหมายผลผลิตในปี ๒๕๕๑ คือ “ข้ อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
จํานวน ๓ เรื่ อง” ดังรายละเอียดผลดําเนินงานโดยสังเขปในเอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๓.๒

รับทราบ

รายงานผลการพัฒ นากระบวนการสมัช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น : กรณี ผ ลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้ นที่มาบตาพุดและพื้ นที่จงั หวัดระยอง

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและลขานุการ คสช. รายงานผลการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่ จังหวัดระยอง ซึ่ งมีสาระสําคัญโดย
สรุป ดังนี้
สืบเนื่ องจากผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ สะสม
ต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ทั้งในด้ านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ รวมทั้งปัญหาทางสังคม
ต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ จึงยื่ นเรื่ องต่อเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติขอใช้ สิทธิตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่ อสนับสนุนกระบวนการแก้ ไขปั ญหาและนําไปสู่การพัฒนาที่ สร้ างสุขภาวะที่ ดีของ
ประชาชน โดยอ้ างถึงมาตราที่ เกี่ ยวข้ อง คือ มาตรา ๓ นิยามของสุขภาพแบบองค์รวม มาตรา ๕ สิทธิในการ
ดํารงชีวิตในสิ่ งแวดล้ อมที่ เอื้อต่ อสุขภาพ มาตรา ๑๐ ขอให้ หน่ วยงานต่ างๆ ชี้แจงผลกระทบ และวิธีป้องกัน
ผลกระทบทางสุขภาพ มาตรา ๑๑ ขอให้ ทาํ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment:
HIA) และมาตรา ๔๐ ขอให้ จัดสมัชชาสุขภาพ
สํา นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) จึ ง ได้ ป ระสานงานกับ มู ล นิ ธิ น โยบายสุข ภาวะเพื่ อ
สนั บ สนุ น การดํา เนิ น การโครงการพั ฒ นากระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็น กรณี ผ ลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยมีเป้ าหมายเพื่ อการจัดทําข้ อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย
เกี่ ยวกับการพัฒนาระยอง ผ่านการใช้ เครื่ องมือสําคัญที่ กาํ หนดไว้ ในพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ใน ๒ ส่วน คือ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ใช้ เพื่ อประเมินผลกระทบในระดับทางเลือกการพัฒนา
มิใช่ผลกระทบระดับโครงการ และสมัชชาสุขภาพใช้ ในฐานะเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ระดมความเห็น
รับฟั งความเห็น และข้ อเสนอแนะต่อทางเลือกการพัฒนาฯจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียในทุกระดับ โครงการนี้มีงาน
สําคัญ ๕ ส่วน ได้ แก่ การรวบรวมข้ อมูลและการศึกษาวิจัย การอภิปรายกลุ่มย่อยและการจัดเวทีย่อย การสื่ อสาร
สาธารณะและสํารวจความคิดเห็น กระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ทั้งนี้
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มี ร ะยะเวลาดํา เนิ น งานตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๐ ถึ ง เดื อ นพฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่ งกระบวนการทํา งาน
แบ่งออกเป็ น ๓ ช่วง ดังนี้
ช่วงแรกเป็ นการรวบรวมข้ อมูล โดยการ วิจัยเอกสาร สํารวจความคิดเห็น การจัดอภิปรายกลุ่มย่อยและ
เวทีย่อย เพื่ อจัด ทําเอกสารจุ ดประเด็นประกอบการจัดเวทีส มัชชาครั้ ง ที่ ๑ ในวั นที่ ๙ ตุ ลาคม ๒๕๕๐ เรื่ อง
“ปมปริศนาการพัฒนาจังหวัดระยอง” ข้ อมูลนําเข้ าประกอบกับความเห็นที่ ได้ จากเวที สะท้ อนให้ เห็นว่าถึงแม้
การทํา อุต สาหกรรมในระยองจะทําให้ GDP
เฉลี่ ยต่ อหั วของระยองสูงเป็ นอัน ดับหนึ่ งของประเทศแต่
ในทางตรงกันข้ ามกลับมีค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ที่ จัดทําโดย UNDP
อยู่ในระดับตํ่า ผลจากเวทีสมัชชาฯครั้งนี้ทาํ ให้ ได้ ประเด็นสําคัญต่อการจัดทําข้ อเสนอทางเลือกในการพัฒน
ระยอง
หลังจากนั้น ทีมทํางานได้ นําข้ อเสนอที่ ได้ มาจัดอภิปรายกลุ่มย่อยครอบคลุมพื้นที่ ต่ างๆ ทั่วทั้งจังหวัด
รวมถึงการสัมภาษณ์ผ้ ูทเี่ กี่ ยวข้ องและศึกษาวิจัยเพิ่ มเติม สังเคราะห์เป็ นข้ อเสนอทางเลือกการพัฒนาระยอง ใน
๓ ทางเลือก คือ (๑) เดินหน้ าตามแผนการลงทุนปิ โตรเคมีระยะที่ ๓ ตามที่ รัฐบาลกําหนดไว้ โดยเน้ นการใช้
เทคโนโลยีสะอาดและการควบคุมมลพิษ (๒) หยุ ดขยายการทําอุตสาหกรรม แก้ ไขปั ญหาผลกระทบที่ กําลัง
เป็ นอยู่ พร้ อมทั้งหั นมาฟื้ นฟูการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศประมงพื้นบ้ านและการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) สร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลทั้ง ๓ ขา คือ อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ ยว และการเกษตร และ
นําเข้ ารับฟั งความเห็นในเวทีสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๒ ซึ่ งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่ อง
“อนาคตระยองในอีก ๑๐ ปี ข้ างหน้ า” เพื่ อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นผลกระทบเบื้องต้ นของแต่ละ
ทางเลือก
ปั จจุบันกําลังอยู่ในช่วงการจัดอภิปรายกลุ่ม และเวทีย่อยในพื้นที่ ต่างๆ ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่ งของการทํา HIA
ของแต่ละทางเลือก ซึ่ งคาดว่าจะแล้ วเสร็จและจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๓ เพื่ อนําเสนอผลการทํา HIA และ
รับฟั งความห็นจากผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องได้ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ จากนั้นจะจัดทําเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบาย
ที่ สมบูรณ์และรายงานต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป รายละเอียดผลดําเนินงานในเอกสารประกอบวาระ
ที่ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
ที่ ประชุมอภิปรายและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ให้ ความเห็นว่า จากข้ อมูลของมาบตาพุดที่ เลขานุ การนําเสนอนับเป็ นตัวอย่าง
ที่ ช้ ีให้ เห็นผลกระทบทางสุขภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ แลกกับ GDP เพียงมิติเดียว จึงเสนอให้ ทปี่ ระชุม
กําหนดให้ มีเวทีวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้ านอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็ นภาพรวม และอาจจะเจาะพื้นที่
บางพื้นที่ มาวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งนี้เนื่ องจาก
๑. ที่ ผ่านมาภาครัฐมีการพัฒนานโยบายบนกระดาษโดยที่ ประชาชนไม่รับทราบข้ อมูล
๒. สังคมไทยยังมีข้อมูลความรู้ไม่ เพียงพอ นอกจากนั้นยังพบว่ าฝ่ ายผู้ ประกอบการมีการปกปิ ด
ข้ อมูล รวมทั้งไม่ มีการคํานวณความเสียหายจากฐานทรัพยากรที่ สูญเสียไป จึงควรเปิ ดข้ อมูล
ความรู้ให้ ทุกฝ่ ายเข้ าถึง
๓. ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน ทําให้ เกิดการต่อต้ าน เกิดความขัดแย้ ง เกิดความเกลียดชังและ
สร้ างความไม่ไว้ วางใจต่อประชาชน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑
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นายสนั่ น วุ ฒิ แจ้ งว่ า ผลกระทบจากการดํ า เนิ น นโยบายของภาครั ฐ อี ก แห่ ง หนึ่ ง คื อ เขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมลําพูน ที่ มีโรงงานของต่างประเทศนับหมื่ นและส่งผลกระทบต่อประชาชนมาตลอด ซึ่ งมีลักษณะ
คล้ ายกับการเกิดที่ เมืองมินามาตะ แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ ถูกเปิ ดเผยให้ สาธารณะรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบและให้ ฝ่ายเลขานุการนําข้ อคิดเห็นของกรรมการไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป

๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ และการจัดสุนทรียเสวนา
เรื่อง หาทางออกเชิงระบบปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยกับแพทย์
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติและการจัดสุนทรียเสวนาเรื่ อง “หาทางออกเชิงระบบปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ป่วยกับแพทย์” โดยมีสาระโดยสรุปดังนี้
ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ได้ มีคําสั่ง แต่ งตั้งคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพ
แห่ งชาติ เพื่ อให้ เกิดการดําเนินการที่ เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐-๒๕๕๙ โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็ นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการฯได้ มีการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และในวันดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.)
ร่ วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข(สนย.) และ
สํานั กงานวิ จัยและพั ฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ(สวค.) ได้ จัดสุนทรี ยเสวนาเรื่ อง หาทางออกเชิงระบบปั ญหา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ป่ วยกั บ แพทย์ ข้ ึ น ณ สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อระดมความรู้
ประสบการณ์ แ ละความเห็ น ของทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อ งบนฐานความรู้ ที่ รอบด้ า น อั น จะนํา ไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์เชิงระบบอย่างต่อเนื่ อง มีผ้ ูเข้ าร่ วมเวทีท้งั สิ้น ๘๓ คน มีผ้ ูเสนอความเห็น
ด้ วยวาจา จํานวน ๑๙ ราย และนําเสนอด้ วยเอกสาร (สุนทรียลิขิต) จํานวน ๓๓ ราย ซึ่ งข้ อเสนอต่างๆที่ ได้ จาก
สุนทรียเสวนาได้ เป็ นข้ อมูลนําเข้ าในการประชุมคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เพื่ อ
พิจารณาสรุปสาระสําคัญเกี่ ยวกับสาเหตุของปัญหาและทางออกของปัญหาเชิงระบบ รายละเอียดผลดําเนินงานใน
เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
๔.๑

แนวทางการจัดและการสนับสนุ นสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้ นที่ หรื อสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็ น
ตามมาตรา ๔๐

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
เมื่ อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการจัด และการสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ที่ ออกตาม
มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมอบหมายให้ สช. ไปจัดทําแนวทางการจัดและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๗

การสนับสนุ นสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามหมวด ๒ ข้ อ ๔ ของประกาศ
คสช. นั้น
บัดนี้ สช.ได้ ดาํ เนินการจัดทําประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเรื่ องแนวทางการจัดและ
การสนับสนุ นสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว และได้ เผยแพร่
สู่สาธารณะเพื่ อดําเนินการให้ การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ด้ วยแล้ ว ทั้งนี้เป็ นการดําเนินการเพื่ อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯตามมาตรา ๒๕(๓) และ
มาตรา ๔๐ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
รศ.กฤติยา อาชวนิจกุล แจ้ งว่ า ได้ เขียนบทความเรื่ อง บทสํารวจวาทกรรมเรื่ องสมัชชา เพื่ อพิจารณา
นําไปใช้ ประโยชน์และเผยแพร่ต่อไป
มติท่ ีประชุม
๔.๒

รับทราบ

ประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่อง คุณสมบัติของ
เลขาธิการและรองเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการ
สุข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ ประชุ ม มี ม ติ เ ห็น ชอบร่ า งประกาศคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ พ.ศ.
.... โดยให้ คบ.พิจารณาปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของ คสช. และรายงานให้ คสช. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
นั้น บัดนี้ คบ. ได้ ปรับปรุงประกาศดังกล่ าวตามข้ อเสนอแนะและได้ ใช้ ประกอบในการรับสมัครเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบ

๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ในคราวการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการในเรื่ องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยแต่ งตั้งให้ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการจากผู้ ทรงคุ ณวุฒิเป็ นประธานกรรมการสรรหา และ
เห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการสรรหาจากกรรมการสรรหาในวาระเริ่ มแรกตามบทเฉพาะกาล หากเจ้ าตัวไม่ขัดข้ อง
ทั้งนี้ ได้ มอบหมายให้ คบ. ดูแลการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นั้น บัดนี้ ฝ่ ายเลขานุ การได้ สอบถาม
ความสมัครใจของกรรมการสรรหาในวาระเริ่ มแรกตามบทเฉพาะกาลทั้ง ๕ ท่านแล้ ว ได้ แก่
๑. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๘

๒. รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
๓. ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์

ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่ งมิใช่เป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุข
๔. นางสุวรรณา อุยานันท์
ผู้ประกอบอาชีพสื่ อมวลชน
๕. นายไพศาล เจียนศิริจินดา
ผู้ซึ่งทําหน้ าที่ เป็ นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กร
ภาคเอกชนที่ เป็ นนิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ ยวกับ
สุขภาพโดยไม่แสวงหากําไร
ทั้ง ๕ ท่านมีความยินดีเป็ นกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การจึงได้ จัดทําร่ างคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอต่อประธาน คสช. เพื่ อลงนามแต่งตั้งแล้ ว
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม
๔.๔

รับทราบ

คําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ า ในคราวการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ
ในเรื่ องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
โดยมอบให้ ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อเสนอองค์ประกอบและรายชื่ อคณะกรรมการจากฝ่ าย
ต่างๆ รวมทั้งหน้ าที่ และอํานาจของคณะกรรมการต่อประธาน คสช.เพื่ อลงนามแต่งตั้ง และรายงานให้ คสช.
ทราบในการประชุมครั้งต่อไปนั้น บัดนี้ ประธาน คสช. ได้ ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติเรี ยบร้ อยแล้ ว ตามคําสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่
๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
รายละเอียดในสําเนาคําสั่งเอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑

นโยบายการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาที่มีสิทธิบตั ร

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่า ได้ มีองค์กรและบุคคลต่างๆ ได้ ยื่น
หนังสือขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) พิจารณาประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากการทบทวน
นโยบายการใช้ สิ ท ธิ ต ามสิ ท ธิ บั ต รโดยรั ฐ ต่ อ ยาต้ า นโรคมะเร็ ง อั น เป็ นไปตามความในมาตรา ๑๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งขณะนี้ได้ เกิดผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อยาต้ านโรคมะเร็ง
และยาละลายลิ่ มเลือด เนื่ องจากบริษัทผู้ค้าไม่ม่นั ใจในนโยบายของรัฐ
ในการนี้ สช. จึงได้ ศึกษานโยบายการประกาศใช้ สทิ ธิโดยรัฐต่อยาที่ มีสทิ ธิบัตร พบว่า ระบบสิทธิบัตรยาใน
ประเทศไทยเป็ นระบบของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูทรงสิทธิบัตรสามารถผลิต นําเข้ า

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๙

หรือจําหน่ายยาในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวได้ เป็ นเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันที่ ยื่นจดสิทธิบัตร กรณีน้ ี ก่อให้ เกิดการ
ผูกขาดตลาดและยาจําเป็ น บางรายการมีราคาสูงมาก ทําให้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าไม่ สามารถแบก
รับภาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดได้ ประกอบกับภาระค่าใช้ จ่ายด้ านยาและเวชภัณฑ์กเ็ พิ่ มขึ้นทุกปี ทําให้ ผ้ ูป่วยจํานวนมากใน
ระบบหลักประกันสุขภาพยังคงไม่สามารถเข้ าถึงยาเหล่านี้ได้ ดังนั้น เพื่ อป้ องกันการล้ มละลายของระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ าที่ รัฐต้ องแบกรับภาระ และเพื่ อป้ องกันการล้ มละลายของผู้ป่วยจากค่าใช้ จ่ายของยารักษาโรคบาง
ชนิดที่ มีราคาแพงมหาศาล ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ ออกประกาศใช้ สทิ ธิโดยรัฐต่อยาที่ มีสิทธิบัตร
รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ ได้ แก่ ยาต้ าน HIV/AIDS ๒ รายการ คือ Efavirenz และ Lopinavir/Ritonavir, ยาต้ านการ
เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ๑ รายการ คือ Clopidogrel และยารักษามะเร็งอีก ๔ รายการ คือ Imatinib, Erlotinib,
Letrozole และ Docetaxel
การออกประกาศใช้ สิ ทธิ โ ดยรั ฐ ต่ อ ยาที่ มี สิทธิ บั ต รทั้ง ๗ รายการ นี้ ถื อเป็ นมาตรการยื ดหยุ่ น ที่ เป็ น
การดําเนินการที่ ถูกต้ องตามกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และประเทศไทยได้ มีกระบวน การอย่าง
เป็ นขั้นเป็ นตอน โดยได้ มีการเจรากับบริษัทยาหลายครั้ง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ ได้ ผ่านคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการที่ มีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ก่อนที่ จะนําข้ อสรุป
เสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้ ายก่อนออกประกาศ ทั้งนี้ การออกประกาศ
ทั้ง ๗ ฉบับ เป็ นการทําเพื่ อประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ ให้ ผ้ ูป่วยภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบของ
ประเทศไทยมีโอกาสเข้ าถึงยาจําเป็ นโดยไม่หวังผลกําไร โดยยึดหลัก ดังนี้
๑) เป็ นยาหรือเวชภัณฑ์ทอี่ ยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือจําเป็ นในการแก้ ปัญหาสาธารณสุข หรือต้ องใช้
ในภาวะฉุกเฉิน หรือต้ องใช้ ในโรคระบาด หรือต้ องใช้ เพื่ อการช่วยชีวิต (Life-saving drugs)
๒) ยาหรือเวชภัณฑ์น้ัน มีอุปสรรคต่อการเข้ าถึง หรือเป็ นภาระด้ านการเงินที่ ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติไม่สามารถรองรับได้
ที่ ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อจัดประชุมหารือ
เรื่ องการกําหนดท่าทีของประเทศไทยต่อเรื่ องการประกาศใช้ สทิ ธิโดยรัฐ ต่อยาที่ มีสทิ ธิบัตร และได้ ข้อสรุปท่าที
ของประเทศไทยต่อเรื่ องการประกาศใช้ สทิ ธิโดยรัฐต่อยาที่ มีสทิ ธิบัตร ๕ ข้ อดังนี้
๑) ประเทศไทยยึดมั่นในพันธกรณีตามความตกลงว่าด้ วยสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ เกี่ ยวกับการค้ า
(ข้ อตกลงทริ ป ส์) ภายใต้ องค์ ก ารการค้ า โลกและคํา ปฏิญ ญาโดฮาว่ า ด้ ว ยความตกลงทริ ป ส์แ ละสาธารณสุข
(ปฏิญญาโดฮาฯ) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณี ที่ มีความจําเป็ น เพื่ อประโยชน์สาธารณะ ข้ อตกลงและปฏิญญา
ดังกล่าวกําหนดให้ พิจารณาเป้ าหมายด้ านสุขภาพเหนือเป้ าหมายทางการค้ า
๒) รัฐบาลไทยมีพันธะผูกพันต่อประชาชนไทยตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕ (พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ) ที่ จะต้ องให้ คนไทยทุกคนสามารถเข้ าถึงยาตามบั ญชียาหลั ก
แห่งชาติ ซึ่ งสามารถดําเนินการได้ ด้วยมาตรการต่าง ๆ หลายประการ เช่น การระดมงบประมาณเพิ่ มขึ้น การใช้
ยาอย่ างเหมาะสม รวมทั้งการใช้ มาตรการยืดหยุ่ นที่ อนุ ญาตภายใต้ ข้อตกลงทริ ปส์ ปฏิญญาโดฮาฯ
และ
พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ (พ.ร.บ. สิทธิบัตร)
๓) ประเทศไทยมีนโยบายที่ จะใช้ มาตรการยืดหยุ่นตามข้ อตกลงทริปส์ ปฏิญญา โดฮาฯ และ พ.ร.บ.
สิทธิบัตร เฉพาะกรณีที่จําเป็ น เพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายการเข้ าถึงยาที่ จําเป็ นของประชาชน ตามสิทธิที่กําหนดไว้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๑๐

ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ จะดําเนินการโดยคํานึงถึงผลกระทบด้ านต่างๆ โดยรอบคอบ จะ
ไม่มีการดําเนินการอย่างพรํ่าเพรื่อหรือโดยไม่จาํ เป็ น และนอกจากนี้ การเจรจากับบริษัทยาจะตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความสําเร็จร่วมกันในด้ านการยกระดับและพัฒนากิจการด้ านสาธารณสุขของไทย
๔) อํานาจในการบั งคั บใช้ สิทธิเหนื อสิทธิบัตรตามมาตรา ๕๑ แห่ ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร เป็ นอํานาจของ
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดีของกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ ที่ จะดําเนินการใช้ อาํ นาจนั้น เพื่ อประโยชน์
สาธารณะ ในกรณีทจํี่ าเป็ น เช่น การขยาย การเข้ าถึงยาที่ จาํ เป็ นของประชาชน ดังนั้น จึงไม่สามารถที่ จะประกาศ
หรือผูกพันต่อบุคคลหรือประเทศใด ๆ ว่าประเทศไทยจะไม่มีการบังคับใช้ สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาไม่ว่ากรณีใด ๆ
เพราะหากมีการประกาศหรือยอมผูกพันดังกล่าว อาจเข้ าข่ายการประกาศละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่ หรือละเว้ นการใช้
อํานาจที่ กฎหมายกําหนดไว้ เพื่ อปกป้ องผลประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชน
๕) ไม่ เคยมี ประเทศใดหรื อรั ฐบาลใดในโลกประกาศสละสิทธิในการใช้ มาตรการบั งคั บใช้ สิทธิเหนื อ
สิทธิบัตรยา ตรงกันข้ ามประเทศที่ พัฒนาแล้ วกลับมีการใช้ มาตรการดังกล่าวมากกว่าประเทศที่ กาํ ลังพัฒนา
ประเทศไทยไม่มีแนวคิ ดหรือนโยบายที่จะดําเนินการใช้สิทธิโดยรัฐต่อยาทุกรายการที่มีสิทธิบัตร แต่ เน้น
ความสําคัญในการเข้าถึงยาที่มีความจําเป็ นสูงสุดต่อการรักษาสุขภาพของคนไทยเท่านัน้ ประกอบกับได้ดําเนินการ
อย่างระมัดระวังตามเงื่อนไขและกฎหมาย ของทัง้ ประเทศไทยและระดับสากล โดยมาตราการดําเนินการใช้สิทธิโดย
รัฐนัน้ ไม่ใช่มาตราการเดียวที่จะนํามาใช้ในการเพิ่มการเข้าถึงยา แต่ เป็ นมาตราการที่จะใช้เมื่อจําเป็ นเท่านัน้ และ
จะต้องผ่านการดําเนินการอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน ก่อนจะมีการตัดสินใจเพื่อนํามาตาการดังกล่าวมาใช้
เมื่ อคํานึ งถึงผลประโยชน์ ที่ประเทศจะได้ รับแล้ ว สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) ได้
ประมาณการจํานวนผู้ป่วยและปริมาณการใช้ ยาทั้ง ๗ รายการ พร้ อมทั้งคํานวณเป็ นมูลค่ายาที่ ประเทศจะสามารถ
ประหยัดได้ จากมาตรการใช้ สทิ ธิโดยรัฐ ได้ ข้อสรุป ดังนี้
๑) จะช่วยให้ มีผ้ ูป่วยอีกอย่างน้ อยประมาณกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ที่ ไม่เคยมีโอกาสเข้ าถึงยาจําเป็ นที่ ติดสิทธิบัตร
ทั้ง ๗ รายการ นี้ สามารถเข้ าถึงยาชื่ อสามัญของยาทั้ง ๗ รายการ ดังกล่าวได้ เพิ่ มขึ้น
๒) จะทําให้ ประเทศไทยสามารถประหยัดงบประมาณค่ายาได้ ประมาณ ๓,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ล้ านบาทในช่วง
ระยะเวลาคาดการณ์ ๕ ปี ซึ่ งจะทําให้ กระทรวงสาธารณสุขสามารถนํางบประมาณที่ ประหยัดได้ น้ัน มาใช้ เพิ่ มสิทธิ
ประโยชน์ให้ กับผู้ ป่วยโรคอื่ นๆ ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าได้ โดยปั จจุ บันได้ มีการนํางบประมาณ
บางส่วนที่ ประหยัดได้ จากยาที่ ประกาศใช้ สิทธิโดยรัฐไปแล้ ว ๓ รายการแรก มาใช้ เพิ่ มชุดสิทธิประโยชน์ให้ กบั ผู้ป่วย
โรคไตแล้ ว กล่าวคือ ได้ มีการนํางบประมาณ ๘๓๖ ล้ านบาทมาใช้ เพิ่ มชุดสิทธิประโยชน์ให้ กบั ผู้ป่วยโรคไต โดยหากมี
การบริหารจัดการที่ ครอบคลุมทั้งหมดแล้ ว คาดว่าน่าจะมีผ้ ูป่วยโรคไตจํานวนอีกอย่างน้ อยประมาณ ๔,๐๐๐ คน มี
โอกาสใช้ ชุดสิทธิประโยชน์ทเี่ พิ่ มขึ้นได้
อย่ างไรก็ดี มี การนําเอาประเด็นเรื่ องการประกาศใช้ สิทธิไปผู กโยงเข้ ากับการที่ ประเทศไทยจะต้ องเสีย
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเนื่ องจากถูกจัดเข้ าไปอยู่ในประเทศที่ ถูกจับตามองเป็ นพิเศษ และถูกระงับสิทธิพิเศษศุลกากร
ซึ่ งในความเป็ นจริงแล้ ว เหตุผลหลักที่ ประเทศไทยถูกจัดเข้ าไป อยู่ในประเทศที่ ถูกจับตามองเป็ นพิเศษ คือเรื่ องของ
การที่ ประเทศไทยมีการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาในเรื่ องของเทปผีซีดีเถื่ อนและสินค้ าปลอมอีกเป็ นจํานวนมาก
โดยประเทศไทยยั ง ไม่ มีม าตรการในการคุ้ มครองทรั พย์ สิน ทางปั ญญาในเรื่ องดังกล่ าวอย่ า งเห็น ผล ซึ่ งเรื่ องนี้
กระทรวงพาณิชย์จะต้ องมีมาตรการปราบปรามอย่างจริงจัง ส่วนการโดนระงับสิทธิพิเศษศุลกากรของสินค้ าบางรายการ
นั้นก็มีเหตุผลในเรื่ องมูลค่าการส่งออกของสินค้ าเหล่านั้นที่ เกินระดับเพดานที่ สหรัฐฯ กําหนดไว้ ไม่ได้ เกี่ ยวกับเรื่ อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑
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การประกาศใช้ สิทธิแต่ อย่างใด และเมื่ อวิเคราะห์ผลกระทบจากการที่ ประเทศไทยโดนระงับสิทธิพิเศษศุลกากรแล้ ว
ข้ อมูล ณ ปัจจุบันยังไม่เห็นผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าการส่งออกของสินค้ าที่ โดนระงับสิทธิ
ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่ ประเทศไทยต้ องทําความเข้ าใจกับประชาชนและทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องถึงความ
จําเป็ นที่ จะต้ องนํามาตราการใช้ สิทธิโดยรัฐมาใช้ และความถูกต้ องตามกฎหมายของมาตรการดังกล่าวที่ ประเทศ
ใดๆหรือหนวยงานใดๆจะไม่สามารถนํามาเป็ นข้ ออ้ างเพื่ อนําไปผูกโยงเกี่ ยวกับการจัดประเทศไทยเข้ าไปอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่ ถูกจับตามองเป็ นพิเศษหรือประเทศที่ มีการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาขั้นรุนแรง หรือการถูกระงับ
สิทธิทางภาษีศุลกากรได้ ประกอบกับความจําเป็ นที่ จะต้ องทําความเข้ าใจว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความพยาม
ยามในการที่ จะเจรจาและยินดีใ ห้ ความร่ ว มมื อกับ บริ ษั ทยาเสมอมาในการที่ จะเพิ่ มการเข้ าถึงยาโดยการนํา
มาตราการต่างๆ มาใช้ และมาตราการใช้ สทิ ธิโดยรัฐนั้นไม่ใช่เป็ นเพียงมาตรการเดียว
จึงเสนอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณาใน ๔ ประการคือ
๑) เห็นควรให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมีการสร้ างความเข้ าใจกับประชาชนและทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องถึงความ
ถูกต้ องตามกฎหมายและความจําเป็ น รวมทั้งประโยชน์ทจี่ ะได้ รับในการนํามาตรการใช้ สทิ ธิโดยรัฐมาใช้
๒) เห็นควรให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมีการสร้ างความเข้ าใจกับประชาชนและทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องว่ามาตรการ
ใช้ สทิ ธิโดยรัฐไม่ได้ เป็ นเพียงมาตรการเดียวที่ ประเทศไทยจะนํามาใช้ เพื่ อเพิ่ มการเข้ าถึงยา และไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับ
การจัดประเทศไทยเข้ าไปอยู่ ในกลุ่มประเทศที่ ถูกจับตามองเป็ นพิเศษ หรือประเทศที่ มีการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาขั้นรุนแรง หรือการถูกระงับสิทธิทางภาษีศุลกากร
๓) เห็นควรผลักดันให้ เกิดกลไกความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อนําไปสู่
การส่งเสริมสุขภาวะในองค์รวม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ พร้ อมทั้ง
การนํามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่ อควบคุมราคายาในประเทศให้ อยู่ในระดับที่ เหมาะสม
๔) เห็นควรให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีตามหน้ าที่ และอํานาจของ คสช. มาตรา ๒๕(๒) หรือไม่
ดังมีรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑
ที่ ประชุมให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม โดยสรุปสาระที่ สาํ คัญ ดังนี้
นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แจ้ งว่า เมื่ อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ พิจารณาเรื่ องนี้และมีมติให้ นาํ เสนอข้ อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อสนับสนุ นให้ รัฐบาลเร่ งดําเนินการใช้ สิทธิตามสิทธิบัตรด้ านยาและเวชภัณฑ์เพื่ อประโยชน์
สาธารณะที่ มิใช่การพาณิชย์ ในด้ านต่างๆดังต่อไปนี้
๑. การใช้ สทิ ธิตามสิทธิบัตรด้ านยา โดยดําเนินการ ๑) สร้ างความเข้ าใจที่ ถูกต้ องต่อสาธารณชนว่า การใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรไม่ใช่การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ๒) สร้ างความมั่นใจต่อประเทศคู่ค้าว่า จะดําเนินการใช้
สิทธิตามสิทธิบัตรเท่าที่ จาํ เป็ น และด้ วยความโปร่งใส ๓) จัดให้ มีระบบในการกํากับติดตามและประเมินผลการใช้
สิทธิตามสิทธิบัตร
๒. มาตรการด้ านทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยดําเนินการ ๑) เร่งปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
อย่างต่อเนื่ องและจริงจัง ๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดสิทธิบัตรและการคัดค้ านสิทธิบัตร ๓) ยึดมั่นใน
หลักการแห่งความตกลงทริปส์ และปฏิญญาโดฮา
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๓. มาตรการสนับสนุ นการเข้ าถึงยา โดยดําเนินการ ๑) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยา เพิ่ มขีด
ความสามารถในการวิจัย พัฒนา และการผลิตยา ๒) มีมาตรการควบคุมราคายาที่ แพงเกินควรเนื่ องจากอํานาจ
การผูกขาด ๓) สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ และจัดสรรงบประมาณด้ านสุขภาพให้ เพียงพอ
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ แจ้ งว่า ในปี ๒๕๓๔ ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดให้ ประเทศไทยอยู่ในบัญชี
PFC โดยอ้ างว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรยา ประเทศไทยจึงได้ มีการแก้ กฎหมายสิทธิบัตรในปี ๒๕๓๕ แต่ปรากฎว่า
ในปี ๒๕๓๖ ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในบัญชี PFC ด้ วยประเทศสหรัฐยังอ้ างว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เทปและซีดีอยู่
ดังนั้นข้ ออ้ างที่ จัดให้ ประเทศไทยอยู่ในประเทศถูกจับตามองเป็ นพิเศษด้ วยเหตุของ CL นั้นยืนยันได้ ว่าไม่ได้
เกี่ ยวข้ องแต่ ประการใด และเมื่ อปลายเดื อนกุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๑ ที่ ผ่ านมาในเว็ป ไซต์ทางการค้ าของประเทศ
สหรัฐอเมริการะบุว่า ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ ถูกจับตามองเป็ นพิเศษ
นพ.วิ ชั ย โชควิ วั ฒ น ประธานในการประชุ ม แจ้ ง ว่ า การที่ คสช. จะนํา เสนอข้ อ เสนอดั ง กล่ า วต่ อ
คณะรั ฐมนตรี จะเป็ นการแสดงจุ ดยืนของ คสช. ที่ เห็น ว่ าประเทศไทยมีการปฏิบัติที่ถู กต้ อง ซึ่ งสอดคล้ องกับ
ความเห็นของผู้แทนองค์การอนามัยโลกที่ ได้ เข้ ามาติดตามและประเมินผลในช่วงที่ ผ่านมา อย่างไรก็ตามปั จจุบัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความพยายามจะบีบให้ ประเทศไทยขยายความคุ้มครองให้ มากกว่าที่ ระบุไว้ ในทริปส์จาก
๒๐ ปี เป็ น ๒๕ ปี
ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อคิดเห็นเพิ่ มเติมในการดําเนินการ โดยสรุปดังนี้
๑) ควรแจ้ งให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ ทราบด้ วย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการ
ต่างประเทศ
๒) ให้ ผ้ ูทเี่ กี่ ยวข้ องดําเนินการสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่ประชาชนโดยคํานึงถึงเรื่ องภาษาที่ ง่ายต่อความเข้ าใจ
๓) ใช้ กลไกสมัชชาสุขภาพมาหนุนเสริมการดําเนินการดังกล่าว
มติท่ ีประชุม

๕.๒

๑) เห็นชอบให้ เสนอข้ อเสนอของ คสช. ในประเด็นนโยบายการประกาศใช้ สทิ ธิบัตร
โดยรัฐต่อยาที่ มีสิทธิบัตรต่อคณะรัฐมนตรีตามหน้ าที่ และอํานาจ คสช. มาตรา๒๕
(๒) แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยให้ ตัดข้ อความ “เมื่ อ
เทียบกับผลเสียที่ เกิดขึ้น”ในท้ ายข้ อเสนอข้ อ ๑ ออก
๒) ให้ ฝ่ายเลขานุการพิจารณานําข้ อคิดเห็นเพิ่ มเติมในที่ ประชุมไปดําเนินการต่อไปด้ วย

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหวั ใจของความเป็ นมนุ ษย์

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ด้ วยพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นกฎหมายด้ านสุขภาพที่ มาจากรากฐานแนวคิดสําคัญคือ “แนวคิดสุขภาวะองค์รวม” อันหมายถึง
ภาวะของมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ท้งั ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่ อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล วิถี
หนึ่ งที่ จะนําสังคมไทยไปสู่สุขภาวะองค์รวมนั้น ปรากฏอยู่ในคําสอนของสมเด็จฯพระบรมราชชนกที่ ทรงสอน
เรื่ องการเป็ นแพทย์ทดี่ ีทสี่ มบูรณ์ไว้ ว่า “ฉันไม่ต้องการให้ เธอเป็ นแพทย์เท่านั้น แต่ฉันต้ องการให้ เธอเป็ นคนด้ วย”
นั่นคือ การปลูกฝังจิตสํานึกให้ คนเห็นความเป็ นคนของคนอื่ น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ให้ ความสําคัญ
อย่างมากโดยใช้ คาํ ว่า “หัวใจของความเป็ นมนุษย์” ซึ่ งมิได้ หมายถึงเฉพาะเรื่ องของการบริการทางการแพทย์และ
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การสาธารณสุขเท่านั้น หากแต่หมายถึงการใช้ หัวใจของความเป็ นมนุษย์ในทุกมิติของการครองชีวิตและการทํางาน
ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จึงได้ จัดทําโครงการ “ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การสร้ างสังคม
สุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุษย์ (Humanized Society Strategy Movement)” ขึ้น บนหลักการดําเนินงาน
ที่ สาํ คัญใน ๒ ประการ คือ
๑. การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์ ต้ องอาศัยการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล ทั้ง
ด้ านมนุษย์ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้ อมและเศรษฐกิจด้ วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์น้ ีต้องอาศัยพลังทั้งภาคการเมือง ราชการ วิชาการ ประชาชนและสังคม
เชื่ อมโยงเข้ าด้ วยกัน โดยการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ(Interactive learning through action) อย่างเป็ น
กัลยาณมิตรที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุษย์เป็ นฐาน
โดยมียุทธวิธกี ารดําเนินโครงการเพื่ อให้ บรรลุผลสําเร็จภายใต้ หลักการสําคัญ ดังนี้
๑. พัฒนาเครือข่ ายการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติหลายระดับ ทั้งระดับชุมชน ท้ องถิ่ น ภูมิภาค และ
ระดับชาติ โดยเชื่ อมโยงระดับนานาชาติด้วย (Networking)
๒. พัฒนากระบวนการสร้ างและจัดการความรู้ทหลากหลายให้
ี่
เกิดขึ้นในทุกระดับ โดยเน้ นกระบวนการ
เชิงบวกที่ กระตุ้นหนุ นเสริมและปลดปล่ อยศักยภาพของมนุ ษย์ในการเรียนรู้และสร้ างสรรค์สิ่งดีงามให้ เกิดขึ้น
อย่างหลากหลายและกว้ างขวาง (K. management)
๓. พั ฒนากระบวนการสื่ อสารทางสัง คมเพื่ อให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในสัง คมได้ ร่ ว มเรี ย นรู้ จ ากการปฏิบั ติ ที่
แตกต่างหลากหลาย จนกลายเป็ นกระแสสังคมที่ นาํ ไปสู่ค่านิยมใหม่ของสังคม (Social Communication)
๔. พัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่ อให้ เกิดนโยบายสาธารณะที่ ดี(มีส่วน
ร่ วม ใช้ ปัญ ญา มีศีลธรรม) เอื้อต่ อการพั ฒนาไปสู่สังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ น มนุ ษย์(Participatory
Healthy Public Policy Process: PHPPP)
จึงนําเสนอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
๑) ให้ ความเห็นชอบหลักการของโครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของ
ความเป็ นมนุษย์ (Humanized Society Strategy Movement)
๒) เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ น
มนุ ษย์ โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นประธาน เลขาธิการ คสช.เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
มีกรรมการประมาณ ๒๕-๓๕ คน โดยมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้ง
ต่อไป
มติท่ ีประชุม

๕.๓

เห็นชอบหลักการโครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของ
ความเป็ นมนุ ษย์ และเห็นชอบให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การ
สร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุษย์ตามเสนอ

ร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเบี้ ยประชุมที่มิใช่เบี้ ยประชุมของ คสช. ค่าใช้จ่าย
ในการเดิ น ทางและค่ า ใช้จ่ ายอื่ นในการปฏิ บตั ิ ห น้า ที่ ตามพระราชบัญ ญัติ สุ ขภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐, พ.ศ. ....
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๒๕(๙) แห่งพระราช
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๑๔

บัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ คสช. วางระเบียบว่าด้ วยเบี้ยประชุมที่ มิใช่เบี้ยประชุมของ คสช.
และระเบียบว่ าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าใช้ จ่ายอื่ นในการปฏิบัติหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ ีน้ัน บัดนี้
ฝ่ ายเลขานุการได้ จัดทําร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
จึงเรียนมาเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ที่ ประชุมมีการสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติมในประเด็นต่างๆและ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. ได้
ชี้แจงโดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑) การกําหนดเบี้ยประชุมของ คสช.
เบี้ยประชุมของ คสช. ถูกกําหนดจากคณะรัฐมนตรีตามข้ อเสนอของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่ งได้ กาํ หนดให้ สช. เป็ นองค์กรในกลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มบริการสาธารณะ สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ย
ประชุม คสช. เป็ นรายเดือนๆละไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทและค่าเบี้ยประชุมของประธาน คสช. จะได้ รับเพิ่ มขึ้นอีก
๒๕ % ของค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ โดยให้ คาํ นึงถึงสถานะงบประมาณของสํานักงาน
๒) การกําหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่ พักและค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
การกําหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่ พักและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางนั้น ได้ อ้างอิงตามอัตราการเบิกจ่ายของ
ข้ าราชการในระดับสูงสุดและเปรียบเทียบกับองค์กรที่ มีลักษณะเดียวกัน เช่น สวรส. สปสช. สสส.
๓) การกําหนดอัตราเงินเดือนของเลขาธิการ คสช.
อั ต ราเงิ น เดื อ นของเลขาธิ ก าร คสช. ถู ก กํา หนดจากคณะรั ฐ มนตรี ต ามข้ อเสนอของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็ นผู้พิจารณา อันเป็ นไปตามมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และไม่ได้ รับค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่ นใดด้ วยถือว่าเป็ นการปฏิบัติหน้ าที่
ตามตําแหน่งเลขาธิการ คสช.
มติท่ ีประชุม

๕.๔

เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้ วยเบี้ยประชุมที่ มิใช่เบี้ยประชุม
ของ คสช. ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าใช้ จ่ายอื่ นในการปฏิบัติหน้ าที่ ตามพระราช
บัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐,พ.ศ. .... ตามเสนอ

ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ตามมาตรา ๓๓(๔) และ ๓๙(๖)
แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ คณะกรรมการบริหาร ออกระเบียบเพื่ อกําหนด
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของเลขาธิ ก ารโดยต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบของ คสช. นั้ น บั ด นี้
คณะกรรมการบริหารได้ จัดทําระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว
จึงขอเสนอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้ วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. .... ตามเสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เรื่องอื่นๆ

นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบว่าเพื่ อให้ การประชุม คสช.
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ ฝ่ ายเลขานุการจึงขอกําหนดเวลานัดหมายการประชุม
ครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้ นไป
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบกําหนดการประชุมครั้งต่อไปตามเสนอ

ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
นางสาวฐิติพร คหัฎฐา
ผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑

๑๖

