(ร่าง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๑
วันศุกร์ท่ ี ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องคอรัล โรงแรมโรสการ์เด้นรีเวอร์ไซด์ อําเภอสามพราน นครปฐม
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายมานิต นพอมรบดี

รองประธานกรรมการ
ประธานในการประชุม
๒. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๓. ดร.โคทม อารียา
ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
กรรมการ
๔. นายประนูญ สุวรรณภักดี
แทนประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๕. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๖. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๗. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๘. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๙. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๐. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๑. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
๑๒. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๔. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
๑๕. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๑๙. นางดวงพร อิฐรัตน์
๒๐. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
๒๑. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๒. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
๒๓. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
๒๔. นายสุชาติ สูงเรือง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
๒๕. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการ
๒๖. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
กรรมการ
๒๗. นายสนั่น วุฒิ
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หน้ า ๑

๒๘. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๒๙. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๐. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๑. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๒. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๓. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
๖. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ
๗. นายพเยาว์ เนียะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผูน้ าํ เสนอข้อมูล
๑. นพ.พงษ์พิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข
๒. รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นพ.ไพจิตร์ วราชิต
๒. นายพิชัย ศรีใส
๓. นพ.วิรฬุ ห์ ลิ้มสวาท
๔. ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ
๕. ผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธรี วุฒิ
๖.
๗.
๘.
๙.

ผศ.สําลี ใจดี
ผศ.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ
ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ ว
ภญ.ชาญชัย เอื้อชัยกุล

๑๐. นางสาวกนกพร ศรียา
๑๑. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๑๒. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๑๓. นางสาววรวรรณ อาภารัตน์
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

ผู้แทนคณะทํางานวิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย
ผู้แทนคณะทํางานการเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อแก้ ปํญหา
ความสัมพันธ์ผ้ ูป่วยกับแพทย์
ผู้แทนคณะทํางานนโยบายแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาระบบสุขภาพ
ในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะทํางานนโยบายแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาระบบสุขภาพ
ในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะทํางานการเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
คณะทํางานการเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อาํ นวยการกองแผนงานและวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
หน้ า ๒

๑๔. นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
๑๕. ศ.นพ.วิฑรู ย์ อึ้งประพันธ์

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๖. นายไพศาล ลิ้มสถิตย์
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๗. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
แกนนําเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลาง
๑๘. นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์
ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมการทางเลือก
๑๙. นายเอกชัย ทิพย์ภักดี
ผ้ ประสานงานเครือข่ายสมัชชาเด็กและเยาวชน
๒๐. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
รองเลขาธิการ คสช.
๒๑. นางสาววนิดา วิระกุล
พนักงาน สช.
๒๒. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
พนักงาน สช.
๒๓. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
พนักงาน สช.
๒๔. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
พนักงาน สช.
๒๕. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
พนักงาน สช.
๒๖. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
พนักงาน สช.
๒๗. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
พนักงาน สช.
๒๘. นายจารึก ไชยรักษ์
พนักงาน สช.
๒๙. นางสาวนาตยา แท่นนิล
พนักงาน สช.
๓๐. นางพลินี เสริมสินสิริ
พนักงาน สช.
๓๑. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
พนักงาน สช.
๓๒. นางสาวภรนภา เหมปาละ
พนักงาน สช.
๓๓. นางนิรชา อัศวธีรากุล
พนักงาน สช.
๓๔. นายอภิราชย์ ขันธ์เสน
พนักงาน สช.
๓๕. นางสาวสุนีย์ สุขสว่าง
พนักงาน สช.
๓๖. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
พนักงาน สช.
๓๗. ดร.ทิพิชา โปษยนานนท์
พนักงาน สช.
๓๘. นางสาวณณุต มธุรพจน์
พนักงาน สช.
๓๙. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์ พนักงาน สช.
๔๐. นางสาวศิริธร อรไชย
พนักงาน สช.
๔๑. นางจุไรรัตน์ โตคํางาม
พนักงาน สช.
๔๒. นางสาวชลาลัย จันทวดี
พนักงาน สช.
๔๓. นางสาวกนกวรรณ นิลปักษ์
พนักงาน สช.
๔๔. นางสาวนวินดา จัดหงษา
พนักงาน สช.
๔๕. นางสาวอรนิต อรไชย
พนักงาน สช.
เปิ ดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้ า ๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่ า ด้ วยนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์
เวชชาชี ว ะ) ประธาน คสช. ติ ด ภารกิ จ สํา คั ญ เร่ ง ด่ ว นไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ในครั้ ง นี้ ได้ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แก้ วภารดัย) รองประธาน คสช. ได้ มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายมานิต นพอมรบดี) เข้ าร่วมประชุมแทนและจะทําหน้ าที่ เป็ นประธานในการ
ประชุม
นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจ้ งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข(นายวิทยา แก้ วภารดัย) รองประธาน คสช. ติดภารกิจสําคัญเร่งด่วน จึงได้ มอบหมายให้ มาร่วม
การประชุมในวันนี้
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ ประชุมขอแก้ ไขข้ อความ ดังนี้
๑. ในหน้ า ๒๐ บรรทัดที่ ๑๔ และหน้ า ๒๒ บรรทัดที่ ๙ และ ๑๖ แก้ ไขข้ อความจาก “แก้ ไขความในวรรค
แรก” เป็ น “แก้ ไขกฎหมายตามความในวรรคแรก”
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
โดยให้ แก้ ไขตามที่ ประชุมเสนอ
เรื่องเพื่อทราบ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในวาระเพื่ อทราบ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑

เลื่ อนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากการเลือกกันเองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และนายกเมืองพัทยา

ตามที่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ ได้ รับการเลือกกันเองให้ เป็ นกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติได้ หมดวาระการดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่ อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
ซึ่ งในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒ กําหนดให้ กรรมการจากมาตรา ๑๓(๖) พ้ น
จากการเป็ นกรรมการ เมื่ อพ้ นจากตําแหน่ง ตามที่ ระบุไว้ ในมาตรา ๑๕(๑) และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ กําหนดให้
ดําเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ตาํ แหน่งกรรมการนั้นว่างลงและ
ให้ ผ้ ูได้ รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน คณะกรรมการสรรหาฯจึงต้ อง
ดําเนินการเลือกกันเองให้ ได้ กรรมการ ๑ คนจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ทดแทน
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้ า ๔

ตําแหน่ งที่ ว่างลงให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการฯจึงได้ กาํ หนดให้ มีการประชุม
เพื่ อเลือกกันเองในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ แต่ กรุงเทพมหานครได้ มีหนังสือแจ้ งมาให้ สช. ทราบว่ า ผู้ว่า
ราชการกรุ ง เทพมหานคร(นายอภิ รัก ษ์ โกษะโยธิน ) ได้ ล าออกจากการดํา รงตํา แหน่ งฯ มีผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงเป็ นเหตุให้ ไม่มีผ้ ูดาํ รงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันประชุมดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.) จึงได้ จัดประชุมที่ ปรึกษาด้ านกฎหมายเพื่ อพิจารณา
ให้ ความเห็นต่อข้ อกฎหมายและเสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการดําเนินการเมื่ อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
โดยมีนายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ประธานกรรมการสรรหาฯ เข้ าร่ วมในการประชุ ม และเมื่ อวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหาฯได้ มีการประชุมเพื่ อพิจารณาเรื่ องดังกล่าวและมีมติให้ นาํ เสนอสถานการณ์และ
เหตุผลให้ คสช. ได้ ทราบการเลื่ อนกําหนดการดําเนินการสรรหาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทดแทน
ตามมาตรา ๑๕(๑) เป็ นวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ องประชุม ๑ สช. หรือกําหนด
วันอื่ นใดที่ มีผ้ ูดาํ รงตําแหน่งครบทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๓.๒

รับทราบสถานการณ์และเหตุผลในการเลื่ อนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากการเลือกกันเอง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา

เลื่ อนการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามที่ สช. ได้ เสนอความก้ าวหน้ าในการเตรียมการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในการประชุม
คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ นั้น เนื่ องจากในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมโดยสรุป ดังนี้
๑. การเดินทางของผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งต่างประเทศและในประเทศ ด้ วยมีหลายสายการบินที่ ยกเลิก
เที่ ยวบินจากต่างประเทศมายังประเทศไทย และการเดินทางในประเทศเองก็มีความยากลําบาก
ผู้เข้ าร่วมประชุมไม่สามารถเดินทางโดยเครื่ องบินได้ และการเดินทางด้ วยพาหนะสาธารณะอื่ นๆ
ก็มีข้อจํากัด
๒. ปั ญ หาความไม่ ป ลอดภั ย ของผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยในหลายประเทศได้ มี ก ารประกาศเตื อ น
ประชากรประเทศของตนในการเดินทางมาประเทศไทย และในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่กม็ ีภาวะ
เสี่ ยงการเกิดความรุนแรง
คณะกรรมการจัดงานฯ ที่ มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เป็ นประธาน จึงได้ มีมติเลื่ อนการจัดประชุมจากเดิม
ที่ จะจั ด ขึ้ นในระหว่ า งวั น ที่ ๘-๑๐ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ออกไปเป็ นวั น ที่ ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๓.๓

รับทราบมติเลื่ อนการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการจัดงานฯ

สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้ าง เส้ นทางระบบปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ”

ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ(คบ.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) และภาคีเครื อข่ ายปฏิรูประบบสุขภาพได้
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้ า ๕

ร่ ว มกัน ขั บ เคลื่ อนการปฏิรู ป ระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ เกิดเป็ นรูปธรรม มาเป็ นเวลา ๑ ปี แล้ วนั้น เพื่ อให้ มีการทบทวนกระบวนการทํางานในปี
๒๕๕๑ สําหรับพั ฒนากระบวนการดําเนินงานในปี ๒๕๕๒ ให้ มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ทั้งเป็ นการสร้ างเสริ ม
ศักยภาพในการดําเนินงานร่วมกัน สช. จึงได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้ าง เส้ นทางระบบ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่ งชาติ” ขึ้น เมื่ อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
ที่ แจกในที่ ประชุม
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

รับทราบสรุปผลการจัดประชุม คสช. คบ. และภาคีเครื อข่ าย“ร่ วมคิด ร่ วมสร้ าง
เส้ นทางระบบปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ” เมื่ อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ความก้ าวหน้ าในการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ได้ ขออนุ ญาตนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยมี
ความก้ าวหน้ า ดังนี้
ตามที่ สช.ได้ เสนอความก้ าวหน้ าในการจัดทําธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ ซึ่ งได้ มีความก้ าวหน้ าในการจัดทําร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.
.... ที่ ผ่านกระบวนการรับฟั งความเห็นประมาณ ๑๐๐ เวที มีผ้ ูเข้ าร่ วมเวทีกว่า ๑๐,๐๐๐ คนจากทั่วประเทศ
โดยมีรูปแบบกระบวนการที่ หลากหลาย พร้ อมเสนอให้ ภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น และข้ อ เสนอแนะนั้ น บั ด นี้ คณะกรรมการฯรายงานความก้ า วหน้ า ในการ
ดําเนินงานเพิ่ มเติม ดังนี้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ได้ พิจารณารายงานเรื่ องธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พร้ อม
ร่ างธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... และได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
ดังต่อไปนี้
๑. เห็น ชอบกั บ สาระในร่ า งธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. .... โดยมี
ความเห็นเพิ่ มเติม ในเอกสารรวมมติและข้ อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑ หน้ า ๓
๒. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒.๑ นําความเห็นเพิ่ มเติมจากที่ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ เสนอคณะกรรมการ
จัดทําธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ เพื่ อประกอบการปรับปรุงร่ างธรรมนู ญฯ
ก่อนนําเสนอ คสช. เพื่ อพิจารณารับรองต่อไป ตามที่ กําหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ เผยแพร่ ประสาน สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงาน องค์ ก ร ภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
ทัว่ ประเทศมีการดําเนินงานตามธรรมนูญฯอย่างกว้ างขวาง
๒.๓ ติดตามผลการนําธรรมนู ญฯไปใช้ ประโยชน์ในทางปฏิบัติเพื่ อรายงานความคืบหน้ าต่ อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกสองปี
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้ า ๖

๓. ขอให้ หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุก
ภาคส่วน ทุกระดับ พิจารณาดําเนินการ
๓.๑ นํา ธรรมนู ญ ฯ ไปใช้ เ ป็ นกรอบและแนวทางในการกํา หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
การดําเนินงานด้ านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับท้ องถิ่ นตามอํานาจหน้ าที่ ของตน
๓.๒ สนับสนุ นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม ในทุกระดับ
และร่วมผลักดันให้ มีการปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมด้ วย
ดังรายละเอียดในเอกสารรวมมติและข้ อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
มติ ๑.๑
ทั้งนี้ สช.จะดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดยจะนําความเห็นเพิ่ มเติมต่อร่างธรรมนูญฯ
เสนอคณะกรรมการจัดทําธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ เพื่ อประกอบการปรับปรุงร่ างธรรมนู ญฯ
ก่อนนําเสนอ คสช. เพื่ อพิจารณารับรอง และจะดําเนินการเผยแพร่ และติดตามการนําธรรมนู ญฯไปสู่การ
ปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๔.๒

รับทราบรายงานความก้ าวหน้ าในการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

สรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

นพ.อํา พล จิ นดาวั ฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ได้ ข ออนุ ญ าตให้ นายสุร พงษ์ พรมเท้ า
กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ ที่ ร่ วมเป็ นกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑ (คจสช.) เป็ นผู้รายงาน
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า คสช. ในฐานะ คจสช. ได้ นํา เสนอวิ ดิทัศ น์ สรุ ปภาพการจั ด สมั ชชาสุข ภาพ
แห่ งชาติฯ และรายงานว่ า จากการประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ได้ รายงานการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งจะจั ด ขึ้ นระหว่ า งวั น ที่ ๑๑–๑๓ ธั น วาคม ๒๕๕๑ ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นั้น บัดนี้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติฯ ได้ เสร็จสิ้นเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอ
รายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. มีผ้ ู เข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้ วยผู้แทนกลุ่มเครือข่ ายต่ างๆ จํานวน ๑๗๘ กลุ่มเครื อข่ าย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทู ต านุ ทู ต ผู้ แ ทนองค์ ก รระหว่ า งประเทศ ผู้ สัง เกตการณ์ คณะกรรมการ และ
คณะทํางานต่างๆ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑,๖๒๐ คน
๒. มีการพิ จารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณาระเบี ยบวาระที่ กําหนดไว้ เดิม
จํานวน ๑๒ ระเบียบวาระ และมีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเสนอระเบียบวาระเร่ งด่ วนเพื่ อ
การพิจารณาเพิ่ มเติมอีก ๒ ระเบียบวาระ ได้ แก่
(๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
(๒) วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย
๓. มีการกล่าวสุนทรพจน์ โดยผู้แทนกลุ่มเครือข่ายจํานวน ๘๓ กลุ่มเครือข่าย
๔. มีการประชุมวิชาการ จํานวน ๙ เรื่ อง
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
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๕. มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
(๑) ลานสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ นําเสนอประเด็น “ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ”
ภายใต้ แนวคิด “สังคมสุขภาพแห่งอนาคต”
(๒) เวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้สู่ส ากล ซึ่ งนํา เสนอประสบการณ์จากการเข้ า ร่ ว มสมัชชาสุข ภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ คน
(๓) จุดเดียวจอด (One Stop Service) เป็ นจุ ดเชื่ อมประสานระหว่างผู้จัด ผู้เข้ าร่ วมและ
เครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง
๖. มีการสื่ อสารสาธารณะทั้งในและนอกสถานที่ จัดประชุม โดยการถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจดหมายข่าว
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒ และเอกสารรวมมติและข้ อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการ
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. เห็นชอบให้ ฝ่ายเลขานุการแจ้ งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ กบั หน่วยงาน องค์กร
ที่ เกี่ ยวข้ องรับทราบและนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพต่อไป
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เพิ่ มเติม ดังนี้
นายมานิต นพอมรบดี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม กล่าวชื่ น
ชมต่อผลสําเร็จในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นการประชุมที่ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกท้ องถิ่ น
และเป็ นการรวบรวมข้ อมูลที่ สะท้ อนความต้ องการและปัญหาของประชาชนอย่างแท้ จริง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ใน
การดําเนินการเพื่ อการแก้ ไขปัญหาต่อไป
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ มีการนําเสนอผลการประเมินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติฯทั้งด้ านกระบวนการและเนื้อหาสาระ พร้ อมเสนอแนวทางการดําเนิ นการตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติฯ ให้ ทปี่ ระชุม คสช. ได้ รับทราบ ทั้งมีข้อสังเกตต่อสถานที่ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ
รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ เสนอให้ มีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ใน ๒ รูปแบบ ในรูปแบบแรกเป็ นการจัดแบบปกติท่วั ไปที่ ประชาชนทั่วไปเข้ าถึงได้ และจัดในรูปแบบคล้ าย
สภาผู้แทนราษฎร
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ได้ ช้ ีแจงข้ อมูลพิ่ มเติม ดังนี้
๑) คจสช. ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฯ ที่ มี รศ.ดร.ดรุ ณี
รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ นประธานอนุ กรรมการฯ
และ คจสช.จะมีการประชุมสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๒
๒) จากการพิจารณามติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพบว่า เป็ นมติทเี่ สนอให้ สช. เป็ นผู้ดาํ เนินการใน
๑๐ ประเด็น เสนอให้ คสช. เป็ นผู้ ดําเนิ นการใน ๓๖ ประเด็น เสนอให้ หน่ วยงานต่ างๆเป็ น
ผู้ดําเนินการใน ๗๑ ประเด็น เสนอให้ อปท. เป็ นผู้ ดาํ เนินการใน ๓๐ ประเด็น และเสนอให้
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
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สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติเป็ นผู้ดาํ เนินการใน ๗ ประเด็น รวมทั้งสิ้น ๑๕๗ ประเด็น ซึ่ ง
สช. อยู่ในระหว่างการวางระบบและกลไกในการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ และ
คจสช. ได้ มีกลไกในการติดตามการดําเนินการอีกทางหนึ่ งด้ วย
๓) หาก คสช. มีข้อเสนอเพิ่ มเติมโปรดแจ้ งให้ สช. ได้ ทราบเพื่ อจะได้ นาํ เสนอต่อ คจสช. ต่อไป
และ สช. จะได้ ติดตามการดําเนินการของ คจสช. มารายงานให้ คสช. ทราบอย่างต่อเนื่ องต่อไป
มติทปี่ ระชุม

๔.๓

รับทราบสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบ
ให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารแจ้ งมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ให้ กั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก ร
ที่ เกี่ ยวข้ องรั บทราบและนําไปปฏิบัติหรื อนําไปพิ จ ารณาประกอบในการกําหนด
นโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพต่อไป

ข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่ อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ พิจารณาและ
มีมติต่อข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
โดยมอบฝ่ ายเลขานุ การให้ นําความเห็นและข้ อเสนอแนะของ คสช. เสนอให้ คณะกรรมการกําลังคนด้ าน
สุขภาพแห่ งชาตินําไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์ แล้ วให้ นาํ เสนอต่อ คสช. ต่อไปนั้น
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ ประสานการทํา งานกั บ คณะทํา งานพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อแก้ ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ภายใต้ คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ ซึ่ งได้ นาํ ความเห็น
และข้ อ เสนอแนะของ คสช. ไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายฯ ในที่ ประชุ ม
คณะทํางานฯ ซึ่ งจัดเมื่ อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยคณะทํางานฯได้ ขอคําปรึกษาเพิ่ มเติม จาก นพ.วิชัย
โชควิวัฒน และเชิญ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้ าร่วมประชุมด้ วย
ต่ อ มาสํา นั ก วิ จั ย และพั ฒ นากํา ลั ง คนด้ า นสุข ภาพ(สวค.) ซึ่ งเป็ นผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
กําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ และเป็ นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติในนามเครือข่ายสถาบันวิชาการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจํานวน ๑๐ เครือข่าย ได้ เสนอข้ อเสนอเชิงนโยบายฯที่ คณะทํางานได้ ปรับปรุงแล้ ว
เป็ นระเบียบวาระเร่งด่วนในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
สมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๑ ได้ พิ จ ารณารายงานและข้ อเสนอเชิ ง นโยบายฯเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์ และได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
ดังต่อไปนี้
๑. เห็นด้ วยกับ การพั ฒนานโยบายดํา เนิ น การส่ ง เสริ ม ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งผู้ ป่ วยและญาติ กับ
บุคลากรทางการแพทย์ทอี่ ยู่ระหว่างดําเนินการของ คสช.
๒. เห็นชอบกับสาระสําคัญข้ อเสนอการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย์ ดั ง รายละเอี ย ดในเอกสารรวมมติ แ ละข้ อ เสนอจากสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคผนวกมติ ๑.๑๓

รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้ า ๙

๓. ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓.๑ นํ า สาระสํา คั ญ ข้ อเสนอตามมติ ข้ อ ๒ ไปเสนอต่ อ คณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ
ประกอบการดําเนินการต่อไป
๓.๒ เผยแพร่ ประสาน สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงาน องค์ ก ร ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ต่ า งๆ
ทัว่ ประเทศ มีการดําเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติ
กับบุคลากรทางการแพทย์ทวี่ างไว้ อย่างกว้ างขวาง
๓.๓ ติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติ
กับ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ในทางปฏิบั ติ เพื่ อรายงานความคืบ หน้ า ต่ อสมัช ชาสุข ภาพ
แห่งชาติทุกสองปี
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
๑. ให้ เปลี่ ยนชื่ อข้ อเสนอเชิงนโยบายจาก “การแก้ ปัญหาความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้ป่วยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทย์” ไปเป็ น “การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย์” ตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
๒. ข้ อเสนอเชิงนโยบาย เรื่ อง การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการ
แพทย์ ตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓. ให้ นาํ ข้ อเสนอเชิงนโยบายข้ างต้ นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามหน้ าที่ และอํานาจตามมาตรา ๒๕
(๒) แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ที่ ประชุมมีข้อสังเกตต่อเอกสารและมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ โดยสรุปดังนี้
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ มีข้อสังเกตต่อเอกสารประกอบระเบียบวาระ ดังนี้
๑) ในแผ่นพับ “สร้ างนโยบาย สร้ างสุขภาวะ” ในหน้ าที่ ๖ ย่อหน้ าแรก ที่ แสดงข้ อมูลจํานวนการ
ผ่าตัดไส้ ติ่งของโรงพยาบาลชุมชนที่ มีจาํ นวนลดลงเป็ นข้ อเท็จจริง ด้ วยได้ มีการส่งต่ อผู้ป่วยไป
ผ่าตัดในโรงพยาบาลทัว่ ไปมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันจากข้ อมูลของ สปสช. ย้ อนหลังในช่วง ๑๐
ปี ที่ ผ่านมาพบว่า จํานวนการเกิดกรณีไส้ ติ่งแตกก็มีแนวโน้ มที่ ลดลงเช่นกัน
๒) ในเอกสารรวมมติและข้ อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติ ๑.๑๓
๒.๑) ในหน้ า ๕๒ ย่ อหน้ าที่ ๔ ควรตัดข้ อความ “การไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลซึ่ งกันและกัน” ออก
เพราะอาจจะทําให้ เข้ าใจผิดได้ ว่า เป็ นการไม่เปิ ดเผยทั้ง ๒ ฝ่ าย ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุสาํ คัญ
ของการเกิดปัญหา
๒.๒) ในหน้ า ๕๖ ส่วนเอกสารต่ อท้ ายมติที่ ๑.๑๓ ข้ อ ๒.๘ คําว่ า “สุขภาวะธรรมชุ มชน” ไม่
ทราบความหมายว่ามีทมี่ าที่ ไปอย่างไร ขอให้ มีการตรวจสอบ
๒.๓) ในหน้ า ๕๖ ส่วนเอกสารต่อท้ ายมติที่ ๑.๑๓ ข้ อ ๒.๑๐ เสนอให้ ตัดคําว่า “มากยิ่ งขึ้น” จาก
ข้ อความ “ให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่ งขึ้นอย่างจริงจัง”
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา เสนอให้ คงคําว่ า “การไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลซึ่ งกันและกัน”
เพราะเป็ นสาเหตุสาํ คัญประการหนึ่ งของปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรสาธารณสุข
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้ า ๑๐

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ เสนอว่า คสช.ไม่ควรแก้ ไขข้ อความใน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯที่ ผ่านการพิจารณาร่วมกันของสมาชิกกว่า ๑๗๐ เครือข่าย ควรจัดทําเป็ นบันทึก
ข้ อสังเกตจาก คสช.
นายมานิต นพอมรบดี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม เห็นควรให้
จัดทําเป็ นข้ อสังเกตของ คสช. เสนอต่อ คจสช. หรือผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องนําไปพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

มีมติต่อข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ เปลี่ ยนชื่ อข้ อเสนอเชิ งนโยบายจาก “การแก้ ปัญหาความสัมพั นธ์
ระหว่ า งผู้ ป่ วยและญาติ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ” ไปเป็ น “การส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์” ตามมติของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
๒. เห็นชอบข้ อเสนอเชิงนโยบาย เรื่ อง การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ
ญาติกบั บุคลากร ทางการแพทย์ ตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓. เห็นชอบให้ นาํ ข้ อเสนอเชิงนโยบายข้ างต้ นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป
สําหรับข้ อสังเกตเพิ่ มเติมจากที่ ประชุมมอบฝ่ ายเลขานุ การรับไปเสนอต่อ คจสช.
หรือผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องพิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

เรื่องเพื่อพิจารณา

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระ “วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นพ.พงษ์ พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนคณะทํางานระเบียบวาระ “วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ อง
สุขภาวะคนไทย” เป็ นผู้นาํ เสนอ
นพ.พงษ์พิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนคณะทํางานระเบียบวาระ
รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ ได้ พิจารณารายงานเรื่ องวิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะ
คนไทย ซึ่ งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เสนอต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๑ เพื่ อนําเข้ าสู่การพิจารณา โดยที่ ประชุมได้ รับทราบถึงวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินโลกที่ เกิดขึ้น
และอาจนําไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่ รุนแรงที่ สดุ ในรอบ ๘๐ ปี และมีแนวโน้ มว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดย
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๕๒ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพียงร้ อยละ ๓-๔ หรืออาจไม่ขยายตัวเลยหรือติดลบหากมี
ปั จจัยซํ้าเติมอื่นๆ ทําให้ จาํ นวนคนตกงานอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง ๒ ล้ านคน ซึ่ งอาจรุนแรงกว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี
๒๕๔๐ ซึ่ งวิกฤตเศรษฐกิจมักทําให้ รัฐบาลปรับลดงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ อสุขภาพ
ขณะที่ วิกฤติเศรษฐกิจจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนและการพัฒนาประเทศในระยะยาว
อย่างมาก เช่น การเพิ่ มขึ้นของค่าใช้ จ่ายในการดูแลสุขภาพตามระบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า เนื่ องจากต้ อง
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้ า ๑๑

ครอบคลุมประชากรกลุ่มผู้ตกงานและผู้ถูกเลิกจ้ างประมาณ ๑-๒ ล้ านคน ปั ญหาผลกระทบทางจิต และการ
เกิดแนวโน้ มของพฤติกรรมความเสี่ ยงทางสุขภาพ การดื่ มสุราและสูบบุหรี่ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในกลุ่มที่
มีรายได้ น้อยหรือคนจน
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณามาตรการดําเนินงานเพื่ อลดและปกป้ องผลกระทบทางสุข
ภาวะจากแนวโน้ มวิกฤตเศรษฐกิจตามเอกสารหลักและร่ างมติที่เสนอ และได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ รั ฐ บาลดํา เนิ นมาตรการคุ้ ม ครองทางสัง คม โดยเฉพาะเพิ่ มการสนั บ สนุ น งบประมาณให้
เพียงพอสําหรับการจัดหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า การป้ องกันและควบคุมโรคเอดส์รวมถึงการจัดหายาต้ าน
ไวรั สสํา หรั บ ผู้ ติ ด เชื้ อเอดส์ และการสนั บ สนุ น การรั ก ษาทดแทนไต การจั ด มาตรการป้ องกัน และรองรั บ
ผลกระทบสําหรับผู้สูงอายุทยากจนและคนพิ
ี่
การ รวมทั้งการฟื้ นฟูจิตใจสําหรับผู้ตกงาน ผู้ถูกเลิกจ้ าง และผู้ที่
ได้ รับผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจ
๒. ให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํา นั กงานกองทุ นสนั บสนุ น การสร้ า งเสริ มสุข ภาพ สํา นัก งานหลั กประกันสุข ภาพแห่ งชาติ และสํา นัก งาน
ประกันสังคม ร่วมกันดําเนินการดังนี้
๒.๑ ร่วมดําเนินงานอย่างแข็งขันตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม ในการสร้ างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจดังที่ กล่าวถึงในข้ อ ๑
๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพให้ ถูกต้ อง ทันสมัยและครบถ้ วน สําหรับใช้
ในการติดตามเฝ้ าระวัง รวมทั้งเตือนภัยก่อนเกิดสถานการณ์อันไม่ พึงประสงค์ และ
สังเคราะห์บทเรียนและประสบการณ์ทไี่ ด้ รับระหว่างการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้ ให้
ครอบคลุมทุกแง่มุมอย่างรอบด้ านและเป็ นระบบ เพื่ อเตรียมวางแผนกลยุทธ์หรือกําหนด
มาตรการรองรับสถานการณ์ทคี่ ล้ ายคลึงกันซึ่ งอาจเกิดขึ้นได้ จากสาเหตุต่างๆ ในอนาคต
๒.๓ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ งระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ และระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น เพื่ อ
พัฒนาสนับสนุนการพัฒนาระบบริการสุขภาพ
๒.๔ พัฒนานโยบายและมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการกับพฤติกรรมเสี่ ยงที่ มีผล
ต่อปัญหาความยากจน เช่น การบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และยาสูบ
๒.๕ กําหนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาวสําหรับป้ องกันและรับมือกับผลกระทบดังกล่ าว
อย่ างเหมาะสมและทันเวลา โดยปรั บปรุงกระบวนการทํางานร่ วมกันระหว่ างสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานประกันสังคมดังนี้
๑) การขอเปลี่ ยนสถานพยาบาลของสํานั กงานประกันสังคมให้ สามารถทําได้ ที่สถาน
บริการสาธารณสุขที่ ผ้ ูตกงานไปขอใช้ บริการ
๒) การขอขึ้ นทะเบี ย นผู้ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพโดยให้ ผู้ ตกงานและใช้ สิ ท ธิ
ประกันสังคมต่อจนครบแปดเดือนแล้ ว สามารถได้ สทิ ธิหลักประกันสุขภาพทันที โดย
อนุโลมให้ ใช้ หลักการเดียวกับการใช้ สทิ ธิครั้งแรก
๓) เร่งหารือให้ มีข้อสรุปในการดําเนินการและแก้ ไขระเบียบปฏิบัติร่วมกันโดยเร็วภายใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๒โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
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๔) ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อสาธารณะ สถานประกอบการ สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข
ตลอดจน call center ของทุกหน่วยงาน ให้ ประชาชนเข้ าใจวิธีการรับบริการในกรณี
ดังกล่าว
๕) กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วม กระทรวงแรงงานโดย
สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันสังเคราะห์
องค์ความรู้และบทเรียนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ เพื่ อเตรียมความพร้ อมใน
การรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในรอบนี้
๓. ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาดําเนินการดังนี้
๓.๑ สนับสนุ นจัดตั้ง “หน่วยเฝ้ าระวังและติดตามผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาวะคน
ไทย” ขึ้น โดยความร่ วมมือระหว่ างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงานโดยสํานักงาน
ประกันสังคม และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ มีหน้ าที่ ดังนี้
๑) ติดตามผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาวะคนไทยในทุก ๆ ด้ าน โดยใช้ ข้อมูลที่ มีอยู่
หรือจัดเก็บข้ อมูลที่ จาํ เป็ นเพิ่ มเติม
๒) รายงานผลการติดตามเฝ้ าระวังดังกล่าวให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทราบเป็ นระยะๆ
๓.๒ ให้ รายงานผลการดําเนิ นงานตามมติน้ ีต่อที่ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติทราบ ในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ สอง ปี ๒๕๕๒
ทั้งนี้ สช. จะพิจารณาดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้อ ๓ ต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสาร
รวมมติและข้ อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติ ๑.๑๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
๑) มาตรการดําเนิ นงานเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติเศรษฐกิจ ตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ข้ อ ๑ และ ๒
๒) ให้ นาํ มาตรการดําเนินงานเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติเศรษฐกิจตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ข้ อ ๑ และ ๒ เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี ตามหน้ าที่ และอํานาจตามมาตรา ๒๕(๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็ นวาระเร่ งด่วน ให้
ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป เนื่ องจาก
เป็ นเรื่ องที่ มีผลกระทบสุขภาวะต่อประชาชนอย่างมาก
ที่ ประชุมมีข้อสังเกตต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ โดยสรุปดังนี้
รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชั ยชนะวงศ์ ผู้ แทนองค์กรเอกชนเขต ๖ แสดงความเป็ นห่ วงต่ อการใช้ งบประมาณ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติที่มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นทุกปี จึงเห็นควรมีระบบที่ จะให้ เกิดการร่ วมจ่ายจาก
ภาคส่วนอื่ น ซึ่ งในบางเรื่ องสามารถดําเนินการได้ เช่น ภาษีจากรายได้ ในการรักษาผู้ป่วยจากต่างประเทศ หรือ
เจรจากับประเทศที่ มีประชากรมาอาศัยอยู่ ในประเทศไทยเพื่ อให้ รัฐบาลประเทศนั้นร่ วมจ่ ายหลักประกันให้
ประชากรของตน นอกจากนั้นควรพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทมี่ ีส่วนร่วมจากประชาชนรากหญ้ าในการร่วมจ่าย
และพัฒนาสถานีอนามัยให้ เป็ นโรงพยาบาลตําบล ซึ่ งมีตัวอย่างในพื้นที่ ทมี่ ีการดําเนินการได้ ผล
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ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่า การควบคุมค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพเป็ นเรื่ อง
สําคัญ ต้ องมีการวางระบบควบคุมค่ าใช้ จ่ายซึ่ งมีตัวอย่ างที่ ดีท้ังในประเทศสหรั ฐอเมริกา ญี่ ปุ่ น และอังกฤษ
นอกจากนั้ น ข้ อเสนอต่ อมาตรการทางภาษี ของโรงพยาบาลเอกชนอาจมีผลกระทบต่ อนโยบายการพั ฒนา
ประเทศให้ เป็ น Medical Hub หรือนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ ยว ส่วนการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจาก
ต่างประเทศนั้น กองทุนหลักประกันของประเทศต่างๆจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคืนให้ กับผู้ป่วยตามรายจ่าย
จริงและเป็ นระบบการร่วมจ่าย(Co-payment)ระหว่างกองทุนฯกับผู้ป่วย ซึ่ งแตกต่างจากประเทศไทยที่ รัฐเป็ นผู้
จ่ายแต่ฝ่ายเดียว
ดร.โคทม อารียา ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มีความเห็นต่อข้ อเสนอในข้ อ ๓
ที่ กาํ หนดให้ มีหน่วยเฝ้ าระวังและติดตามผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อสุขภาวะคนไทย นั้น เป็ นการทํางาน
เชิงรับ ควรปรับให้ มีการทํางานเชิงรุก เช่น มีการแจ้ งเตือนเหตุ และเสนอมาตรการเพื่ อบรรเทาผลกระทบที่ ทนั
ต่อการเปลี่ นแปลง สําหรับเตรียมความพร้ อมล่วงหน้ า
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
มีความเห็นว่ า ในปั จจุ บันระบบ
หลักประกันของประเทศไทยที่ แบ่งออกเป็ น ๓ ระบบ ประชาชนได้ มีการร่ วมจ่ายทางอ้ อมผ่านการเสียภาษีอยู่
แล้ ว แต่ท้งั ๓ ระบบยังมีความลักลั่นกันอย่างมาก จึงควรมีการพิจารณาเรื่ องนี้ด้วย
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจนี้ไม่ควรใช้ มาตรการทาง
ภาษีมาใช้ กบั ภาคเอกชน แต่ควรสนับสนุนให้ มีการขยายตัวมากกว่า นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรเข้ ามา
มีส่วนในการผลิตบุคลากรให้ เพียงพอ และพัฒนาประเทศไทยให้ เหมาะสมกับการเป็ นศูนย์บริการทางสุขภาพ
ส่วนงบประมาณประมาณ ๑ แสนล้ านบาทหากทําให้ ประชาชนมีสุขภาพดีถือว่าเป็ นการลงทุนที่ ไม่แพง และควร
เพิ่ มขึ้นด้ วย เพราะเรื่ องสุขภาพเป็ นเรื่ องสําคัญ เช่ น ที่ ประเทศออสเตรเลีย จะให้ ความสําคัญกับ เรื่ องการ
สาธารณสุขกับการศึกษาสูงสุดแม้ ในช่วงที่ ประเทศประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา ให้ ข้อมูลว่ า ข้ อกําหนดขององค์การอนามัยโลกให้ มีการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับการดูแลสุขภาพร้ อยละ ๖ ของ GDP แต่ประเทศไทยขณะนี้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพียงร้ อยละ ๓ ของ GDP เท่านั้น ส่วนประเด็นการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ควรพิจารณาแยกประเด็น
ให้ ชัดเจนว่ า แพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ จบการศึกษามาจากต่ างประเทศ หากรัฐมีมาตรการ
อย่างใดอย่างหนึ่ งที่ ก่อให้ เกิดผลกระทบ บุคลากรเหล่านี้อาจกลับไปทํางานในต่างประเทศได้
ศ.(พิ เศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม ให้ ข้อมูลว่ า ปั จจุ บันประเทศไทยใช้ เงิน
งบประมาณเพื่ อการศึกษาประมาณ ๒.๘ แสนล้ านบาท หรือประมาณร้ อยละ ๖ ของ GDP ฉะนั้น หากจะ
ยกระดับงานสาธารณสุขให้ เท่าเทียมกัน ควรต้ องให้ ความสําคัญในการเพิ่ มงบประมาณอีกประมาณ ๑ แสนล้ าน
บาทเพื่ อที่ จะทําให้ สขุ ภาพของคนไทยได้ รับการยกระดับสูงขึ้น
ศ.(เกียรติคุณ) ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ให้ ความเห็นว่า ในเรื่ องบุคลากรนั้นควรสนับสนุ นเป็ นอย่างยิ่ ง
โดยสร้ างความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อย่ า งไรก็ต ามทาง
สภาการพยาบาลได้ เสนอแผนการผลิตพยาบาลต่ อกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ ว แต่ ปัญหาที่ พบก็คือ ยังไม่ มี
แผนการกระจายพยาบาลเหมือนแพทย์ จึงทําให้ พยาบาลเลือกไปทํางานตามใจตนเองและมีแนวโน้ มจะไป
ทํางานในต่างประเทศมากขึ้น
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หน้าที่ ๑๔

นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ข้ อเสนอนี้เป็ นการปกป้ องหรือเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
ด้ วยเมื่ อเกิดเหตุแล้ วจึงมาคิดแก้ ไข ฉะนั้นจึงควรมีการมองเชิงรุกมากขึ้น เช่น การสนับสนุ นเศรษฐกิจชุมชน
ฐานราก เพื่ อเป็ นการป้ องกันอย่างยั่งยืนและระยะยาว
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ มีความเห็นว่า จากการศึกษาเรื่ องกําลังคน
ทางด้ านสาธารณสุขพบว่าในปั จจุ บันยังมีความขาดแคลนแพทย์ประมาณ ๖ พันคนที่ จะทําให้ ประชาชนได้ รับ
บริการด้ านสุขภาพอย่างทั่วถึง ฉะนั้นในการดําเนินโครงการ Medical Hub จึงต้ องพิจารณาให้ รอบด้ านด้ วยอาจ
เกิดผลกระทบ เพราะยังมีปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทใี่ ห้ บริการในระดับฐานราก นอกจากนั้น มีการศึกษาที่
ชั ด เจนว่ าหลั ง จากมีระบบหลั ก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติมี ผลให้ ครอบครั วที่ ยากจนมี ก ารล้ ม ละลายจากการ
รักษาพยาบาลลดน้ อยลงอย่างชัดเจน ดังนั้นหลักการเรื่ องหลักประกันสุขภาพ การเข้ าถึงบริการสุขภาพ การ
เข้ าถึงยา การให้ บริการสุขภาพในมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาแพทย์แผนไทย เป็ นเรื่ องสําคัญที่ ต้ องมีการ
ดําเนินการให้ มีความเข้ มแข็ง และควรสนับสนุนให้ ประชาชนมีการใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่ นร่วมด้ วยจะเป็ นเรื่ องที่ ดี
ดร.โคทม อารี ย า ประธานสภาที่ ปรึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เสนอว่ า ควรขยายความ
ครอบคลุมของการปกป้ องสุขภาวะคนไทย ให้ ขยายความครอบคลุมคนที่ อยู่ บนพื้ นแผ่นดินไทยทุกคน เช่ น
แรงงานข้ ามชาติ ด้ วย
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นว่า ในเรื่ องบุคลากรนั้น
ตํา แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยพยาบาลก็ยั ง มี ค วามขาดแคลนอย่ า งมาก แต่ ก ํา ลั ง การผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นนี้ ยั ง ตํ่า อยู ่ ฉะนั้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงควรวางแผนการผลิตให้ ครอบคลุมทุกสาขา และคํานึงถึงการผลิตของภาคเอกชนด้ วย
รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ผู้แทนองค์กรเอกชนเขต ๖ เสนอให้ มีการจัดประชุมเพื่ อระดมความคิดเห็น
ต่อการดําเนินการในเรื่ องวิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย โดยเชิญภาคส่วนต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องเข้ า
ร่วม
นายมานิต นพอมรบดี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในที่ ประชุม เสนอให้ มีการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านผู้ ช่ ว ยพยาบาลเพิ่ มขึ้ น เพื่ อช่ ว ยดู แ ลผู้ ป่ วยทั่ ว ไปและผู้ สู ง อายุ โดยเชื่ อมโยงกั บ
สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มติทปี่ ระชุม

มีมติต่อข้ อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระ “วิกฤต
เศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย” ดังนี้
๑. เห็นชอบมาตรการดําเนินงานเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ข้ อ ๑ และ ๒
๒. เห็นชอบให้ นํามาตรการดําเนิ นงานเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติ
เศรษฐกิจตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ข้ อ ๑ และ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อให้ พิจารณาเป็ นวาระเร่งด่วน ให้ ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ มีผลกระทบสุข
ภาวะต่อประชาชนอย่างมาก
สําหรับข้ อสังเกตเพิ่ มเติมจากที่ ประชุมมอบฝ่ ายเลขานุการรับไปเสนอต่อ คจสช. หรือ
ผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องพิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๕

๕.๒

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระ “การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย”

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ รศ.ดร.วิ ท ยา กุ ล สมบู ร ณ์
ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนคณะทํางานระเบียบวาระ “วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุข
ภาวะคนไทย” เป็ นผู้นาํ เสนอ
รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้แทนคณะทํางานระเบียบวาระ
รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ได้ พิจารณารายงานเรื่ องการเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ซึ่ ง
สภาเภสัชกรรม และภาคีเครือข่าย เสนอต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ เพื่ อนําเข้ าสู่การ
พิจารณา โดยที่ ประชุมได้ รับทราบถึงความจําเป็ นของยาในฐานะสินค้ าคุณธรรมที่ แต่ละประเทศต้ องมียาจําเป็ น
เพื่ อใช้ อย่ างเพี ยงพอ ทั่วถึง ทันการณ์ และสามารถพึ่ งตนเองได้ ระดับหนึ่ งโดยเฉพาะยามสงครามหรื อเกิด
วิกฤติการณ์ต่างๆ การเข้ าถึงยาจําเป็ น จึงมีความสําคัญต่ อความมั่นคงด้ านสุขภาพของคนในชาติ สําหรับ
ประเทศไทยหลายปี ที่ ผ่านมาค่าใช้ จ่ายด้ านยามีมูลค่าเพิ่ มสูงขึ้นมาก โดยระหว่างปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๘ มีอัตรา
การเพิ่ มของค่าใช้ จ่ายประมาณร้ อยละ ๑๓-๒๐ สูงกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่ ง
เติบโตเพียงร้ อยละ ๒.๒-๗.๑ ในช่วงเวลาเดียวกัน อีกทั้งอัตราการเพิ่ มขึ้นของการใช้ ยา
ในประเทศไทย
เป็ นไปในทิศทางที่ ขัดแย้ งกับขนาดของตลาดยาโดยรวมในระดับนานาชาติ ซึ่ งเพิ่ มขึ้นในอัตราที่ ลดลงจากร้ อยละ
๑๑.๗ ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็ นร้ อยละ ๖.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
จากการทบทวนข้ อมู ล ทางวิ ชาการ พบว่ า ปั ญหาในการเข้ าถึงยาที่ ประเทศไทยเผชิ ญ อยู่ เกิดจาก
“ปั ญ หาด้ า นราคายา” โดยประเทศไทยไม่ มี น โยบายด้ า นราคายาที่ ชั ด เจน ขาดระบบควบคุ ม ราคายาที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่ มีหน่ วยงานที่ กํากับดู แลการกําหนดราคายาให้ เหมาะสม เป็ นธรรม และสะท้ อนต้ นทุนที่
แท้ จริง ทําให้ การกําหนดราคายา เกิดจากบริษัทยาแต่เพียงฝ่ ายเดียว ซึ่ งโดยทั่วไปแล้ วมักกําหนดราคาขายที่ เกิน
จริง อีกทั้ง ยังเป็ นผลกระทบจากข้ อตกลงทางการค้ าขององค์การค้ าโลกว่าด้ วยทรัพย์สินทางปั ญญาที่ เกี่ ยวกับ
การค้ า ซึ่ งจะต้ องคุ้มครองสิทธิบัตรยาทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เป็ นระยะเวลา ๒๐ ปี ทําให้ ยามีราคาสูงขึ้น
จากการผูกขาด และเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาของประเทศ ขณะที่ พบว่า ในช่วงเวลาที่ ผ่านมา
มีนโยบายและข้ อกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ เอื้อให้ ประชาชนทุกคนแม้ อยู่ห่างไกลและยากจน ก็จะมีโอกาสได้
ใช้ ยาที่ จาํ เป็ นในราคาที่ ย่อมเยาว์ เช่น นโยบายแห่งชาติทางด้ านยา พ.ศ. ๒๕๒๔ และ
พ.ศ. ๒๕๓๖
ระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุข ว่ า ด้ วยการจั ดซื้ อยาด้ วยเงิน งบประมาณของหน่ วยราชการในสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้ อตกลงว่าด้ วยสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ เกี่ ยวข้ องกับการค้ า ๑๙๙๔ (Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement, TRIPs Agreement) พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ระบบสิทธิบัตรและคําประกาศกรุงโดฮา วรรค ๖ (Doha Declaration Paragraph 6)
ด้ วยปรากฎการณ์ปัญหาที่ เกิดและมีผลกระทบอย่างยิ่ งต่ อการเข้ าถึงยาของประชาชน ขณะที่ มีปัจจัย
แวดล้ อมเกี่ ยวข้ องเกิดขึ้นมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก สภาเภสัชกรรมและภาคีเครือข่ายจึงเห็น
ความจําเป็ นและได้ ยกร่างยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทยเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ซึ่ งสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ พิจารณารายงานและยุทธศาสตร์ดังกล่าวและได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
๑. ให้ การรับรองยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ดังรายละเอียดในเอกสารรวมมติ
และข้ อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคผนวกมติ ๑.๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๖

๒. ให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒.๑ นําเสนอยุ ทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทยต่ อคณะรั ฐมนตรีเพื่ อให้ ความ
เห็นชอบและสั่งการให้ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ฯ
๒.๒ จัดให้ มีกลไกเพื่ อยกร่างแผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
๒.๓ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
๒.๔ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อดําเนินการในยุทธศาสตร์ทมี่ ีความเร่งด่วนหรือจําเป็ นต้ อง
ดําเนินการทันที
๒.๕ ให้ รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ต่อการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ สาม
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
๑. ยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทยตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เพื่ อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามหน้ าที่ และอํานาจตามมาตรา ๒๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ พิจารณาให้ ความเห็นชอบและสั่งการ ให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ฯ
๒. ให้ สช. ประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เสนอประธาน คสช. ตั้งกลไกเพื่ อยกร่ างแผนปฏิบัติการ
พร้ อมทั้งประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

๕.๓

มีมติต่อข้ อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระ“การเข้ าถึง
ยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย” ดังนี้
๑. เห็น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารเข้ า ถึ ง ยาถ้ ว นหน้ า ของประชากรไทยตามมติ ส มั ช ชา
สุขภาพแห่งชาติ เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบและสั่งการ
ให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ฯ
๒. ให้ สช. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อจัดให้ มีกลไกเพื่ อยกร่างแผนปฏิบัติการ
พร้ อมทั้งประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระ “นโยบายแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาระบบสุขภาพใน
พื้นที่ พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

นพ.อําพล จินดาวั ฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า มติสมัชชาสุข ภาพแห่ งชาติฯใน
ระเบียบวาระ “นโยบายแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
มีประเด็นที่ ต้องพิจารณาในรายละเอียดมาก จึงเสนอขอถอนระเบียบวาระ ๕.๓
มติทปี่ ระชุม
๕.๔

รับทราบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจยั ระบบสุขภาพสนับสนุนธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า ตามมาตรา ๒๕(๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ คสช. มีหน้ าที่ และอํานาจในการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่ งชาติ เ พื่ อเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จารณาให้ ค วามเห็น ชอบ และตามมาตรา ๔๖ กํา หนดให้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๗

ธรรมนู ญฯเป็ นกรอบและแนวทางในการกํา หนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และการดํา เนิน งานด้ า นสุข ภาพของ
ประเทศ ประกอบด้ วยสาระสําคัญอย่างน้ อย ๑๒ เรื่ อง ตามที่ บัญญัติในมาตรา ๔๗ ดังนั้น โดยนัยยะธรรมนูญฯ
จึงเป็ นภาพอนาคตของระบบสุขภาพทั้งระบบ ซึ่ งขณะนี้กระบวนการยกร่างธรรมนู ญฯได้ ดาํ เนินการ จนใกล้ จะ
เสร็จสิ้นแล้ ว ดังนั้น เพื่ อเตรียมการให้ เกิดการขับเคลื่ อนสังคมให้ เกิดสุขภาวะ ตามระบบสุขภาพพึงประสงค์ที่
กําหนดไว้ ในธรรมนู ญฯ จึงมีความจําเป็ นต้ องเตรียมการด้ านการพัฒนาองค์ความรู้เชิงระบบเพื่ อเป็ นฐานวาง
ระบบ ข้ อเสนอนโยบาย และกลไกการขับเคลื่ อนระบบสุขภาพในอนาคต
เพื่ อให้ ก ระบวนการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ส นั บ สนุ น ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ นการ
พัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพที่ ให้ ความสําคัญกับการเชื่ อมโยงและจัดการการวิจัย การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และการ
จัดการความรู้ ซึ่ งจะทําให้ บรรลุเป้ าหมายการสร้ างสุขภาวะของระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จึงขอเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อสนับสนุนธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อสนับสนุนธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ มีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน และ
ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็ นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๑๐ ๑๕ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯมอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณา
เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ จัดทํายุทธศาสตร์และแผนการวิจัยระบบสุขภาพ เพื่ อสนับสนุนการขับเคลื่ อนระบบสุขภาพ
ไปสู่ระบบที่ พึงประสงค์ ผ่านธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
๒.๒ สนับสนุ นให้ เกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการวิจัยระบบสุขภาพตามข้ อ ๑
โดยให้ ความสําคัญกับการเชื่ อมโยงและจัดการการวิจัยระบบสุขภาพ ทั้งในระบบย่อยและ
ระบบใหญ่
๒.๓ ให้ คาํ ปรึกษาและข้ อแนะนําต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติและกลไกที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อการ
ทบทวนและพัฒนาข้ อเสนอภาพอนาคตของระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ เพื่ อใช้ เป็ นกรอบใน
การทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
๒.๔ สนับสนุ นกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักจัดการการวิจัยผ่านกระบวนการตั้งโจทย์วิจัยเชิง
ระบบ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อดําเนินงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องตามความจําเป็ น
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอแนะดังนี้
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จ กุ ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้ ส อบถามถึง บทบาทที่ แตกต่ า งจากสถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข นอกจากนั้นในการตั้งคณะกรรมการฯนั้น ขอให้ พิจารณาหลักการเกี่ ยวกับองค์ประกอบที่ ควรมี
ความสมดุลในเรื่ องเพศในสัดส่วนในเพศใดเพศหนึ่ งไม่เกิน ๒ ใน ๓ ด้ วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๘

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ชี้แจงว่า คณะกรรมการชุดนี้จะดูภาพใหญ่ของ
ระบบสุขภาพทั้งระบบ โดยเฉพาะเมื่ อมีธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติแล้ วจะต้ องมีการทบทวนทุก ๕ ปี
จึงต้ องมีการทํางานทางวิชาการเชิงระบบรองรับโดยตลอด นอกจากนั้นในการนําสาระตามธรรมนูญฯ ไปปฏิบัตกิ ็
จําเป็ นต้ องมีการพัฒนาวิชาการควบคู่ไปด้ วย ซึ่ งจะมีความเกี่ ยวข้ องกับองค์กรอื่ น เช่น สวรส. วช สกว. สปสช.
เป็ นต้ น ซึ่ งเป็ นการทํางานแบบเครือข่าย โดยช่วยกันตั้งโจทย์วิจัยและแบ่งงานกันไปพัฒนาความรู้ตามโจทย์วิจัย
นั้น ซึ่ งเป็ นการทํางานในลักษณะ Networking Management
รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ เสนอให้ นาํ รายชื่ อคณะกรรมการที่ จะแต่งตั้ง
นํากลับมาให้ คสช. พิจารณาด้ วย นอกจากนั้นเมื่ อมีการจัดทํายุทธศาสตร์เสร็จเรียบร้ อยแล้ วควรเสนอให้ คสช.
รับทราบด้ วยเช่นกัน
รศ.ดร.จิ ร าพร ลิ้ ม ปานานนท์ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑ มี ค วามเห็น ว่ า คสช. ควรให้ ค วาม
เห็นชอบเฉพาะผู้ทจี่ ะเป็ นประธานกรรมการกับเลขานุการก็เพียงพอแล้ ว ตามหลักที่ คสช. เคยปฏิบัติมา ในส่วน
องค์ประกอบควรให้ เป็ นหน้ าที่ ของประธานและเลขานุการ ซึ่ งจะต้ องไปแสวงหาบุคคลที่ เหมาะสมกับการทํางาน
นั้นๆเสนอต่อประธาน คสช. ต่อไป คสช. ไม่ควรลงไปดูตัวบุคคลเอง ทั้งนี้การพิจารณาองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯควรคํานึงถึงความครอบคลุมและความหลากหลายในมิติต่างๆตามสมควร
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา เสนอว่า ควรมีการเพิ่ มข้ อเสนอถึงประชาชนให้ มีบทบาท
ร่วมในการดําเนินงานมากขึ้น
มติทปี่ ระชุม

๕.๕

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพสนับสนุนธรรมนูญว่า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ มีหน้ าที่ และอํานาจตามที่ ฝ่ ายเลขานุการเสนอ โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็ นประธาน ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เป็ นเลขานุการ มีกรรมการ ประมาณ ๑๐ - ๑๕ คน องค์ประกอบของ
คณะกรรมการฯมอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณาเสนอประธาน คสช.
แต่งตั้งต่อไป สําหรับข้ อสังเกตเพิ่ มเติมจากที่ ประชุม มอบฝ่ ายเลขานุการรับไปเสนอ
ประธานกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็ น
ประธานกรรมการ มีหน้ า ที่ และอํา นาจในการอํานวยการ ติดตามและกํากับการจัด สมั ชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ เป็ นที่ เรียบร้ อยตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
สืบเนื่ องจากระเบียบวาระที่ ๔.๓ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการในการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ รายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ วนั้น
เพื่ อให้ มีการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นระบบและมีความต่อเนื่ อง
จากครั้งที่ ๑ สช. จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๙

จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ มี นพ.สุวิทย์
วิ บุ ลผลประเสริ ฐ เป็ นประธานกรรมการ และเลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น
กรรมการและเลขานุ ก าร มี ก รรมการประมาณ ๓๕ – ๔๐ คน สํา หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ วางแผนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๒ เชื่ อมประสานกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่ อเกื้อกูลการทํางานระหว่างกันให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
๒.๓ อํา นวยการ ติ ด ตามและกํา กับ การจั ด สมั ช ชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ เ ป็ นที่
เรียบร้ อย
๒.๔ ดําเนินการรวบรวมข้ อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอ
ต่ อคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเพื่ อผลักดันสู่การปฏิบัติ และติดตามผลรายงานต่ อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี ถัดไป และต่อสาธารณะด้ วย
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อดําเนินการต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องตามความจําเป็ น
๒.๖ หน้ าที่ อนื่ ๆตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ดังนี้
รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ มีความเห็นว่า ผลการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติทผี่ ่านมาถือว่ามีความสําเร็จในเรื่ องรูปแบบ (Formative) แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของบางภาคส่วน
โดยเฉพาะผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นและภาควิชาการอยู่ร่วมลงมติน้อยมาก นอกจากนั้นยัง
มีข้อสังเกตต่อเครือข่ายภาคประชาชนว่าเป็ นตัวแทนของเครือข่ายนั้นๆมากน้ อยเพียงใด คสช. ที่ มาจากผู้แทน
องค์กรภาคเอกชนทั้ง ๑๓ เขตไม่ได้ มีส่วนในการนําเครือข่ายมาร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งไม่มีบทบาท
ในการคัดเลือกผู้แทนจังหวัดเข้ าร่วมประชุม
นางดวงพร อิฐรัตน์ ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒ มีความเห็นว่ า การที่ เครือข่ ายของ คสช. จาก
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนไม่ได้ เข้ าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติน้ัน ขึ้นอยู่กบั ว่า เครือข่ายนั้นๆมีการดําเนินงาน
ในพื้นที่ และได้ เข้ าร่ วมในกระบวนการทํางานกับเครือข่ายในจังหวัดหรือไม่ มากน้ อยเพียงใด ตัวอย่างในการ
ดําเนินการของเขต ๒ นั้น ได้ มีการทํางานร่ วมกันในพื้นที่ อย่างใกล้ ชิด จึงมีการกระจายให้ แก่เครือข่ ายต่างๆ
ที่ ร่วมดําเนินการได้ ทว่ั ถึงและครอบคลุม
รศ.กฤตยา อาชวนิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความเห็นว่า การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทผี่ ่านมาถือเป็ น
ครั้งแรกและมีความสําเร็จในระดับหนึ่ ง และมีประเด็นข้ อสังเกตใน ๒ ประเด็น ได้ แก่ (๑) การคัดเลือกประเด็น
เพื่ อกําหนดเป็ นระเบียบวาระได้ มาและเหตุผลในการกําหนดอย่างไร (๒) การคัดเลือกหน่วยงานหรือองค์กรที่
จะเป็ นแกนพั ฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายอาจไม่ใช่ องค์กรที่ มีบทบาทจริง และมีการนําเอาผลงานเอกสารจาก
องค์กรที่ ทาํ งานจริงมาอ้ างอิงในรายงาน ทั้งยังมีประเด็นเรื่ องการประสานงานผู้เข้ าประชุมล่าช้ าไปบ้ างในบางส่วน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๒๐

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ ชี้แจงในฐานะที่ เป็ น คจสช. ว่า คจสช.
เองได้ ตระหนักและคํานึงถึงประเด็นปั ญหาที่ จะเกิดขึ้นตลอดเวลา และองค์การอนามัยโลกที่ มีการจัดสมัชชา
มามากกว่า ๖๐ ครั้ง ก็ยังมีการตั้งคําถามว่าความคิดเห็นของแต่ละประเทศนั้นเป็ นความคิดเห็นในนามประเทศ
หรือไม่เช่นกัน อย่างไรก็ตามจะนําผลการประเมินมานําเสนอ และนําความคิดเห็นของ คสช. ไปเสนอ คจสช.
เพื่ อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
นายสุ พั ฒ น์ ธนะพิ ง ค์ พ งษ์ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๓ กล่ า วว่ า ได้ เห็ น ความทุ่ ม เทของ
คณะกรรมการจัดงานและทีมงานที่ ทํางานกันอย่างเต็มที่ และที่ ผ่านมานั้นถือเป็ นกระบวนการเรียนรู้ สําหรับ
บทบาทของตนต่อการคัดเลือกผู้เข้ าประชุมนั้น ในฐานะที่ ได้ เป็ นประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้
รั บ รู้และเข้ าไปมี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการดํา เนิ น งานอย่ า งใกล้ ชิด ตั้ งแต่ ใ นระดับ พื้ นที่ จนถึงสมั ชชาสุข ภาพ
แห่ งชาติ และเห็นว่า เวทีสมัชชาสุขภาพเป็ นเวทีความรู้ไม่ใช่เวทีอาํ นาจ นอกจากนั้น ในเรื่ องการมีส่วนร่วมนั้น
ต้ อ งมองในส่ ว นของผู้ เ ข้ า ประชุ ม ด้ ว ยว่ า หากผู้ เ ข้ า ประชุ ม ต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มก็จ ะเข้ า ประชุ ม ตลอดด้ ว ย
หากผู้เข้ าร่วมมีความจําเป็ นไม่สามารถอยู่ร่วมได้ กไ็ ม่ควรบังคับ
นายสุร พงษ์ พรมเท้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๙ ในฐานะที่ เป็ น คจสช. ชี้ แจงว่ า ได้ กาํ หนด
หลักเกณฑ์ในการทํางานต่างๆ ไว้ อย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะกระบวนการคัดเลือกตัวบุคคลเข้ าร่วมประชุม บาง
จังหวัดมีคําสั่งจังหวัดโดยผู้ ว่าราชการจังหวัด ทั้งยังมีการประชุมและหาข้ อสรุปร่ วมกันเพื่ อเป็ นข้ อเสนอของ
จังหวัด สําหรับการได้ มาซึ่ งระเบียบวาระนั้น ได้ มีการประชุมซักซ้ อมการจัดครั้ งหนึ่ งเมื่ อวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๕๑ ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี ฉะนั้นการเสนอข้ อเสนอในระเบียบวาระจะเข้ มข้ นมากน้ อยแค่ไหนจึงขึ้นอยู่กับ
ว่ากลุ่มเครือข่ายนั้นๆให้ ความสําคัญในแต่ละระเบียบวาระมากน้ อยเพียงใด
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า การจัดงานที่ ผ่านมานั้นถือได้ ว่ามีประสิทธิภาพ
สูงมาก มีความเป็ นสากล ส่วนการได้ มาซึ่ งประเด็นระเบียบวาระนั้น มีคณะกรรมการฯพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณา เช่น ความเร่งด่วน ความสําคัญ ความเป็ นไปได้ สําหรับเรื่ องเครือข่ายที่ ไม่ครอบคลุมครบถ้ วน
จะนําไปพิจารณาใน คจสช. ต่อไป
ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ เพิ่ มมิติทางจิตวิญญาณให้ มากขึ้น ควรมีการสมโภชเฉลิมฉลอง
แบบไทย ๆ หากเป็ นไปได้ เ อารู ป แบบการจั ด สมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ก่ อ นๆกับ ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาล่ า สุด นี้
มารวมกันแล้ วหารสอง
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีหน้ าที่
และอํานาจตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็ น
ประธานกรรมการ และ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๓๕ – ๔๐ คน องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
มอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๒๑

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑

นัดหมายการประชุม คสช. ในครั้งต่อไป
เพื่ อให้ การประชุ ม คสช. เป็ นไปอย่ างเป็ นอย่ างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบฝ่ าย
เลขานุการจึงได้ จัดทําร่างแผนการประชุม คสช. ดังนี้
 ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
 ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติทปี่ ระชุม
๖.๒

รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๕๒

เรื่ องอื่ นๆ

นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ เร่งดําเนินการเรื่ องการแก้ ไขพระราชบัญญัติสขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ คสช. เห็นชอบแล้ วต่อไป
ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕ กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจที่ ได้ เห็นฝ่ ายการเมือง
มาร่ วมประชุมในครั้งนี้ เพราะจะทําให้ มติที่ผ่านการประชุม คสช. นําไปสู่การปฏิบัติได้ รวดเร็วขึ้น แต่สิ่งที่ น่ า
เสียดายก็คือ รัฐมนตรีอกี ๕ กระทรวงที่ เป็ นกรรมการไม่ได้ มาประชุมด้ วย สําหรับแผนการประชุมที่ กาํ หนดให้ มี
การประชุม ๒ เดือนครั้งนั้นอาจจะห่างไปหรือไม่
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ควรมีการประชุมให้ บ่อยขึ้นเพื่ อให้ คสช. ได้ รับรู้และ
ทําความเข้ าใจในเนื้องานให้ มากขึ้น ซึ่ งจะได้ มีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจได้ รวดเร็วขึ้น และขอความร่วมมือจาก
รัฐมนตรีให้ ความสําคัญกับการประชุม เพราะอยากให้ รัฐบาลให้ ความสําคัญกับเรื่ องการพัฒนางานด้ านสุขภาพ
เป็ นระดับต้ น ๆ
นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอและให้ ปรับแผนการประชุมให้ ถขึี่ ้ น ถ้ าเป็ นไปได้
รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ เสนอให้ รัฐมนตรีมาประชุมด้ วยทุกครั้ง จะ
ทําให้ ผ้ ูแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และภาควิชาการให้ ความสําคัญกับการประชุมมากขึ้น รวมทั้งควร
กํา หนดผู้ แ ทนหน่ วยงาน หากรั ฐ มนตรี ม าประชุ ม ไม่ ได้ ก ็ค วรมอบหมายให้ ป ลั ด กระทรวงเป็ นผู้ ม าประชุ ม
นอกจากนั้น อยากให้ คสช. ที่ มาจากตัวแทนเขตได้ นาํ ประเด็นที่ เป็ นปั ญหาในพื้นที่ มาเสนอให้ ที่ประชุมได้ รับ
ทราบและช่วยกันพิจารณา และเสนอให้ พิจารณาปรับแผนการประชุมให้ ถขี่ ้ นึ
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ กล่าวว่ า ระเบียบวาระที่ จะนําเข้ าสู่การ
พิจารณาของ คสช. ต้ องมีข้อมูลทางวิชาการรองรับด้ วย ในส่วนประเด็นปั ญหาในระดับพื้นที่ น้ันควรกําหนดให้ มี
ผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่ อให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้ าน อย่างไรก็ตามแผนการประชุมนั้นอาจพิจารณาให้ ถขึี่ ้ น
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ความเห็นว่า แผนการประชุมจะกําหนดถี่ ห่างอย่างไรก็ได้ แต่สงิ่
ที่ อยากให้ คาํ นึงถึงคือ บทบาทหน้ าที่ ของ คสช. ที่ กฎหมายกําหนดให้ ทาํ หน้ าที่ เฉพาะในเชิงนโยบาย ไม่ได้ ให้ เป็ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๒๒

ผู้ปฏิบัติเอง การดําเนินระดับปฏิบัติเป็ นหน้ าที่ ของ สช. ซึ่ งมีคณะกรรมการบริหารฯกํากับดูแลอยู่แล้ วอีกระดับ
หนึ่ ง
นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม กล่าวว่า อยาก
ให้ ผ้ ูมาประชุมทุกท่านได้ มีโอกาสแสดงความเห็น และหาก คสช. มีประเด็นปั ญหาอะไรก็สามารถจัดทําเป็ น
เอกสารมาเสนอให้ ทปี่ ระชุมทราบได้ ซึ่ งหากมีมติเกี่ ยวข้ องกับหน่วยงานใดจะได้ เสนอต่อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้
เลย สําหรับแผนการประชุมนั้น มอบเลขานุการ คสช. รับไปพิจารณาต่อไป อีกประการหนึ่ งที่ อยากฝากก็คือ
ควรพิจารณาเรื่ องการที่ อปท. ยังรู้จัก สช. น้ อยอยู่
รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ เสนอให้ มีการวิเคราะห์มติของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติทผี่ ่านมา เพื่ อจะได้ นาํ ไปปฏิบัติและขยายผลต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบและมอบให้ เลขานุการนําข้ อคิดเห็นต่างๆไปพิจารณาต่อไป

ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
นายแพทย์อาํ พล จินดาวัฒนะ
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

หน้าที่ ๒๓

