รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๒
วันจันทร์ท่ ี ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายวิทยา แก้ วภราดัย
๒. นายอิสสระ สมชัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๓. นายเดชา ศุภวันต์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๔. นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๕. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
๖. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๗. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๘. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๙. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๐. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๑. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๒. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๑๓. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๔. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
๑๕. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๖. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๑. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
กรรมการ
๒๒. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
๒๓. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๔. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
๒๕. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
๒๖. นายสุชาติ สูงเรือง
๒๗. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑

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

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)
๑. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
๕. ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๗. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นางสุวรรณี คํามั่น
๒. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สนั ติกูล
๓. นายมนัส แจ่มเวหา
๔. นางผจญสิน วรรณโกวิท
๕. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๖. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๗. นายพิชัย ศรีใส
๘. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค
๙. นางวรรณพร แจ่มจํารัส
๑๐. นางสาวนิรมล พานิชพจน์พันธุ์
๑๑. นางอรทัย สิทธิสงวน
๑๒. ผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธรี วุฒิ
๑๓. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๔. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๕. นพ.ชาตรี เจริญศิริ

แทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
แทนเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองผู้อาํ นวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้อาํ นวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง
เจ้ าหน้ าที่ สาํ นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้
ที่ ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๒

๑๖. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๑๗. นายภัคคพงษ์ วงศ์คาํ
๑๘. นางจุไรรัตน์ โตคํางาม
๑๙. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๒๐. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๒๑. นายนิพล ธนธัญญา
๒๒. นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
๒๓. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๒๔. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๒๕. ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
๒๖. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๗. นางรัตติยา จันทร์ฉวี
๒๘. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๙. นางสาวศิริธร อรไชย
๓๐. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๓๑. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๒. นางสาวสุนันทา ปิ นะทาโน
๓๓. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
๓๔. ผศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
๓๕. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๓๖. นางนุชนารถ นาคขํา
๓๗. นางสาวขนิษฐา แซ่เอี้ยว
๓๘. นางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ
๓๙. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๔๐. นางสาวสุนีย์ สุขสว่าง
๔๑. นางสาวณนุต มธุรพจน์
๔๒. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๔๓. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๔๔. นายสุรชัย กลั่นแก้ ว
๔๕. นางพลินี เสริมสินสิริ
๔๖. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๔๗. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๔๘. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๔๙. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๕๐. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๕๑. นายจิรศักดิ์ วิชัยกุล

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.
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.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๓

๕๒. นางสาวเยาวลักษณ์ จงรักษ์
๕๓. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๕๔. นางสาวชนินญา อ่อนท้ วม
๕๕. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๕๖. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๕๗. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๕๘. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี
๕๙. นางสาวฐานิตย์ มีสมวัฒน์

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

เปิ ดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่ประธานการในประชุมแทน
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่ า ด้ วยนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ติดภารกิจสําคัญเร่งด่วนไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้ มอบหมาย
ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แก้ วภารดัย) รองประธาน คสช. ทําหน้ าที่ เป็ นประธานใน
การประชุม

๑.๑

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๑.๒

กรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ ีได้รบั การเลือกกันเองทดแทนกรรมการที่หมดวาระ
นายวิทยา แก้ วภารดัย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม กล่ าวต้ อนรั บ
กรรมการสุขภาพแห่ งชาติที่ได้ รับการเลือกกันเองทดแทนกรรมการที่ หมดวาระการดํารงตําแหน่ ง ๒ ท่าน
ได้ แก่ นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู และนายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
โดยไม่มีการแก้ ไข
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ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อระดมสมองค้นหาประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพที่
ควรพัฒนาเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบาย
นพ.อํา พล จิ นดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นพ.ชาตรี เจริ ญ ศิ ริ รอง
เลขาธิการ คสช. ผู้ จัด กระบวนการเป็ นผู้ รายงานสรุปผลการประชุ ม เชิ งปฏิบัติการเพื่ อระดมสมองค้ นหา
ประเด็นสําคัญที่ เกี่ ยวข้ องในระบบสุขภาพที่ ควรพัฒนาเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบาย
นพ.ชาตรี เจริญศิริ รองเลขาธิการ คสช. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๑. มีจาํ นวนผู้เข้ าร่ วมการประชุมทั้งสิ้น จํานวน ๖๕ คน ประกอบด้ วย คสช. กรรมการบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คบ.) ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายที่ สาํ คัญจากทั้ง ๓ ภาคส่วนและแกน
นําภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒. ได้ แบ่ งกลุ่มเพื่ อการระดมสมองฯ ออกเป็ น ๔ กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
กลุ่มสมัชชาสุขภาพ กลุ่มการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ และกลุ่มการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพ
๓. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปในแต่ละกลุ่มมีดังนี้
๓.๑ กลุ่มธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
 หลักการสําคัญ
(๑) กลุ่มเป้ าหมายในการผลักดันธรรมนูญฯ
- ประชาชนทุกคนและทุกองค์กรเครือข่าย
(๒) ยุทธศาสตร์ในการผลักดันธรรมนูญฯ
- กลุ่มเป้ าหมายต้ องเข้ าใจและใช้ ธรรมนูญฯ เพื่ อสุขภาพของทุกคน
(๓) กลไกในการผลักดันธรรมนูญฯ
- เริ่ มต้ นที่ คสช. เป็ นองค์กรนําในการสร้ างความร่วมมือ ผลักดันในทุกวิถที าง
รวมถึงเฝ้ าระวังการกระทําที่ ละเมิดธรรมนูญฯ
 บทบาท คสช. ในการผลักดันธรรมนูญฯ
(๑) ต้ องสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาสาระของธรรมนูญฯ ให้ กบั
- คสช.
- ภาคีเครือข่าย (ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน)
- ประชาชนทัว่ ไป โดยผ่านระบบการศึกษาและกระบวนการจัดทําความรู้
(๒) การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ทุระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับชุมชนโดยผ่าน
องค์ ก รที่ เกี่ ยวข้ อ งตั้ ง แต่ สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น องค์กรยุทธศาสตร์ต่างๆ
ทั้งนี้ ต้ องคํานึงถึงความสอดคล้ องของกรอบระยะเวลาในการจัดทําแผน กําหนดเป็ น
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน มีการบูรณาการและจัดลําดับความสําคัญ
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(๓) การนําแผนไปใช้ ในการปฏิบัติต้องมีนโยบายระดับชาติ (บน) นโยบายระดั บพื้ นที่
(ล่าง) และสร้ างความเชื่ อมโยงของแผนทุกระดับ
๓.๒

กลุ่มสมัชชาสุขภาพ
 หลักการสําคัญ
(๑) คสช. ควรมี บทบาทเข้ าไปช่ ว ยทําความเข้ าใจกับพื้ น ที่ ให้ สามารถขับเคลื่ อนสมัชชา
สุขภาพในเชิงปฏิบัติได้ อย่างสมบูรณ์ ในหลักการสําคัญ ทั้งในด้ านองค์ประกอบของ
กลไก ความหลากหลายของผู้เข้ าร่วมเวที การขับเคลื่ อน และการกําหนดประเด็นที่ ชัด
(๒) สร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๓) เห็นว่ ากระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่ อแก้ ปัญ หาความขัดแย้ งในสังคมที่ เป็ นอยู่ ใน
ขณะนี้ได้
 ข้ อเสนอเพื่ อการพัฒนา
(๑) การพัฒนาประเด็นเข้ าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีทมี่ าจาก ๒ ส่วน คือ
ส่ วนที่ ๑ กระบวนการมีส่วนร่ วมจากองค์ กร หน่ วยงานและภาคีเครื อข่ าย โดยการ
เปิ ดรับข้ อเสนอเชิงนโยบาย แบบที่ เป็ นอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒ มีการกําหนดหัวข้ อที่ สาํ คัญ โดยมีทมี่ าจาก
- คสช. เป็ นผู้กาํ หนดประเด็นที่ เป็ นประเด็นระดับชาติ (ประเด็นที่ ท้าทาย
คือ ความสมานฉันท์ของสังคม ภาวะโลกร้ อน)
- จากนโยบายรัฐบาล
- จากข้ อมูลวิชาการ
- ประเด็นจากพื้นที่ (ซึ่ งต้ องกําหนดขอบเขตพื้นที่ ให้ ชัดว่าเป็ นพื้นที่ ระดับใด)
(๒) การขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
- ควรมีการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มาเป็ นกรอบใน
การทํางาน และ คสช. เข้ าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่ อนด้ วย
- มีการจัดลําดับความสําคัญ กําหนดประเด็นหลักและประเด็นรอง เช่น
ก. สุขภาวะทางเพศ
ข. สื่ อกับเด็ก
ค. อาหารปลอดภัย
- ควรบูรณาการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง ๒ ปี มาประกอบการพิจารณาประเด็นที่
บูรณาการด้ วยกันได้ เช่ น สุขภาวะทางเพศ สื่ อกับเด็ก จากมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ และประเด็นสุขภาวะเยาวชนและครอบครัว จากมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มาบูรณาการเข้ าด้ วยกัน
- กระบวนการควรมี ค ณะทํา งานไปพั ฒนาประเด็น ให้ ชั ด และ คสช.ควรเข้ า ไป
สนับสนุนการหาเจ้ าภาพในการขับเคลื่ อน
- สร้ างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริงในการขับเคลื่ อน
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๓.๓

(๓) ควรเร่ งสร้ างความเข้ าใจกับสังคม ผ่านกระบวนการสื่ อสารทางสังคม ทั้งในแง่คุณค่ า
ของสมัชชาสุขภาพ และผลที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
 ขอบเขตของประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย
- ข้ อเสนอต่อการทํางานการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ มองผ่านบทเรียนมาบตาพุด
และระบบการประเมินผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อม
 จากการอภิปรายกลุ่มย่อย สรุปได้ ดังนี้
(๑) สื่ อสารทําความเข้ าใจกับสังคม เกี่ ยวกับการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ โดยใช้
positive approach ซึ่ งจากสถานการณ์ปัจจุบันจะเป็ นโอกาสในการทํางานนี้
ก. มุ่งสร้ างภาคีให้ มีส่วนร่วม โดยต้ องสร้ างความเป็ น “เรา” ให้ ได้
ปั จจุ บันสังคมโดยรวมไม่ เข้ าใจเรื่ องการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ฝ่ ายธุรกิจบางส่วนมองว่าเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ต้ องทํา
ให้ ทุกฝ่ ายตระหนักว่า การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ เป็ นงานของ “เรา” ซึ่ ง
“เรา” ในที่ นี้หมายถึงทุกฝ่ ายของสังคม มิใช่เป็ นหน้ าที่ หรือความรับผิดชอบของ
แค่รัฐบาลหรือ ใครคนใดคนหนึ่ ง แต่ต้องทําให้ เห็นว่า การประเมินผลกระทบด้ าน
สุข ภาพเป็ นขบวนการทางสัง คม ในการร่ วมกัน สร้ า งแผ่ น ดิน ของ “เรา” การ
เติบโตทางเศรษฐกิจต้ องมีในขณะเดียวกันที่ ชาวบ้ านก็ต้องอยู่ได้ อย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ ดี อย่างไรก็ดี ควรให้ ร้ ูเท่าทันกระบวนการสร้ างความแตกแยก การแบ่งเขา
แบ่งเรา การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เอื้ออํานวยประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายจะ
สร้ าง “ทิศทางร่วม” ได้ เป็ นอย่างดี
ข. กลุ่มเป้ าหมายของการสื่ อสาร
จากสถานการณ์มาบตาพุ ด ในระยะเร่ งด่ วน ควรมุ่ งทํา ความเข้ าใจกับ
ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ ส่งเสริมและควบคุมการลงทุน เช่น
BOI เป็ นอันดับแรก ต่อมาควรทําความเข้ าใจกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวง
แรงงาน ตลอดจนภาคการเมือง
อย่างไรก็ตาม จากบทเรียนของการประเมินผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมที่
เริ่ มจากนักวิชาการแล้ วค่อยไปทําความเข้ าใจกับชาวบ้ าน ทําให้ เกิดช่องว่าง และ
ต่อต้ าน ดังนั้นเสนอให้ ทาํ งานกับทุกระดับไปพร้ อม ๆ กัน
ค. ประเด็นการสื่ อสาร
- ควรย่อยให้ ง่าย ให้ เห็นว่าการทําการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพไม่ใช่เรื่ องที่
ยากและเป็ นเครื่ องมือของสังคม
- การมองการพัฒนาเศรษฐกิจแบบระยะยาว โดยทําให้ เห็นว่า ข้ อมูลหลักฐาน
จาการทํา การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุข ภาพ จะทํา ให้ เ ห็น ตั ว เลขรายจ่ า ย
ในขณะที่ การส่งเสริมการลงทุนจะมองเพียงที่ ตัวเลขรายรับ
- ประเทศไทยไม่จาํ เป็ นต้ องมีจีดีพีสงู ๆ แต่ควรมีความสุขมากขึ้น
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๓.๔

- อย่าเอาเรื่ องการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ไปเป็ นเรื่ องของการเมือง
เพราะเป็ นเรื่ องของสังคม เรื่ องสุขภาพของประชาชน เป็ นเรื่ องรายจ่ายจากการ
พัฒนาที่ ทุกคนแบกรับภาระร่วมกัน
(๒) บทบาทของ สช.
- ควรทํางานร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ให้ มากขึ้น
- สช. ต้ องทําข้ อมูลให้ ชัดเจน ใช้ ความรู้หลักฐาน การสนับสนุนประชาชนควรต้ อง
ทําให้ ใช้ ข้อมูลที่ ถูกต้ องมิใช่ปฏิเสธทุกเรื่ อง
- ไม่ควรมีการปักธงคําตอบไว้ ก่อน ควรมองผลกระทบให้ ครบทุกมิติ หากปักธงจะมี
การแบ่งเขาแบ่งเราทันทีและจะนํามาสู่ความขัดแย้ ง แต่การทําการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพจะนําไปสู่ทางเลือกของนโยบายการพัฒนา
- เร่งผลิตชุดเครื่ องมือในการทําการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ อาจศึกษาแนว
ทางการทํางานจากการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
- สร้ างระบบความรับผิดชอบร่วม ทั้งฝ่ าย ส่งเสริม ควบคุม และผู้ประกอบการ
- เตรียมความพร้ อมในระบบข้ อมูลและคลังข้ อมูล รองรับการประเมินผลกระทบ
ด้ านสุขภาพ
(๓) เรื่ องด่วนที่ ต้องทํา
- มาบตาพุด เป็ นบทเรียนที่ นาํ ไปสู่การทบทวนนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย ควรมีการศึกษาต่ อไปว่ า อุตสาหกรรมหรือการลงทุนขนาดใหญ่ แบบใดที่
ประเทศไทยควรรั บ และไม่ ควรรั บ เพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาดังกล่าวค่าเยียวยาอาจจะสูงกว่า
- ควรมีการทําการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ในประเด็นอื่ นๆ ที่ มิใช่เพียงแค่
สิ่ งแวดล้ อมหรืออุตสาหกรรม เช่น กรณีการประกันสุขภาพ
กลุ่มการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ
 ประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพที่ ควรพัฒนาและขับเคลื่ อน
(๑) กรอบการพิจารณาเลือกประเด็นนโยบายฯ
- วิเคราะห์ตามภารกิจของ คสช. ในพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ประเด็นใหม่จากพื้นที่
- เป็ นประเด็นที่ ต้ องการการจัดการ ประสานความร่ วมมือระหว่ างกระทรวงและ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ
- เป็ นประเด็นที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพในวงกว้ าง
- ไม่เลือกเฉพาะประเด็นตามกระแสเท่านั้น แต่ควรคํานึงถึงประเด็นนโยบายที่ เป็ น
การวางรากฐานการพัฒนาระบบสุขภาพ
- ควรพัฒนากระบวนการการได้ มาซึ่ งประเด็นนโยบายฯที่ จะพัฒนาในอนาคต
(๒) ประเด็นที่ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย
- ความเป็ นธรรมสามระบบหลักประกันสุขภาพ
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- การจัดการปั ญหาความสัมพันธ์แพทย์ ผู้ป่วย โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทุกภาค
ส่วน
- มาตรการในการจัดการปั ญหาปั จจัยคุ กคามทางสุขภาพ ได้ แก่ เรื่ องเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ และบุหรี่ อุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทํางาน
- การจัดการระบบข้ อมูล และการเชื่ อมโยงใช้ ประโยชน์ข้อมูลในการจัดการปั ญหา
ผลกระทบทางสุขภาพ เช่น กรณีมาบตาพุด
- ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการผลักดันกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์
(๓) ประเด็นที่ สมาชิกกลุ่มเสนอเพิ่ มเติม
- ผู้สงู อายุ
- การเข้ าถึงและใช้ ยาที่ จาํ เป็ น
 กระบวนการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ
(๑) ช่องทางการขับเคลื่ อน
- ข้ อเสนอที่ ผ่ านมติ คณะรั ฐมนตรี ให้ ส่งผ่ านไปยังหน่ วยงานต่ างที่ เกี่ ยวข้ อง โดย
พยายามให้ มี ม ติที่ ชั ด เจนว่ า หน่ ว ยงานใดต้ องทํา อะไร เพื่ อให้ หน่ ว ยงานนั้ น ๆ
สามารถนํามติไปขับเคลื่ อน ปฏิบัติได้
- ผ่านโครงสร้ าง กลไกที่ มีอยู่แล้ ว เช่น คณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ
- ส่งมติและข้ อเสนอนโยบายฯไปยังหน่วยงานและกลไกต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องไปยังพื้นที่
โดยควรเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่ น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้ มีการสั่งการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
- ขับเคลื่ อนผ่านกลไกองค์กรภาคีเครือข่ ายที่ เกี่ ยวข้ องในแต่ ละประเด็น เพื่ อเป็ น
กลไกติดตาม กํากับ เฝ้ าติดตามการเคลื่ อนไหวของนโยบาย
- ผ่านหน่วยงานและสื่ อมวลชนและประชาชนทัว่ ไป
(๒) คสช. ควรมีกลไกติดตามความก้ าวหน้ าของข้ อเสนอ/นโยบายฯที่ ผลักดันออกไป อย่าง
เป็ นระบบ
(๓) ควรมีการสรุป ถอดบทเรียนการขับเคลื่ อนนโยบายฯที่ ประสบความสําเร็จ เพื่ อเป็ นตัว
แบบการทํางาน
 ประเด็นอื่ นๆ
- ควรมีการเสริมสร้ างการรับรู้และเข้ าใจการเคลื่ อนไหว และกระบวนการขับเคลื่ อนด้ าน
นโยบายสาธารณะ ฯ ทั้งในระดับพื้นที่ และชาติแก่ คสช. อย่างต่อเนื่ อง
- ควรมี ก ารสื่ อสารความสํา เร็จ ในการขั บ เคลื่ อนนโยบาย ฯ ต่ อ สัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อง
ทุกระดับ
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ แจกเพิ่ มเติมในที่ ประชุม
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อระดมสมองค้ นหาประเด็นสําคัญที่
เกี่ ยวข้ องในระบบสุขภาพที่ ควรพัฒนาเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบาย
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นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๒ – ๓.๓ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้

๓.๒ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ จากผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตํ าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
สืบเนื่ องจากกรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นตามมาตรา ๑๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒ ท่าน ได้ แก่
๑. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ จังหวัดเพชรบุรี ได้ หมดวาระ
การดํา รงตํา แหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล เมื่ อวั นที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่ งตามมาตรา ๒๒
กํา หนดให้ กรรมการจากมาตรา ๑๓(๖) พ้ น จากการเป็ นกรรมการเมื่ อพ้ น จากตํา แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารองค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นนั้นๆ
๒. นายพเยาว์ เนียะแก้ ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ ขอลาออกจากการเป็ น
กรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ซึ่ งตามมาตรา ๒๑ กําหนดให้ ดาํ เนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๑๒๐ วันนับแต่
วันที่ ตาํ แหน่งกรรมการนั้นว่างลงและให้ ผ้ ูได้ รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตน
แทน นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติทมี่ ี นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นประธาน ได้ ดาํ เนินการสรรหากรรมการทดแทนตําแหน่งที่ ว่างลงเสร็จสิ้นแล้ ว ผู้ที่
ได้ รับการเลือก ได้ แก่
๑. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. นายศราวุ ธ สัน ติ นั น ตรั กษ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด หนองบั ว ลํา ภู มี วาระการดํา รง
ตําแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบผลการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ งผู้ทไี่ ด้ รับการเลือกกันเองเป็ น
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ คือ นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญและนายศราวุธ สันตินันตรักษ์

๓.๓ ความก้าวหน้าในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติของประเทศไทย
สืบเนื่ องจากคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รับทราบและมอบหมายหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องพิจารณาดําเนินการตามมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติที่ ๑.๖ เรื่ อง
“ยุทธศาสตร์ในการจัดการปั ญหาจากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์” ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.)
เสนอ ซึ่ งมติ ดั ง กล่ า วมี ข้ อ ๑.๒ (๑) ขอให้ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) ดํา เนิ น การให้ มี
กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยการมีส่วนร่วมอย่างกว้ างขวาง ให้ แล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี และนําเสนอเพื่ อการรับรองในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ สอง นั้น
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ต่ อมา เลขาธิการ คสช. ได้ มีคํา สั่ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการจัด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การกับ ปั ญ หาจาก
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี นพ.สุวิทย์ วิ บุลผลประเสริ ฐ เป็ นประธาน องค์ประกอบคณะกรรมการฯ มาจาก
หน่ วยงานภาครั ฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ สหพั นธ์สมาคม
ท่องเที่ ยว สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ทําหน้ าที่ จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการกับปั ญหาจาก
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ตามมติสมัชชาสุขภาพ
คณะกรรมการฯ ดั ง กล่ า วได้ ป ฏิ บั ติ ง านโดยต่ อ เนื่ อง ทั้ ง การศึ ก ษาข้ อมู ล ทางวิ ช าการ และจั ด
กระบวนการรับฟังความเห็นอย่างกว้ างขวาง และในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ สอง ซึ่ งจัดขึ้นเมื่ อวันที่ ๑๖๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ประชุ มสหประชาชาติ สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ มีมติรับรองแผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ในระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติเรียบร้ อย
แล้ ว
อนึ่ ง ได้ มีหนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๒/๑๐๒๓๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
นําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง การเข้ าเยี่ ยมคารวะของผู้แทน International Center
Alcohol Policies (ICAP) ซึ่ งนายกรัฐมนตรีได้ มีบัญชามอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจัดการ
หารือ/สัมมนาผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ ยวข้ องของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ทั้งภาครัฐ ได้ แก่กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน(ผู้ผลิต/จําหน่ าย/นําเข้ า) ภาคประชาสังคม รวมถึง ICAP
เพื่ อจัดทําร่ างกรอบยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ว่าด้ วยนโยบายแอลกอฮอล์อย่างไม่เป็ นทางการเพื่ อนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนั้น
ในการนี้ ประธานกรรมการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการกับปั ญหาจากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
(นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ) ได้ มีบันทึกข้ อความถึงเลขาธิการ คสช. เพื่ อขอให้ นาํ เรียนกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์แห่ งชาติแก่นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ) พร้ อม
หลักการพิจารณาขององค์การอนามัยโลก กรณี ICAP ขอเข้ าร่วมการจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
ว่าด้ วยนโยบายแอลกอฮอล์อย่างไม่เป็ นทางการ
ตามหลักการขององค์การอนามัยโลก ที่ ปรากฎในเอกสารรายงานทางวิชาการ (WHO Technical
Report Series 944) กล่าวถึงบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนที่ มีผลประโยชน์ทางพาณิชย์จากการผลิตเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ว่ า ไม่ ค วรมี บ ทบาทในการกํา หนดนโยบายของภาครั ฐ แต่ ค วรมี บ ทบาทสํา คั ญ ในการเป็ น
ผู้ดาํ เนินการตามนโยบายที่ กาํ หนด เช่น ลดอันตรายจากการดื่ มแอลกอฮอล์ การกําหนดมาตรการไม่จาํ หน่าย
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แก่ผ้ ูทมี่ ีอายุตา่ํ กว่าเกณฑ์กาํ หนด ซึ่ งมติจากการประชุมองค์การอนามัยโลกในระดับภูมิภา
ก็เป็ นไปในหลักการเดียวกัน ดังนั้น กรณีองค์กร International Center Alcohol Policies (ICAP) ซึ่ งแม้ จะเป็ น
องค์กรสาธารณประโยชน์ แต่กเ็ กิดจากการสนับสนุ นทุนของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ
ผู้ ผลิตและจําหน่ าย จึงน่ าจะเป็ นผู้ มีส่วนเกี่ ยวข้ องและมีผลประโยชน์ทับซ้ อนตามความหมายขององค์การ
อนามัยโลก
ทั้งนี้ เลขาธิการ คสช. ได้ มีหนังสือที่ สช.๗๗๘๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่ องการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เรียนเสนอนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คสช. เพื่ อทราบ
แล้ ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ และเอกสารรวมมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มติที่ ๕ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่ งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
มีหนั งสือแจ้ งว่ า นายกรั ฐมนตรี มีบัญชามอบหมายกระทรวงสาธารณสุขพิ จ ารณาว่ า เมื่ อแผนยุ ท ธศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑๑

นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติเสร็จสมบูรณ์แล้ ว ให้ นาํ ไปจัดทําคู่มือนโยบายแอลกอฮอล์ แจกจ่ายเพื่ อสร้ าง
ความชัดเจนต่อภาคธุรกิจเอกชนที่ มีผลประโยชน์ทางพาณิชย์ ทั้งของไทยและต่างประเทศต่อไป (หนังสือสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๒/๑๓๖๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบความก้ าวหน้ าในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ของประเทศไทย
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องสืบเนื่ องจากการประชุมที่ ๔.๑-๔.๔ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ ความคืบหน้าการจัดทําธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้ รายงานความคืบหน้ า การจัดทําธรรมนู ญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่า วุฒิสภาได้ รับทราบ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ วในการประชุมเมื่ อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ และสภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณารับทราบแล้ ว
ในการประชุมเมื่ อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ นั้น
ขณะนี้ ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ ประกาศลงในราชกิจจา
นุ เ บกษา เล่ ม ๑๒๖ ตอนพิ เ ศษ ๑๗๕ ง เมื่ อวั นที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ นอกจากนี้ คณะกรรมการติ ด ตาม
สนับสนุ น และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช
เป็ นประธาน ได้ จัดทํายุทธศาสตร์การผลักดันธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สู่การปฏิบัติ
(ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖) โดยกําหนดเป้ าหมาย ๓ ประการ คือ
๑. ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ รับการยอมรับและผูกพันเป็ นฐานอ้ างอิง
เป็ นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้ านสุขภาพของ
หน่วยงาน องค์กรภาคีทเี่ กี่ ยวข้ องทุกภาคส่วน
๒. เกิดการดําเนินงานทางด้ านสุขภาพที่ มีทศิ ทางสอดคล้ องกับเป้ าหมายของธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ
๓. มีองค์ความรู้อย่างพอเพียงเพื่ อการขับเคลื่ อน และ/หรือทบทวน ปรับปรุงธรรมนูญ ว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติฉบับต่อไป
ยุทธศาสตร์สาํ คัญในการดําเนินงาน มี ๔ ประการ ได้ แก่
๑. ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็ นฐานอ้ างอิงในการจัดทําแผนฯ ทุกระดับ
๒. สร้ างกระบวนการขับเคลื่ อนสาระที่ เป็ นประเด็นสําคัญของธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ด้ วยหลักการตลาดเชิงสังคม
๓. การจัดการความรู้
๔. การสื่ อสารทางสังคม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑๒

๕. ใช้ การติดตามและประเมินผลสร้ างความเข้ มแข็งในการขับเคลื่ อน
นอกจากนี้ ในปั จจุ บันได้ มีการจัดทําธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพระดับพื้นที่ โดยประยุกต์หลักการ
และสาระจากธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ไปใช้ เป็ นกรอบ แนวทางกําหนดรายละเอียดและรูปธรรม
ที่ สอดคล้ องกับพื้นที่ ๒ ฉบับแล้ ว คือ
๑. ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประกาศใช้ เมื่ อวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. ธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประกาศใช้ เมื่ อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๔.๒

รั บ ทราบความคื บ หน้ าการจั ด ทํ า ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

ความคืบหน้าการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก

สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้ รายงานความคืบหน้ าการขอแก้ ไขพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก ตั้งแต่เริ่ มดําเนินการขอแก้ ไขจนกระทัง่ อยู่ในระหว่างการ
บรรจุเข้ าระเบียบวาระเพื่ อพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๒ นั้น
สช. ขอรายงานความคืบหน้ าเพิ่ มเติม ดังนี้
๑. เมื่ อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สภาผู้แทนราษฎรได้ ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ ว
๒. ขณะนี้ได้ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาแล้ ว รอการพิจารณาเมื่ อมีการเปิ ดสมัยประชุมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๔.๓

รั บทราบความคืบหน้ าการขอแก้ ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ วรรคแรก

ความคืบหน้ากฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

สืบเนื่ องจากการประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวั นที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๒ คสช. เห็นชอบหลักการร่ างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อการยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิตหรือเพื่ อ
ยุ ติการทรมานจากการเจ็บป่ วย พ.ศ. .... และมอบให้ เลขาธิการ คสช.นําข้ อสังเกตของ คสช.ไปพิจารณา
ปรับปรุงรายละเอียดต่อไปแล้ วให้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป นั้น
เมื่ อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายใน
วาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย พ.ศ. .... ตามที่ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติเสนอ และให้ ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ รับความเห็นของกระทรวง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑๓

ยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้ วย แล้ ว และขณะนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๔.๔

รั บทราบความคืบหน้ ากฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ความคืบหน้าเครื อข่ ายภาคประชาสังคมขอใช้สิทธิ ให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและแผนการเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๒ ได้ รับทราบการดําเนินงานในกรณีเครือข่ายภาคประชาสังคมขอใช้ สิทธิให้ มีการทบทวนยุทธศาสตร์
ทรัพย์สินทางปั ญญาและแผนการเร่ งรัดการป้ องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดย
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ มีบัญชาเมื่ อวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒ มอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดให้ มีการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคผู้บริโภค นักวิชาการ และผู้ขอใช้ สทิ ธิตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เน้ นหลักการมีส่วนร่วม เพื่ อรับฟั งข้ อเสนอต่อการปรับปรุงแผนเร่งรัดการป้ องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และร่างยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งชาติ โดยเฉพาะใน
ประเด็นยาและเวชภัณฑ์สุขภาพ และประเด็นที่ มีผลกระทบทางสุขภาพอื่ นๆ โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข(นายวิทยา แก้ วภราดัย) รองประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นประธานการหารือ
และเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เข้ าร่วมด้ วย และรายงานผลการ
หารือให้ คสช. ได้ ทราบต่อไป นั้น
สช. ได้ จัดการประชุมร่ วมระหว่างหน่วยงานตามที่ ได้ รับมอบหมายแล้ ว เมื่ อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ โดยมี รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (นายมานิ ต นพอมรบดี ) เป็ นประธาน ทั้ ง นี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายอลงกรณ์ พลบุตร) ติดราชการ และได้ มอบหมายให้ อธิบดีกรมทรัพย์สนิ
ทางปัญญา(นางปัจฉิมา ธนสันติ) กระทรวงพาณิชย์ เป็ นผู้แทนเข้ าร่วมประชุม ที่ ประชุมมีมติใน ๓ ข้ อ ดังนี้
๑. ขอให้ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็ นหน่วยงานหลัก
๑.๑ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบให้ มีการจัดทํายุทธศาสตร์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งชาติว่าด้ วยยาและเวชภัณฑ์ เป็ นการเฉพาะ
๑.๒ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัช
กรรม และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทําแผนยุทธศาสตร์
ทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งชาติว่าด้ วยยาและเวชภัณฑ์ เพิ่ มเติมขึ้นมาเป็ นการเฉพาะ โดยให้
มีกระบวนการมีส่วนร่ วมของทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ มี
ส่วนเกี่ ยวข้ อง
๑.๓ ใช้ กลไกการบังคับใช้ กฎหมายที่ มีอยู่ในปั จจุบันในการจัดการปั ญหาเกี่ ยวกับ การละเมิด
ทรั พย์สินทางปั ญญาด้ านยาและเวชภัณฑ์ (สิทธิบัตร/เครื่ องหมายการค้ า) กรณีที่อาจ
เกิดขึ้น ในขณะที่ การจัดทํายุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติว่าด้ วยยาและเวชภัณฑ์
ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑๔

๒. ให้ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ช ย์ เสนอมติ ก ารประชุ มต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายด้ านการป้ องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาฯ เพื่ อ
ทราบและดําเนินการต่อไป
๓. ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เสนอมติการประชุ มต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติเพื่ อทราบต่อไป
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ และแจ้ งไปยังรัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงพาณิชย์
(นายอลงกรณ์ พลบุตร) เพื่ อทราบและดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายด้ านการ
ป้ องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ ต่อไป
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์
ได้ นําข้ อเสนอแนะและมติในการประชุ มหารือร่ วมกันไปแก้ ไขเพิ่ มเติมสาระสําคัญใน (ร่ าง)ระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การป้ องปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
พ.ศ. .... และคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบแล้ ว แต่ใน ข้ อ ๗ ลําดับที่ ๗.๒๘ ยังระบุว่า “กฎหมายว่าด้ วย
การสาธารณสุข” เป็ นกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับการป้ องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาตามระเบียบนี้ จึง
ขอให้ ฝ่ายเลขานุการนําเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่ อให้ มีการแก้ ไขระเบียบฯให้ ถูกต้ อง
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รับทราบความคืบหน้ ากรณีเครือข่ายภาคประชาสังคมขอใช้ สิทธิให้ มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและแผนการเร่งรัดการป้ องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และมอบ สช. แจ้ งไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิ ช ย์ ( นายอลงกรณ์ พลบุ ต ร)เพื่ อทราบและพิ จ ารณาดํ า เนิ น การเสนอ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายด้ านการป้ องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรั พ ย์สิน ทางปั ญ ญาฯ ต่ อ ไป
ทั้ง นี้ มอบฝ่ ายเลขานุ ก ารศึกษาเพิ่ มเติ มมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๕๒ เรื่ อง ร่ า งระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการบริหารกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับการปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา พ.ศ. .... เพื่ อพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่องเพื่อพิจารณา

การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ คสช. ได้ รั บ ทราบการ
เตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร แล้ วนั้น บัดนี้ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ เสร็จสิ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว สํานั กงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ในฐานะฝ่ าย
เลขานุการ จึงขอรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑๕

๑. มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้ วยผู้แทนกลุ่มเครื อข่ ายต่ าง ๆ จํานวน ๑๘๐ กลุ่มเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทูตานุทูต ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้สังเกตการณ์ สื่ อมวลชน คณะกรรมการ
และคณะทํางานต่าง ๆ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๒,๐๒๐ คน
๒. มีการพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๑๒ ระเบียบวาระ ได้ แก่
๒.๑ การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่ อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
๒.๒ โรคติดต่ออุบัติใหม่
๒.๓ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุทอี่ ยู่ในภาวะพึ่ งพิง
๒.๔ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่ อการเข้ าถึงบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพของประชาชน
๒.๕ การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒.๖ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ ืนบ้ านและการแพทย์ ทางเลือกให้ เป็ นระบบ
บริการสุขภาพหลักของประเทศ คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
๒.๗ การแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
๒.๘ ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ ขาดจริยธรรม : เพื่ อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของผู้ป่วย
๒.๙ การจัดการปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน
๒.๑๐ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
๒.๑๑ แผนพัฒนาที่ ย่งั ยืนบนฐานการพึ่ งตนเองด้ าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม กรณีภาคใต้
๒.๑๒ รายงานความก้ าวหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑
๓. มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
๓.๑ การกล่ า วสุน ทรพจน์ ภายใต้ แ นวคิ ด “โอกาสและความท้ า ทายต่ อ สุข ภาวะจากวิ ก ฤติ
ซํา้ ซ้ อน” โดยผู้แทนกลุ่มเครือข่ายจํานวน ๗๘ กลุ่มเครือข่าย
๓.๒ การประชุมวิชาการ จํานวน ๗ เรื่ อง
๓.๓ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย จํานวน ๖ เรื่ อง
๓.๔ ลานสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ภายใต้ แนวคิ ด “สดับเสียงเล็กๆจากผู้ มี จิตใหญ่ ไพศาล:
Voice of the Great Mind”
๓.๕ เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ : หนทางสร้ างความเป็ นธรรมด้ านสุขภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ให้ บริการจุดเดียวจอด (One Stop Service) เป็ นจุดเชื่ อมประสานระหว่างผู้จัด ผู้เข้ าร่วมและ
เครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง
๕. มีการสื่ อสารสาธารณะทั้งในและนอกสถานที่ จัดประชุม โดยการถ่ายทอดผ่านช่องทาง การสื่ อสาร
ทั้งทางวิทยุ(FM92.5 และเครือข่ายวิทยุชุมชน ๒๐๐ สถานี) โทรทัศน์(ช่อง ๑๑) สถานีวิทยุและ
โทรทัศน์สุขภาพแห่ งชาติ(www.healthstation.in.th) และจดหมายข่ าว(เกาะติดสมัชชา) และ
อื่ นๆ
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑๖

๑. รับทราบรายงานผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. เห็น ชอบมติ ส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในภาพรวม และให้ เ สนอ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ ยวข้ องต่อไป
๓. มอบหมายให้ ส ํา นั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาเสนอเรื่ องที่ มี ข้ อ เสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็ นการเฉพาะ เสนอต่อ คสช. พิจารณาเป็ นเรื่ องๆ ต่อไป
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ ว
ควรมีดําเนิ นการเชื่ อมต่ อกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่ อขับเคลื่ อน
ข้ อเสนอต่างๆ ให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม โดยเรียกว่า “ขาเคลื่ อน” สําหรับมติที่ ๑๐ การพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่วมเพื่ อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว เสนอให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็ นเจ้ าภาพหลักแล้ วให้ ภาคส่วนต่ างๆ เข้ ามาร่ วมดําเนินการ ซึ่ งนายกรัฐมนตรีได้ แต่ งตั้ง “สถาบันพัฒนา
ครอบครัวไทยแห่ งชาติ” ขึ้นเป็ นกลไกในการขับเคลื่ อน รวมทั้งให้ มีการศึกษาวิจัยเพื่ อวางยุ ทธศาสตร์ การ
ขับเคลื่ อนทั้งระบบ
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ได้ เห็นความงดงามของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติทมีี่
การพูดคุยอย่างสมานฉันท์ในทุกประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับสุขภาวะ ในทุกระดับ ซึ่ งเป็ นการสะท้ อนความต้ องการ
ของตัวแทนประชาชนที่ แท้ จริง แต่ผ้ ูเข้ าร่วมที่ มาจากภาครัฐซึ่ งเป็ นผู้กาํ หนดนโยบายของประเทศที่ ควรมาเข้ า
ร่วมและรับฟั งมีเพียง ๑๒๐ คนจากจํานวนผู้เข้ าร่วมทั้งหมด ๒,๐๒๐ คน จึงควรมีแนวทางในการประสานหรือ
ดําเนินการอย่างไรให้ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ให้ ความสําคัญและเข้ ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
มติทปี่ ระชุม

๕.๒

รั บทราบรายงานผลการจั ดสมั ชชาสุขภาพแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในภาพรวม โดยให้ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเสนอ
เรื่ องที่ มี ข้ อ เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเป็ นการเฉพาะ เพื่ อเสนอต่ อ คสช.
พิจารณาเป็ นเรื่ องๆ ต่อไป

การลดความเหลื่อมลํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่ องจากปั จจุบันประเทศไทย
มีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก ๓ ระบบ ได้ แก่
๑) ระบบประกันสังคม ซึ่ งเป็ นความมั่นคงด้ านสังคมของลูกจ้ างที่ รัฐ นายจ้ าง และลูกจ้ างร่วมกัน
สมทบแก่แรงงานในระบบปัจจุบันมีผ้ ูใช้ สทิ ธิ ๙.๘๔ ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ ๑๕.๘ ของประชากรทั้งหมด มี
แหล่งเงินที่ ได้ รับการสบทบจากรัฐ นายจ้ าง และลูกจ้ างฝ่ ายละเท่ากันร้ อยละ ๑.๕ ของเงินเดือน ในปี ๒๕๕๑
ใช้ งบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็ นเงิน ๑๗,๖๖๖.๙๖ ล้ านบาท เฉลี่ ย ๒,๑๓๓.๕๐ บาท /คน
๒) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เป็ นสวัสดิการที่ รัฐจัดให้ แก่ข้าราชการรวมถึง พ่อ แม่
บุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่เกิน ๓ คน ปัจจุบันมีผ้ ูใช้ สทิ ธิ ๕ ล้ านคน ได้ รับเงินจากงบประมาณรัฐ โดยในปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๑๗

๒๕๕๑ กรมบัญชีกลางตั้งงบประมาณในการรักษาพยาบาลไว้ ๓๘,๗๐๐ ล้ านบาท แต่มีการใช้ จ่ายประมาณ
๕๔,๙๐๔.๙๘ ล้ านบาท เฉลี่ ย ๑๑,๐๐๐ บาท/คน
๓) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็ นรัฐสวัสดิการที่ จัดแก่ประชาชนไทย กลุ่มอื่ นๆที่ เหลือ ซึ่ ง
เกิดจากการรวมระบบประกันสุขภาพที่ มีอยู่ในขณะนั้น ได้ แก่ ระบบสวัสดิการผู้ทคี่ วรช่วยเหลือเกื้อกูล ระบบ
บัตรประกันสุขภาพ และ ผู้ทไี่ ม่มีหลักประกันใดๆ ปัจจุบันมีผ้ ูใช้ สทิ ธิประมาณ ๔๗ ล้ านคน ได้ รับงบประมาณ
จากรัฐในอัตราเหมาจ่ายปี ๒๕๕๑ เป็ นเงิน ๗๖,๕๙๘.๘๐ ล้ านบาท เฉลี่ ยคนละ ๒,๑๐๐ บาท/คน
ระบบหลักประกันทั้งสามระบบมีการออกแบบระบบที่ ต่ างกันในหลายประเด็น เช่ น แหล่ งเงินที่ ใช้
สิทธิประโยชน์ ผู้ให้ บริการ และระบบการจ่ายเงิน ทําให้ เกิดความแตกต่างของบริการที่ ถูกกล่าวถึงว่าเป็ น
ความเหลื่ อมลํา้ และไม่เป็ นธรรมระหว่างสามระบบหลักประกัน เช่นความแตกต่างที่มีการพูดกันในประชาช
ทั่วไป คือ เรื่ องยา ซึ่ งพบว่ า “ผู้ป่วยใน” ของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการได้ รับยานอกบัญชียา
หลัก ยาต้ นแบบนําเข้ าจากต่างประเทศและยาที่ มีราคาแพง รวมถึงได้ รับหัตถการบางอย่างที่ สูงกว่า เช่น การ
ผ่ าคลอด การผ่ าตั ดส่ องกล้ อง เป็ นต้ น และมีระยะเวลาพั กรั กษาตั วในโรงพยาบาลนานกว่ าผู้ ป่วยระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าอย่างชัดเจน แต่กไ็ ม่สามารถพิสูจน์ได้ ชัดเจนว่า ภาพลักษณ์ของบริการสุขภาพ
ของข้ าราชการที่ ดีกว่าเพราะได้ รับบริการด้ วยยาและเทคโนโลยีราคาแพงกว่าระบบอื่ นๆ นั้นเป็ นบริการที่ ดีกว่า
จริง หรือแท้ จริงแล้ วข้ าราชการกลับกลายเป็ นกลุ่มเสี่ ยงในการทดลองยาและเทคโนโลยี การรักษาแบบใหม่ๆ
อีกทั้งยังทําให้ ความน่าเชื่ อถือของคุณภาพยาในระบบบัญชียาหลักตกตํา่ ไปด้ วย
ปัจจุบันมีความเคลื่ อนไหวเพื่ อพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ ดังนี้
๑) ระดับนโยบาย รัฐบาลภายใต้ การนําของนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มีนโยบายที่
สอดคล้ องกั บ ทิ ศ ทางข้ า งต้ น โดยมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ รองนายกรั ฐ มนตรี ( นายกอร์ ป ศั ก ดิ์ สภาวสุ )
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ เมื่ อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ พิจารณามาตรการเพื่ อลดค่าใช้ จ่ายด้ านรักษาพยาบาลของ
ราชการ แต่ ยาํ้ ว่า ต้ องไม่ ทาํ ให้ คุณภาพการรั กษาลดลง เนื่ องจากภาระค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลที่ มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้น ทุกๆ ปี อาจส่งผลให้ งบประมาณลงทุนของภาครัฐลดลง ซึ่ งอาจกระทบ
ต่องบประมาณในการลงทุนในอนาคต
๒) เมื่ อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)ได้ จัดประชุ มระดมความ
คิดเห็น “ทางเลือกนโยบายในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่คู่สมรสและบุตรของผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคม” ขึ้น และปั จจุ บัน สวรส. และสํานักงานวิจัยเพื่ อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.)
กําลังร่วมทํางานกับกรมบัญชีกลางในโครงการร่วมระยะ ๓ ปี เพื่ อจัดระบบควบคุมกํากับการใช้ ยา เพื่ อปรับลด
ค่าใช้ จ่ายของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้ าราชการ
๓) ทั้งสามระบบหลักประกันสุขภาพได้ ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือสามกองทุน
โดยผลั ด เปลี่ ยนเป็ นเจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการปี ละ ๑-๒ ครั้ ง รู ป แบบการ
ประสานงานจะเป็ นการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ เพื่ อให้ การดําเนินงานหลักประกันสุขภาพเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แม้ ความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการจะค่อนข้ างดี มีความคืบหน้ าที่ ชัดเจนใน
เรื่ องการจัดการฐานข้ อมูลผู้มีสิทธิ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสาร การให้ บริการตอบคําถามแก่ประชาชน
และกําลังมีความคืบหน้ า ในการบริหารจัดการระบบบริการโรคที่ มีความสําคัญและโรคค่าใช้ จ่ายสูงให้ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน เช่น โรคเอดส์ และไตวาย แต่การควบคุมกํากับและตรวจสอบคุณภาพบริการ ยังไม่มีความ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
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ร่วมมือที่ เป็ นรูปธรรม รวมถึงการสร้ างความเป็ นธรรม และลดความเหลื่ อมลํา้ ของระบบหลักประกันสุขภาพทั้
สามระบบด้ วย
การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพนั้น จึงควรมองภาพรวมทั้งระบบ และกําหนดแนวทางแก้ ไข หรือ
ออกแบบระบบใหม่ท้งั ระบบอย่างต่อเนื่ อง ไม่มุ่งเพียงปรับปรุงรายระบบเท่านั้น ทั้งนี้
๑) ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ กาํ หนดปรั ชญาและแนวคิด หลักของ
ระบบสุขภาพว่า “ระบบสุขภาพเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบสังคม และเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบความมั่นคงของ
ประเทศ” และ “ระบบสุขภาพจะต้ องส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุษย์และต้ องให้ ความสําคัญกับ
ความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคม” นอกจากนั้นในหมวด ๑๒ ที่ ว่าด้ วยเรื่ องการเงินการคลังด้ าน
สุขภาพ ได้ กาํ หนดเป็ นเป้ าหมายให้ มีการนําระบบการเงินคลังรวมหมู่สาํ หรั บการบริ การสาธารณสุขมาใช้
เพื่ อให้ คนไทย “มีความเป็ นธรรม” ในการได้ รับประโยชน์จากบริการสาธารณสุขที่ รัฐสนับสนุนด้ วย
๒) สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ มีฉันทามติร่วมกัน เรื่ อง “ความเสมอภาคใน
การเข้ าถึงและได้ รับบริ การสาธารณสุขที่ จําเป็ น” โดย กําหนดให้ “ปรั บปรุงประสิทธิภาพและการบริ หาร
จัดการระบบประกันสุขภาพ โดยให้ หน่วยงานที่ รับผิดชอบบริหารระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ คือ
สํา นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สํา นั ก งานประกั น สัง คม กระทรวงแรงงาน และกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง ร่ วมกันจัดทําแผนปฏิรูปหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติทุกระยะ ๕ ปี และมีการทบทวนการ
ทํางานทุก ๑ ปี เพื่ อลดความเหลื่ อมลํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างระบบหลักประกันทั้ง ๓ ระบบ โดยมี
เป้ าหมายที่ เป็ นรูปธรรมและกําหนดระยะเวลาที่ ชัดเจน”
การพัฒนาให้ เกิดความเป็ นธรรมในภาพรวมของระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ มีรูปธรรมการดําเนินงาน
ชัดเจน เป็ นที่ ยอมรับของทุกฝ่ ายที่ มีส่วนได้ ส่วนเสีย เป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นยิ่ ง
สช. ในฐานะเลขานุ การคสช. จึงร่ วมกับ สวรส. ต่อยอดการดําเนินงาน เพื่ อเปิ ดพื้นที่ แลกเปลี่ ยน
ความเห็นของผู้เกี่ ยวข้ องทุกภาคส่วน โดย
๕.๑ เมื่ อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้ ร่วมกันจัดเวที “หาทางออก สร้ างความเป็ นธรรม ๓ ระบบ
หลักประกันสุขภาพ” ที่ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุ ฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เพื่ อเป็ นจุ ดเริ่ มต้ นของการพัฒนา
ข้ อเสนอเชิงนโยบาย และนําไปสู่การสร้ างข้ อตกลงร่ วมกันในกระบวนการทํางานของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ข้ อเสนอต่อการทํางานต่อเนื่ องจากการระดมความเห็นในเวที ที่ สําคัญ ได้ แก่ การตกลงความหมายที่ ตรงกัน
ของคําว่า “ความเป็ นธรรม” ที่ ควรมุ่งเน้ นการเข้ าถึงบริการ ไม่ช้ ีวัดด้ วยตัวเงินเพียงประการเดียว ทั้งนี้ คสช.
อาจมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนากลไกกลางและแนวทางในการกํากับทิศทางระบบบริการที่ มีเอกภาพ และ
กลไกการติดตามคุณภาพ ในระดับชาติที่มีการกําหนดไว้ ในธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ รวมถึงผลักดันการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ มีประสิทธิภาพ และการสื่ อสาร สร้ างจิตสํานึกและ
ความเข้ าใจที่ ถูกต้ องให้ แก่ภาคส่วนต่างๆ
๕.๒ เมื่ อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ ร่วมกันจัดประชุมผู้แทนจากหน่ วยงาน ๓ ระบบหลักประกัน
สุขภาพ และนักวิชาการที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อร่ วมกันกําหนดแนวทางการทํางานไปสู่เป้ าหมายลดความเหลื่ อมลํ้
ระหว่างสามระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่ งที่ ประชุมเห็นตรงกันว่า การรวม ๓ ระบบไว้ ใต้ ระบบเดียวเป็ นไปได้
ยาก แต่การคงรูปหลายระบบไว้ ต้องให้ ความสําคัญ ต่อกลไกกลางระดับชาติ(National Body) ในการจัดการ
ซึ่ งมีสองทางเลือก ได้ แก่
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(๑) กลไกที่ เสนอคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ง โดยอาจพิ จารณาออกระเบี ยบสํานั กนายกรัฐมนตรี
จัดตั้งเป็ นกลไกที่ มีอาํ นาจในการออกแบบและจัดการระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพใน
ภาพรวม
(๒) กลไกในลักษณะประสานการทํางานร่วมกัน ที่ หน่วยงานสามระบบหลักประกันสุขภาพต้ อง
เข้ ามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่ มต้ น โดยฝ่ ายเลขานุการไม่ควรมีส่วนเกี่ ยวข้ องอยู่ในระบบใดระบบ
หนึ่ ง เพื่ อความเป็ นกลาง โดยใช้ ความรู้เป็ นฐานการดําเนินงาน เพื่ อให้ ได้ ข้อเสนอการ
พัฒนาระบบอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ที่ ประชุมได้ มอบให้ สวรส. ในฐานะหน่ วยงานวิชาการจัดทําข้ อเสนอต่ อรูปแบบกลไก ที่
เหมาะสมเพื่ อเสนอต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาให้ ข้อแนะนําต่อแนวทางการดําเนินงาน และบทบาท
ของ คสช. ต่อการดําเนินงานเพื่ อลดความเหลื่ อมลํา้ ของระบบหลักประกันสุขภาพ
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
นายมนัส แจ่ มเวหา ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่ า ยังพบความผิดปกติในการ
ดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง ทั้ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการปฏิบั ติ ต ามระบบการควบคุ มดู แ ล
เท่าที่ ควร ขณะนี้ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อจัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในการควบคุมการใช้ ยาและได้
แก้ ไขพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยการใช้ ยา ซึ่ งอยู่ ในระหว่างการประกาศในราชกิจจานุ เบกษาที่ จะทําให้ ระบบ
ควบคุมการใช้ ยาและอวัยวะเทียมดีข้ ึน สําหรับประเด็นความเหลื่ อมลํา้ ของระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ
เสนอให้ คาํ นึงถึงข้ าราชการในมิติทไี่ ด้ ค่าตอบแทนตํา่ กว่าเอกชนเพื่ อแลกกับสวัสดิการรักษาพยาบาลด้ วย
นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม
ว่า สปสช. ได้ มีการกําหนดสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าให้ ใกล้ เคียงกับสิทธิระบบประกันสุขภาพอีก
๒ ระบบอยู่แล้ ว ดังนั้นหากต้ องการให้ มีมาตรฐานการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดตั้งเป็ นกลไก
การดําเนินงานร่วม
นางผจญสิน วรรณโกวิ ท ผู้ แ ทนเลขาธิ ก ารสํา นั ก งานประกั น สัง คม ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม ว่ า ระบบ
ประกันสังคมมีความแตกต่ างกับ ๒ ระบบ เพราะเป็ นระบบประกันที่ มีการร่ วมจ่ ายทั้งลูกจ้ าง นายจ้ างและ
รัฐบาล โดยมีผ้ ูแทนจาก ๓ ฝ่ ายมาร่วมกันกําหนดสิทธิประโยชน์ของสมาชิก แต่กไ็ ด้ มีการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล มี
การกําหนดมาตรฐานให้ อยู่ใกล้ เคียงกันทั้งในมาตรฐานโรงพยาบาลและสิทธิประโยชน์ เพื่ อให้ ประชาชนมีสทิ ธิ
เข้ าถึงการบริการและลดการใช้ สทิ ธิซาํ้ ซ้ อน
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ มีความเห็นว่ า การรวมระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบเป็ นระบบเดียวเป็ นไปได้ ยาก ควรเป็ นการ
กําหนดในเรื่ องความเป็ นธรรม ความเท่าเทียม คุณภาพและประสิทธิภาพในการได้ รับบริการมากกว่า เช่น ให้
ประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ามีระบบเหมาจ่ายเหมือนกัน สําหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของราชการก็ควรกําหนดสิทธิประโยชน์ให้ เหมือนกับ ๒ กองทุน โดยปรับฐานเงินดือนเพิ่ มขึ้น
นางมาริษา เนตรใจบุญ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑ เห็นด้ วยที่ จะให้ ระบบประกันสุขภาพมี
มาตรฐานเดียวกัน
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นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เสนอให้ เชิญ
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งเข้ า มาร่ ว มกั น ดํา เนิ น งาน โดยเฉพาะรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ก ารจํา กั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รักษาพยาบาล นอกจากนี้ควรคํานึงถึงเรื่ องระบบการประกันชีวิตด้ วย
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้ วยที่ จะให้ ระบบประกันสุขภาพมีมาตรฐานในขั้นพื้นฐาน
เดียวกัน หากผู้รับบริการต้ องการบริการที่ เพิ่ มขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเอง
นายพงษ์ ศั ก ดิ์ พยั ฆ วิ เ ชี ย ร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เห็ น ด้ ว ยกั บ ทางเลื อ กที่ ๑ ที่ ควรออกระเบี ย บสํา นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยกลไกการเงินการคลังด้ านสุขภาพของประเทศเพื่ อดําเนินการในภาพรวม
นายสุ พั ฒ น์ ธนพิ ง ค์ พ งษ์ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชน เขต ๓ เห็น ด้ ว ยกับ การออกระเบี ย บสํา นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยกลไกการเงินการคลังด้ านสุขภาพของประเทศ เพื่ อวางกลไกการบริหารจัดการทั้ง ๓
ระบบ และเห็นควรรวมกองทุนประกันอุบัติเหตุบุคคลที่ ๓ มาร่วมด้ วย
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่ า การใช้ สิทธิซํ้าซ้ อนของราชการแก้ ไขโด
จัดทําระบบข้ อมูลที่ เชื่ อมโยงทั้งโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน ไม่เห็นด้ วยในการรวมกองทุนเพราะเป็ นการ
ผูกขาด การกระจายจะทําให้ เกิดการแข่งขัน
นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นเพิ่ มเติมว่า คสช. ควรจะผลักดันเรื่ องนี้ให้ เกิดผล
สําเร็จ โดยเบื้องต้ นควรรวมระบบบริหารจัดการของกองทุนประกันอุบัติเหตุบุคคลที่ ๓ กับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ เห็นด้ วยกับการออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยกลไกการเงินการคลังด้ านสุขภาพของประเทศ เพื่ อวางกลไกการบริหารจัดการทั้ง ๓
ระบบ และ คสช. ควรมีบทบาทในการผลักดันเรื่ องนี้
มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุ มให้ ความเห็นต่ อแนวทางการดําเนิ นงานเพื่ อลดความเหลื่ อมลํ้า และเพิ่
ประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพทั้งสามระบบ โดยเห็นชอบในหลักการ
ให้ เสนอรัฐบาลจัดตั้งกลไกเฉพาะเพื่ อพัฒนาข้ อเสนอการออกแบบและจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพ เพื่ อปรับปรุงให้ ครอบคลุมทั้งระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้ าราชการ ระบบประกั น สั ง คม ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า รวมถึ ง
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องด้ วย
โดยมอบให้ สช. ร่ วมกับ สวรส. ไปศึกษาพั ฒนาข้ อเสนอให้ ชัดเจน เสนอในการ
ประชุม คสช. ต่อไป

๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า อนุ สนธิ ตามมาตรา ๔๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ หรื อสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุ นให้ ประชาชนรวมตัวกันเพื่ อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) กําหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๒๑

และมาตรา ๒๗ กําหนดให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ดําเนินการเพื่ อให้ การจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ และการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น บรรลุผลตาม
มติของ คสช. ซึ่ ง คสช. ได้ ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ สช. ได้
มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังกล่าวแล้ ว นั้น
เพื่ อให้ การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
สํา นั กงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ จึง ขอเสนอแต่ งตั้งคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกสมัช ชา
สุข ภาพเฉพาะพื้ นที่ และสมั ชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่ อมุ่ งเสริ มสร้ างพลั งของเครื อข่ ายองค์กรภาคี ที่
เกี่ ยวข้ องและเชื่ อมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ที่ มี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริ ฐ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิกระทรวง
สาธารณสุข เป็ นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกรรมการ
และเลขานุ การ มี ก รรมการประมาณ ๑๕–๒๕ คน สําหรั บ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
มอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุ ดนี้ มีวาระการดํารงตําแหน่ งเป็ นเวลา ๒ ปี นับแต่ วันที่ ได้ รับแต่งตั้ง โดยมี
หน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ พัฒนาระบบ กลไกและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นเพื่ อให้ สามารถเป็ นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม ที่ มีความเชื่ อมโยงกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒.๒ ให้ คํ า ปรึ ก ษาและข้ อเสนอแนะต่ อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ละสํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ในการสนับสนุ นสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น
๒.๓ สนับสนุนให้ มีการจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่ อการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
๒.๔ ติดตาม สนับสนุ นและประเมินผลเพื่ อให้ เกิดการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอย่างต่อเนื่ อง
๒.๒ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อดําเนินการต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องตามความจําเป็ น
๒.๓ หน้ าที่ อนื่ ๆตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ที่ มี นายแพทย์ สุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ก ระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นประธานกรรมการ มี เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีกรรมการประมาณ
๑๕–๒๕ คน โดยมี ห น้ าที่ และอํา นาจตามเสนอ สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณาเสนอประธาน คสช.
แต่งตั้งต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
หน้ า ๒๒

ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เรื่องอื่นๆ

ร่างแผนการประชุม คสช. ประจํ าปี ๒๕๕๓ และนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่า เพื่ อให้ การประชุม คสช. เป็ นไป
อย่างเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ ฝ่ ายเลขานุ การจึงได้ จัดทําร่างแผนการประชุม
คสช. ประจําปี ๒๕๕๓ ดังนี้
 ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๓
 ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
 ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓
 ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓
 ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓
และขอกําหนดเวลานัดหมายการประชุมเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติทปี่ ระชุม

รับทราบร่างแผนการประชุมฯ ประจําปี ๒๕๕๓ และนัดหมายการประชุม ครั้งที่
๑/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

หน้ า ๒๓

