เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๓
วันศุกร์ท่ ี ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล
กรรมการที่เข้าประชุม
๑. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
๒. นายสุรเดช ฉายะเกษตริน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๓. นายเดชา ศุภวันต์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๔. นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์
แทนรัฐมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กรรมการ
สิ่ งแวดล้ อม
๕. นายชํานิ บูชาสุข
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๖. นายเฉลียว อยู่สมี ารักษ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
๗. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
๘. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๙. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๑๐. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๑. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๒. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๓. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๔. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
๑๖. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
๒๐. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๒. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
๒๓. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
๒๔. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๕. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
กรรมการ
๒๖. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
๒๗. นายสุชาติ สูงเรือง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑

๒๘. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๒๙. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๓๐. นายสนั่น วุฒิ
๓๑. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๓๒. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๓. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๔. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๕. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)

นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ผูน้ าํ เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
๑. นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
๒. นางสาวสุวรา แก้ วนุ้ย
๓. รศ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
๔. นางสาวสุลัดดา พงษ์อทุ ธา
๕. ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยงอั
ิ่ งศุลี
๖. รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
๗. รศ.สุริชัย หวันแก้ ว
๘. นางสาวศยามล ไกรยูรวงศ์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๙. นางสุวรรณี คํามั่น
๑๐. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สนั ติกูล
๑๑. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๑๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๑๓. นายพิชัย ศรีใส
๑๔. นพ.สุนทร สุนทรชาติ
๑๕. พญ.ดวงพร ปิ ณจีเสคิกุล

สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สํานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้อาํ นวยการโครงการเสริมสร้ างจิตสํานึกนิเวศวิทยา

แทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อาํ นวยการการสร้ างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๒

๑๖. นางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ
๑๗. นพ.วินัย สวัสดิวร
๑๘. นางสาววรวรรณ อาภารัตน์
๑๙. นางสาวปาริชาติ พรหมสุวรรณ
๒๐. นางสาวพรทิพย์ วิริยานนท์
๒๑. นางสาวนิรมล พานิชพจน์พันธุ์
๒๒. นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์
๒๓. ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธรี วุฒิ
๒๔. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
๒๕. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๒๖. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒๗. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๒๘. นพ.ชาตรี เจริญศิริ
๒๙. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๓๐. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๓๑. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๓๒. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
๓๓. ผศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
๓๔. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๓๕. นางสาวสุนีย์ สุขสว่าง
๓๖. นางพลินี เสริมสินสิริ
๓๗. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๓๘. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๓๙. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๔๐. นางสาวณนุต มธุรพจน์
๔๑. นายสุรชัย กลั่นวารี
๔๒. นายนิพล ธนธัญญา
๔๓. นายจิรศักดิ์ วิชัยกุล
๔๔. นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
๔๕. นางสาวศิริธร อรไชย
๔๖. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๔๗. นางจุไรรัตน์ โตคํางาม
๔๘. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๔๙. นางสาวอรนิต อรไชย
๕๐. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๕๑. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย

แทนนายกเมืองพัทยา
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานัก ๗ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หัวหน้ าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อาํ นวยการส่วนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง
สํานักงบประมาณ
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
ที่ ปรึกษา สช.
ที่ ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
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 ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๓

๕๒. นางสาวฐานิตย์ มีสมวัฒน์
๕๓. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี
๕๔. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๕๕. นางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ
๕๖. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล

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

เปิ ดประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่ประธานในการประชุม
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน คสช. แจ้ งว่า ด้ วย
นายกรั ฐมนตรี(นายอภิ สิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ติดภารกิจสําคัญเร่ งด่ วนไม่ สามารถเข้ าร่ วมการ
ประชุมในครั้งนี้ และได้ มีบัญชามอบหมายให้ รองประธาน คสช. ทําหน้ าที่ เป็ นประธานในการประชุม
มติท่ ีประชุม

รับทราบ

๑.๒ นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิให้
เป็ นรูปธรรมโดยเร็ว
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม ได้ แจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบในเรื่ อง นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนํานโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิให้เป็ นรูปธรรมโดยเร็ว เน้น ๑๐ เรื่องที่สําคัญ ดังนี้
๑. เน้ นการส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคเป็ นหลัก
๒. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และคุณภาพการบริการในทุกระดับ
๓. สร้ างความเชื่ อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลการควบคุมโรค
๔. คุ้มครองผู้บริโภคที่ เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพอย่างจริงจัง
๕. สนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ มีบทบาทในการบริการและมีความก้ าวหน้ า
มากขึ้น
๖. สนับสนุ นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล
๗. สนับสนุน อสม. มีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น
๘. พัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศให้ มีความทันสมัยและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
เพื่ อประชาชนมากขึ้น
๙. ผลักดันโครงการ Medical Hub ให้ รุดหน้ ามากยิ่ งขึ้น
๑๐. ผลักดันและพัฒนากฏหมายให้ เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
กฏหมายใหม่ เช่น พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขฯ พระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ โดยให้ ความสําคัญทั้งผู้ให้ บริการ
และผู้รับบริการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๔

และยึดหลักการ ๓ ประการในการดําเนินงาน คือ
๑. ความโปร่งใส
๒. ความสามัคคี
๓. การมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันทุกฝ่ ายในสังคมสาธารณสุข
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ เสนอว่ า ในการขับเคลื่ อนเรื่ องระบบ
สุขภาพของภาคประชาสังคม ขาดการสื่ อสารในการทํางานร่วมกับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและสมานฉันท์
จึงขอให้ มีนโยบายหรือวิธีการทําให้ กระทรวงสาธารณสุขเห็นบทบาทความสําคัญของภาคประชาสังคม และ
ทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่ อมีเป้ าหมายกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพของประชาชนได้ อย่างมี
ความสุขต่อไป
นายจุ รินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุ ม ชี้แจงว่ า
กระทรวงสาธารณสุขจะร่ วมดําเนินการกับหน่วยงาน/องค์กรอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งองค์กร ส. ต่างๆ โดย
การประสานงาน เพื่ อผลักดันโยบายให้ ไปสู่เป้ าหมายของประเทศ
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ เสนอว่า ด้ วยนโยบายรัฐบาลในข้ อ ๕
ระบุว่า “จะสนั บสนุ นสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ มีบทบาทในการบริการและมีความก้ าวหน้ า
มากขึ้ น” จึ ง ขอฝากมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒ มติ ๗ การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์พ้ ืนบ้ านและการแพทย์ทางเลือก ให้ เป็ นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์
แผนปัจจุบันไว้ พิจารณาขยายความหรือเพิ่ มเติม
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ ฝ่ายเลขานุการพิจารณานําเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับความ
เคลื่ อนไหวของระบบสุขภาพที่ สาํ คัญๆ เสนอต่อ คสช. เพื่ อให้ ได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งให้ ที่ประชุมพิ จารณารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องเพื่อทราบ

นายจุ รินทร์ ลั กษณวิ ศิษ ฏ์ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุ ม แจ้ งว่ า
เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๑ – ๓.๔ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยใน
แต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
หน้ า ๕

๓.๑ สรุปผลงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ ๒๕๕๒
ตามที่ ประธาน คสช. ได้ มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่ อง แต่งตั้งกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเรื่ อง กรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นั้น ฝ่ ายเลขานุ การได้ สรุปผลงานของ คสช. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ โดยสรุป
ดังนี้
๑. การประชุมตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒ ได้ มีการประชุมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง
๒. การออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัติสขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
รวมทั้งสิ้น ๑๑ ฉบับ จําแนกเป็ น
๒.๑ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการบริหารจัดการ จํานวน ๓ ฉบับ ได้ แก่
(๑) ประกาศเรื่ อง กรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
นายกเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) คําสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ ปรึกษา คสช.
(๓) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทดแทนตําแหน่งที่ ว่างลง
๒.๒ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการดําเนินงานธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๓ ฉบับ
(๑) ประกาศเรื่ อง ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อสนับสนุนธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ
(๓) คําสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการติดตาม สนับสนุ น และประเมินผลการดําเนินงานตาม
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
๒.๓ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ จํานวน ๒ ฉบับ
(๑) คําสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติ ทดแทน
ตําแหน่งที่ ว่างลง
(๒) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ
๒.๔ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการสมัชชาสุขภาพ จํานวน ๒ ฉบับ
(๑) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(๒) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๕ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ จํานวน ๑ ฉบับ
(๑) คํา สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศึ ก ษา สนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ว่า ด้ วย การแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบต่ อ
สุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
๓. การดําเนินงานภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕
๓.๑ การจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕(๑)
(๑) เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... เพื่ อเสนอต่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๖

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และดําเนินการตามความในมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๒ มีมติให้ เสนอแนะ ให้ คาํ ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ตามมาตรา ๒๕(๒) เสนอข้ อเสนอทางนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี จํานวน ๔ เรื่ อง ได้ แก่
(๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากร ทางการแพทย์
(๒) วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย
(๓) การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
(๔) การแก้ ไขปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
๓.๓ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติและสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมาตรา ๒๕(๓)
(๑) ให้ ความเห็นต่อกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและรับทราบความก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
(๒) รับทราบสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบให้
ฝ่ ายเลขานุ ก ารแจ้ ง มติ ส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ให้ กับ หน่ ว ยงาน องค์ ก รที่ เกี่ ยวข้ อ ง
รับทราบและนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
เพื่ อสุขภาพต่อไป
(๓) เห็นชอบให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อ
ทราบ และมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาดํา เนิ น การในส่ ว นที่
เกี่ ยวข้ องต่อไป
๓.๔ จัดให้ มี หรือส่งเสริม สนับสนุนให้ มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้ าน
สุขภาพเพื่ อให้ เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ าย ตามมาตรา ๒๕(๔)
สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จํานวน ๓ เรื่ อง
(๑) การขับเคลื่ อนและผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุ ทธศาสตร์ทศวรรษกําลังคนด้ าน
สุขภาพแห่งชาติ
(๒) การขับเคลื่ อนนโยบายภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพ
(๓) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
๓.๕ การแก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑) เห็นชอบให้ เสนอแก้ ไขความในวรรคแรกของมาตรา ๒๖ ในพระราชบัญญัติสขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๖ การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารและสํานักงาน
ตามมาตรา ๒๕(๗)
(๑) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- เห็นชอบข้ อเสนอทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ คบ. และ สช. เพื่ อให้ คบ.
และ สช. ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการวางแผนและการดําเนินงานต่าง ๆ ต่อไป
- รั บ ทราบการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อจั ด ทํา แผนงานหลั ก แผนการเงิ น และ
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ ๒๕๕๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๗

- รับทราบในกิจกรรมการดําเนินงานของสํานักงาน ในเรื่ องสําคัญๆ เช่น แผนปฏิบัติ
การ การลงนามข้ อตกลง การดําเนินโครงการต่างๆ
- รับทราบผลการดําเนินงานที่ สาํ คัญของสํานักงานในการประชุมอย่างต่อเนื่ อง
๔. การดําเนินงานภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา
อื่ นๆ
(๑) เห็นชอบให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอรายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิจาํ นวน ๕ คน
ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่ อคัดเลือกเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
วัตถุอนั ตราย
(๒) เห็นชอบให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทําหน้ าที่ ประสานงานกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อผลักดันการ
พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพสําหรับเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาภูมิภาค
อาเซียนต่อไป
(๓) เห็นชอบหลักการ ร่าง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ าย
ของชีวิต หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย พ.ศ. ....
๕. การดําเนินการอื่ นๆ
๕.๑ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิด ร่วมสร้ าง เส้ นทางปฏิรูประบบสุขภาพ” เมื่ อวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๒
๕.๒ มีผ้ ูแทน คสช. เข้ าร่ วมกิจกรรมในการดําเนินงานขับเคลื่ อนพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๐
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบผลงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ ๒๕๕๒

๓.๒ สรุ ป ผลงานของคณะกรรมการบริ ห ารสํ า นัก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ ปี งบประมาณ
๒๕๕๒
ตามที่ ประธาน คสช. ได้ มี คํา สั่ง คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่ อง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น ฝ่ าย
เลขานุการได้ สรุปผลการดําเนินงานของ คบ. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสรุป ดังนี้
๑. การประชุม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒ ได้ มกี ารประชุมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง
๒. การดําเนินงานภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๑ ด้ านนโยบาย
๑) ให้ คาํ ปรึกษาแนวทางการดําเนินงานของ สช.
๒.๒ ด้ านแผนงานและงบประมาณ
๑) เห็นชอบแผนปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ
๒๕๕๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
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๒) เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัตกิ ารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๒และการจัดสรรงบประมาณ (ครึ่ งปี ๒๕๕๒)
๓) เห็นชอบแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณประจําปี ๒๕๕๓ สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๔) อนุ มั ติ นํ า เงิ น งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากปี งบประมาณ ๒๕๕๒ ไปสมทบเป็ น
งบประมาณปี ๒๕๕๓
๒.๓ ด้ านการติดตามและประเมินผล
๑) เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดําเนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก)
๒) เห็นชอบรายงานประจําปี ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๓) เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
๒.๔ ด้ านการบริหารจัดการ
๑) เห็นชอบการแต่งตั้ง นพ.ชาตรี เจริญศิริ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
๒) เห็นชอบลําดับรองเลขาธิการเป็ นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
๓) เห็นชอบให้ ขยายกรอบอัตราพนักงานในปี งบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ จากเดิม ๔๘
อั ต ราเป็ น ๖๐ อั ต รา และให้ ก รอบจํา นวนพนั ก งานในระดั บ วิ ช าการและระดั บ
ปฏิบั ติ ก ารสามารถปรั บ เปลี่ ยนกัน ได้ เพื่ อเอื้อ อํา นวยต่ อ การเลื่ อนตํา แหน่ ง ของ
พนักงาน โดยรายงานให้ คบ. ทราบด้ วย
๔) อนุ มั ติ ว งเงิ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษที่ ขึ้ นกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของรอง
เลขาธิการและพนักงาน สช. ประจําปี ๒๕๕๒
๓. การดําเนินการอื่ น
๑) รับทราบระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๒ ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบผลงานของคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๒

๓.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
สืบเนื่ องจากการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ มี รองศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รองประธานกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นประธานกรรมการ นั้ น บั ด นี้
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ได้ ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งแล้ ว และคณะกรรมการฯ
ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ได้ มีการพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงาน
ในปี ๒๕๕๓ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
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๓.๔ ความคืบหน้าการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก
สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๘
ธัน วาคม ๒๕๕๒ สํา นั กงานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) ได้ ร ายงานความคื บหน้ าการขอแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก ว่ า สภาผู้แทนราษฎรได้ มีมติเมื่ อวันที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ (ฉบั บที่ ...) พ.ศ. .... และได้ บรรจุ
ในระเบี ย บวาระการประชุ ม ของวุ ฒิ ส ภาแล้ ว นั้ น บั ด นี้ วุ ฒิ ส ภาได้ มี ม ติ เ มื่ อวั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
เห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แล้ ว ขณะนี้อยู่ระหว่ างการดําเนินการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบความคืบหน้ าการขอแก้ ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ วรรคแรก

๓.๕ สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ
๒๕๕๒ (ประเมินภายนอก)
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่ า สืบเนื่ องจากมาตรา ๓๙ (๕)
แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ(คบ.) จัดให้ มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานต่อ คสช. อย่างน้ อย
ปี ละหนึ่ งครั้ง นั้น คบ. ได้ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ ๗ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) จัดจ้ าง รศ.นิโลบล นิ่ มกิ่ งรัตน์และคณะ เป็ นผู้ทาํ การประเมินการดําเนินงานของ สช.
(ประเมินภายนอก) โดยวิธี Strategic Review บัดนี้ การประเมินผลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ ว จึงขออนุญาตให้
นายกิติศักดิ์ สินธุ วนิ ช กรรมการบริหารสํานั กงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นผู้ รายงานผลการ
ประเมินต่อที่ ประชุม
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานผล
การประเมินผลการดําเนินงานของ สช. ปี งบประมาณ ๒๕๕๒ (ประเมินภายนอก) โดยสรุปดังนี้
 วัตถุประสงค์หลัก
เป็ นการทบทวนการดํา เนิ น งานเพื่ อให้ ได้ ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง ทิศ ทางและแนวทางการ
ดําเนินงานของ สช.ในอนาคต โดยดูกรอบภารกิจหลักการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
 ผลการประเมิน โดยสรุป
๑. กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ
สามารถสร้ างการมีส่วนร่ วมในกระบวนการพั ฒนานโยบายได้ อย่ างมาก โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็นและระดับชาติ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ได้ รับการกล่าวขานจากทุกฝ่ ายว่ามีคุณูปการอย่างมากในการสร้ างกระบวนการเรียนรู้ให้ กับภาคประชาสังคม
ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็น อย่ า งกว้ า งขวาง เป็ นรู ปธรรม ตอกยํ้าคุณค่าขอ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๐

การผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติยังมีปัญหา โดยเฉพาะในประเด็นการยอมรับของ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ ง คสช. และ สช. จําเป็ นต้ องกําหนดบทบาทให้ ชัดเจนในการดําเนินการ
๒. กลไกและกระบวนการดําเนินงาน
คสช. คบ และ สช. จําเป็ นต้ องเสริมความแข็งแกร่ งให้ กับภาคประชาสังคมและการ
เคลื่ อนไหวทางสังคมอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในการพัฒนานโยบายและการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ งการ
ผลักดันนโยบายฯ ต้ องไม่ทาํ เฉพาะกับอํานาจรัฐและหน่วยราชการเท่านั้น แต่ยังต้ องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สร้ างมติ ข้ อเรียกร้ องและต่อรองให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการตามนโยบาย อนึ่ ง ภาคีเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ในปัจจุบันยังขาดองค์ประกอบที่ เป็ นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นด้ วย
๓. ขอบเขตและลําดับความสําคัญของนโยบายต่างๆ ภายใต้ สช.
มีการขยายประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพนอกเหนือจากที่ พัฒนาขึ้นในกระบวน
สมัชชาสุขภาพ รวมทั้งการขยายประเด็นการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพและขยายบทบาทความร่วมมือทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศในเรื่ องที่ คสช. และ สช. มีความสนใจ ดังนั้น คสช. และ สช. ควรมีหลักเกณฑ์
หรือการให้ ลําดับความสําคัญต่ อประเด็นในการดําเนินงานหรือไม่ อย่ างไร หากขยายประเด็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ออกไปเรื่ อยๆ นอกจากจะสูญเสียโฟกัสของงานแล้ ว ยังอาจสร้ างความขัดแย้ งกับหน่วยงานพัฒนา
สุขภาพอื่ นๆ ด้ วย
 ข้ อเสนอแนะของผู้ประเมิน

๑. ในการขั บ เคลื่ อนนโยบายจากสมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ แ ละธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบ
สุขภาพแห่ งชาติ นอกจากขับเคลื่ อนผ่านส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้ องแล้ วยังจําเป็ นมากที่ สช. ควรขับเคลื่ อนผ่าน
กลไกทางสังคมวงกว้ างโดยเฉพาะเครือข่ ายสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรธุรกิจเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในเงื่ อนไขที่ การกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่ น
กําลังเข้ มแข็งขึ้นเรื่ อยๆ อีกทั้งภาคประชาสังคมในท้ องถิ่ นก็เติบใหญ่ไม่แพ้ กัน การนํานโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพสู่การปฏิบัติ จึงต้ องให้ ความสําคัญกับระดับพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นระดับต่างๆ มากขึ้น
๒. ควรพั ฒนาหลั กเกณฑ์กําหนดลําดั บความสําคั ญของประเด็นนโยบายและยุ ทธศาสตร์
(นอกจากกระบวนการสมัช ชาสุข ภาพ) ที่จะทํา งานในระยะยาว ทั้ง นี้ โดยระดมความคิด เห็น และการ
เข้ าร่ วมจากหน่ วยงานสุขภาพที่ เกี่ ยวข้ อง
๓. ประสบการณ์ แ ละความรู้ เกี่ ยวกั บ การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อสุ ข ภาพจาก
ระดั บ ล่ า งด้ วยกระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ มี ค วามสํา คั ญ ที่ ควรได้ รั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ กว้ างขวางยิ่ งขึ้ น
สช. ควรสรุ ป บทเรี ย นและพั ฒ นาระเบี ย บวิ ธี ก ารเรื่ องนี้ และร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ นๆ ในการทดลอง
นํากระบวนการสมัชชาสุขภาพไปใช้ ในงานของตน
๔. ควรเร่ ง ดํา เนิ น การให้ มี ก ารประเมิ น ภายในและโครงการสื่ อสาธารณะ ซึ่ งจะมี
ความสําคัญสําหรับ สช. ต่อไปในอนาคต จึงควรจัดให้ มีการประเมินผลอย่างครอบคลุม
๕. เพื่ อให้ เกิดการเสริมพลังกับภาคีต่างๆ ที่ ดาํ เนินงานด้ านสร้ างเสริมสุขภาพ สสส. ควรใช้
ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติมาประกอบในการกําหนดแผนงานและโครงการ อีกทั้งใช้ เป็ นกรอบ
ในการแสวงหาการดําเนินงานร่วมกันทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๑

และจากการประชุม คบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ได้ มีมติมอบหมายให้
สช. ดําเนินการ ดังนี้
๑. พัฒนาแนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง สช. และ สสส. ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพ
๒. วิเคราะห์ ประเด็นสําคัญจากรายงานผลการประเมินภายนอก เพื่ อใช้ ในการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายใน สช. ต่อไป ดังเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๕
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ฝ่ ายเลขานุ การควรพิจารณาให้ ความสําคัญต่ อ
ผลการประเมินภายนอกเพราะสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานได้ ดี
มติท่ ีประชุม
๓.๖

รั บทราบผลการประเมินผลการดําเนิน งานของสํานั กงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ปี งบประมาณ ๒๕๕๒

หลักสูตรแพทย์นานาชาติและหลักสูตรแพทย์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการแพทยสภา เมื่ อวั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การหลั ก สู ต รแพทย์
ภาคภาษาอังกฤษ จากการเสนอขออนุ มัติหลั กสูตรแพทย์ นานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.) หลังจากมติดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ ก่อให้ เกิดกระแสความคิดที่ แตกต่างขึ้น
ในสั ง คม โดยส่ ว นที่ ไม่ เ ห็น ด้ ว ยกับ มติ ดั ง กล่ า วได้ เ สนอข้ อ คิ ด เห็น ผ่ า นทางสื่ อมวลชนและทํา หนั ง สื อ ถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกแพทยสภาและกรรมการแพทยสภาเพื่ อให้ มีการทบทวนมติดังกล่าว
ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข คณาจารย์แ พทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว. (๖ คน) ชมรมแพทย์ชนบท
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รผู้ บ ริ โ ภค องค์ ก รผู้ ป่วยและองค์ ก รพั ฒนาเอกชน ๑๔ องค์ ก ร เป็ นต้ น ในขณะเดี ย วกัน
ส่วนที่ เห็นด้ วยก็ได้ ให้ ข้อคิดเห็นผ่านทางสื่ อมวลชนเช่นกัน
คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ (เอกสารแนบ ๑) จึงได้ จัดเวทีสาธารณะ “หลักสูตร
แพทย์นานาชาติ สังคมได้ อะไร” ขึ้น เมื่ อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี มีผ้ ูเข้ าร่วม
เวทีจากทุกภาคส่วนจํานวน ๘๔ คน ผลการจัดเวทีสรุปสาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้
๑.

ลําดับเหตุการณ์ท่ ีเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์นานาชาติ
๑.๑ ปี ๒๕๒๘ มศว. เปิ ดคณะแพทยศาสตร์ (ผลิตแพทย์ปีละประมาณ ๑๓๐ คน)
๑.๒ ปี ๒๕๔๖ มศว. เริ่ มมีแนวคิดหลักสูตรแพทย์นานาชาติ โดยโครงการร่ วมกับ Nottingham
University
๑.๓ ปี ๒๕๕๑ มีโครงการร่วมกับ South Florida University
๑.๔ วั น ที่ ๑๐-๑๑ กัน ยายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการกลุ่ มสถาบั น แพทยศาสตร์ แห่ ง ประเทศไทย
(กสพท.) เข้ าตรวจประเมินความพร้ อมของหลักสูตรแพทยนานาชาติ มศว.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๒

๑.๕ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือถึงนายกแพทยสภา แสดงความเห็น
ต่อการเคลื่ อนไหวเพื่ อเปิ ดหลักสูตรแพทยศาสตร์ นานาชาติ โดยสรุปว่ า ปั จจุ บันประเทศไทย
ยังประสบปั ญหาขาดแคลนแพทย์ในทุกระดับ โดยเฉพาะในชนบท การผลิตแพทย์หลักสูตร
นานาชาติอาจมีผลกระทบต่ อระบบการผลิตแพทย์และระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ
จึงควรมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบและ มีการศึกษาผลกระทบอย่างจริงจัง โดยควรเน้ นการผลิต
แพทย์เพื่ อมุ่งเน้ นตอบสนองความต้ องการภายในประเทศก่อน (เอกสารแนบ ๒)
๑.๖ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ สํานักวิจัยและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ(สวค.) เป็ นองค์กรเจ้ าภาพ
จัดการประชุมวิชาการ “สองแพร่ง : หลักสูตรแพทย์นานาชาติ ทางเลือกระหว่างโลกาภิวฒ
ั น์กบั
สุขภาพคนไทย” ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ประชุมได้ ข้อสรุปเบื้องต้ นว่า
การเปิ ดหลักสูตรนานาชาติย่อมทําได้ แต่ ต้องคํานึงถึงช่ วงเวลาที่ เหมาะสมโดยส่วนใหญ่เห็นว่ า
ขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่ พร้ อม
เนื่ องจากหลายสาเหตุ เช่ น ยังมีปัญหาขาดแคลนแพทย์
ตัวหลักสูตรยังไม่มีความชัดเจนว่าต้ องการผลิตบัณฑิตแพทย์ในคุณลักษณะใด เพื่ อวัตถุประสงค์ใด
แพทยสภายังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินหลักสูตรทําให้ ต้องใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ภาษาไทยในการประเมินแทน และยังมีปัญหาการแย่ งใช้ ทรั พยากรโดยเฉพาะอาจารย์แพทย์
ซึ่ งเป็ นทรัพยากรร่ วมกันของประเทศ เพราะกว่าจะได้ อาจารย์แพทย์หนึ่ งคนต้ องใช้ ต้นทุนของ
แผ่นดินจํานวนมาก (เอกสารแนบ ๓)
๑.๗ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ ประชุ มคณะกรรมการแพทยสภามีมติ อนุ มัติหลั กการหลักสูต ร
แพทยศาสตร์ (English Program) ของคณะแพทยศาสตร์ มศว. โดยเปลี่ ยนแปลงจากที่ ขอเปิ ด
หลักสูตรแพทย์นานาชาติ เป็ นหลักสูตรที่ สอนด้ วยภาษาอังกฤษ กําหนดให้ รับเฉพาะนักเรียนไทย
และต้ องชดใช้ ทุน ๓ ปี หลังจบการศึกษา (เอกสารแนบ ๔)
๑.๘ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ คณาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มศว. ๖ ท่าน ได้ แสดงความ
คิดเห็นผ่านทางสื่ อมวลชนโดยอ้ างอิงการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ ๘ เมื่ อวันที่ ๒๐-๒๒
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ ส่ง เสริ มจรรยาบรรณแพทย์ โดยให้ ดู แ ลสุข ภาพโดยเอาประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง(People-centered health care) และคณะแพทยศาสตร์ควรปรับหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการของสังคม และการประชุมวิชาการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่ สรุปว่ า ประเทศไทยยังไม่ พร้ อม ต้ องพิ จ ารณาผลกระทบให้ รอบคอบ และการผลิ ตแพทย์
ยังจําเป็ นต้ องรองรับความต้ องการภายในประเทศและประชาชนไทย การผลิตแพทย์หลักสูตร
นานาชาติจึงเป็ นเรื่ องนโยบายระดับชาติ การรับรองหลักสูตรจึงต้ องมีกระบวนการมากกว่ านี้
เพราะไม่ ตอบสนองต่ อการขาดแคลนแพทย์ ยังไม่มีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเฉพาะ ไม่ มี
Specification ของหลักสูตรแพทย์นานาชาติ และไม่มีเกณฑ์ รวมทั้ง การเตรียมการด้ านภาษา
ของบุคลากรอื่ นๆ ทั้งนี้ ทางคณาจารย์แพทย์เคยยื่ นหนังสือต่อแพทยสภาแล้ วเมื่ อ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๒ มีคณะกรรมการแพทยสภาบางท่านเห็นด้ วยกับการศึกษาข้ อมูลต่างๆ ก่อนแต่กลับมีมติ
รับรองเมื่ อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ ผ่านมา
๑.๙ วันที่ ๓ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๓ ชมรมแพทย์ชนบทแถลงการณ์คัดค้ านการรับรองหลักสูตรแพทย์
นานาชาติ โดยมีสาระดังนี้
(๑) ทําลายระบบกระจายแพทย์ส่ชู นบท
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๓

(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

สร้ างโอกาสทางการศึกษาแก่คนรวยส่วนน้ อย
ผลิตแพทย์พาณิชย์ป้อนโรงพยาบาลเอกชน
ค่าเทอมสูงสร้ างรายได้ ให้ มหาวิทยาลัย
ไม่เป็ นที่ พึ่งแก่ประชาชนคนไทยทัว่ ไป
ผลิตเพื่ อป้ อนตลาดบนยิ่ งเพิ่ มสมองไหล
ไม่มีการรับฟังสาธารณะอย่างรอบด้ าน
มหาวิทยาลัยอื่ นๆ อาจถือเป็ นโอกาสในการขอเปิ ดหลักสูตร ซึ่ งจะเป็ นจุดเปลี่ ยนสําคัญต่อ
นโยบายการผลิตแพทย์ในอนาคต
๑.๑๐ วันที่ ๔ กุมภาพั นธ์ ๒๕๕๓ เครือข่ ายองค์กรผู้บริโภค องค์กรผู้ป่วยและองค์กรพัฒนาเอกชน
จํานวน ๑๔ องค์กร ยื่ นหนังสือต่ อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกแพทยสภาและ
กรรมการแพทยสภาทุกคนให้ ทบทวน โดยมีเหตุผลดังนี้
(๑) ประเทศไทยยังขาดแคลนแพทย์และการกระจายตัว
(๒) เกิดปัญหาการแย่งอาจารย์แพทย์และการเรียนจากผู้ป่วย
(๓) ไม่มีการรับฟังความคิดและชี้แจงประโยชน์ต่อสังคม
(๔) เกิดปัญหาการสื่ อสารทางภาษาทําให้ ผ้ ูป่วยเสี่ ยงอันตราย
(๕) เกิดปัญหาความเหลื่ อมลํา้ ของนิสติ แพทย์
(๖) ควรเปิ ดรั บ ฟั ง ตั ว แทนผู้ บ ริ โ ภคตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น มาตรา ๖๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๑๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้ แถลงการณ์ผ่าน
สื่ อมวลชนว่ า หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ น านาชาติ ยั ง ไม่ ผ่ า นสภามหาวิ ท ยาลั ย และท้ ว งติ ง
กระบวนการทํางานของแพทยสภาว่า มีสิทธิ์ ในการพิจารณาหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร พร้ อมยํ้
จุ ด ยื น ว่ า มศว. เป็ นมหาวิ ท ยาลัย ที่ ติ ด ดิน มี ป รั ช ญาที่ ชั ด เจนว่ า ต้ อ งช่ ว ยคนในถิ่ นฐานก่ อ น
โดยเฉพาะประเทศไทย ยั ง มี คนที่ มี ชีวิต ขั ด สนอย่ า งมากในถิ่ นทุ รกัน ดาร ยั ง ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือจากองค์กร สังคมอีกมากมาย
๑.๑๒ วั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓ คณะกรรมการกํา ลั ง คนด้ า นสุข ภาพแห่ ง ชาติ จั ด เวทีส าธารณะ
“หลักสูตรแพทย์นานาชาติ สังคมได้ อะไร” ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี ซึ่ งมีสรุปสาระสําคัญ
จากเวทีสาธารณะ (เอกสารแนบ ๕)
๑.๑๓ วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการแพทยสภายื น ยั น มติ รั บ รองหลั ก สูต ร
แพทยศาสตร์ (English Program) ของคณะแพทยศาสตร์ มศว.
๒.

การดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ จะจัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๕๓ จะมีการพิจารณาเรื่ องนี้ด้วย โดยมีกรอบอ้ างอิงในการพิจารณาอย่างน้ อย ๒ ส่วน คือ
(๑) ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ งเป็ นกรอบแนวทาง ในการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และ การดําเนินงานด้ านสุขภาพของประเทศที่ ประกาศใช้ แล้ ว ได้ กาํ หนด
เรื่ องการสร้ างและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุขไว้ ในหมวดที่ ๑๑ ข้ อ ๙๕-๑๐๓ โดยเฉพาะ
ข้ อ ๙๖ ระบุว่า

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๔

“รั ฐมีห น้าที่กําหนดนโยบาย การวางแผน การผลิต การพัฒนา และการกระจาย
บุคลากรสาธารณสุขอย่างเป็ นธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยควบคุ ม
มิให้เป็ นไปตามกลไกตลาดเป็ นหลัก”
(๒) แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) ในยุทธศาสตร์
ที่ ๒ ว่ าด้ วย “การปรั บเปลี่ยนระบบการผลิตและการพัฒนากําลังคนด้นสุขภาพเพื่อให้ได้
กําลังคนที่เพียงพอ สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน มีความ
สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นําไปสู่การสร้างความเสมอ
ภาคในระบบสุขภาพ”
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โ ปรดรั บ ทราบและให้ ข้ อ แนะนํ า ต่ อ การดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติและ สช. ต่อไป
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา ชี้แจงว่า แพทยสภามีหน้ าที่ รับรองหลักสูตร รวมทั้ง
หลักสูตรที่ จบจากต่างประเทศ เพื่ อให้ แพทย์มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส่วนเรื่ องการเปิ ดหลักสูตรไม่ใช่
หน้ าที่ ของแพทยสภา ซึ่ งเกี่ ยวกับเรื่ องนี้แพทยสภาก็ได้ ตระหนักถึงผลกระทบจึงกําหนดให้ หลักสูตรแพทย์
นานาชาติ รั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ นคนไทยเพี ย ง ๒๐ คน ถ้ า จะเพิ่ มต้ อ งมี ก ารขออนุ ญ าต และเน้ น ให้ ใ ช้ ทุ น ใน
ต่ า งจั ง หวั ด ๓ ปี และตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สูต รของแพทยสภาต้ อ งไปชนบท ต้ อ งมี ก ารอบรมด้ า น
เวชศาสตร์ชุมชนไม่ต่างจากหลักสูตรปกติ มศว.มีหลักสูตรภาษาอังกฤษอยู่แล้ วที่ กาํ หนดให้ วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ๓ ปี แรกเรียนที่ ต่างประเทศและใน ๓ ปี หลังเรียนที่ ประเทศไทย รัฐบาลควรให้ การสนับสนุนผู้เรียนใน
ประเทศที่ ยากจน เดือดร้ อนและด้ อยโอกาส สําหรับผู้เรียนที่ จ่ายค่าเล่าเรียนเองควรจะให้ โอกาสในการพัฒนา
ได้ เช่นกัน ในปี ๒๕๕๒ รับผู้เข้ าเรียน ๒,๕๐๐ คน เป็ นนักเรียนแพทย์ชนบท ๖๑๕ คน แต่หลักสูตรแพทย์
นานาชาติรับเพียง ๒๐ คน ซึ่ งตํา่ กว่าร้ อยละ ๑ ของผู้เรียนทั้งหมด หากกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการที่ ทาํ ให้
แพทย์ทบี่ รรจุในโรงพยาบาลต่างจังหวัดไม่ให้ มีการโยกย้ ายภายใน ๒ ปี ก็จะมีจาํ นวนแพทย์เต็มตามตําแหน่ง
ที่ กหนด ซึ่ งขณะนี้มีแนวโน้ มที่ ดีข้ ึน ด้ วยมีการขึ้นเงินเดือนให้ แพทย์ชนบทที่ ไม่ออกจากพื้นที่ แพทยสภาต้ องดู
ทั้งหมด ทุกด้ าน ทุกระบบ ในประเทศมาเลเซียเปิ ดหลักสูตรนี้มา ๑๐ กว่าปี ประเทศจีนเปิ ด ๓๐ โรงเรียน มี
คนไทยเรียน การที่ แพทย์คนไทยจะขาดในชนบทไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับ ๒๐ คนที่ เข้ าเรียนหลักสูตรแพทย์นานาชาติ
อยู่ทวี่ ิธีการของการกระจายแพทย์ เราทําวิธีการบังคับแพทย์ใช้ ทุนมา ๒๐-๓๐ ปี ไม่ได้ ผล โรงพยาบาลไม่มี
ประกาศในกฎหมายว่ าโรงพยาบาลควรมีกี่เตีย ง โรงพยาบาลหนึ่ งมีแพทย์แค่ หนึ่ งคน ซึ่ งน่ าจะเป็ นคลินิก
มากกว่า แล้ วส่งต่อ สมัยนี้ระบบการส่งข้ อมูล ส่งต่อได้ ดี ในชุมชนมีคลีนิคจํานวนมาก โรงพยาบาลต้ องมีทมี
มีหมอ พยาบาลหลายคน ดังนั้นประเทศต้ องแก้ การกระจายแพทย์ ค่าตอบแทน การจัดบริการ การส่งต่อ ซึ่ ง
ในประเทศต่างๆได้ มีการจัดการระบบการให้ บริการทางการแพทย์ใหม่แต่ประเทศไทยยังคงระบบเดิม จึงเห็นว่า
หลักสูตรแพทย์นานาชาติทาํ ให้ ประเทศพัฒนาขึ้นและแข่งขันกับต่างชาติได้ เก่งภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกัน
ช่วยเหลือคนในชนบท
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า หลักสูตรแพทย์นานาชาติเป็ นหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ ผู้ทจี่ ะมาเข้ าเรียนได้ จะต้ องเป็ นผู้ทเี่ ก่งภาษาซึ่ งถือได้ ว่าเป็ นผู้ได้ เปรียบในสังคมในระดับหนึ่ งอยู่
และผลสรุปงานวิจัยเชิงสํารวจของสํานักวิจัยเอแบ็คโพล์ในหน้ า ๗ ของเอกสารแนบ ๕ ไม่ ถูกต้ องทางด้ าน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๕

งานวิจัยซึ่ งก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดได้ เสนอให้ มีการนําประเด็นนี้ออกเผยแพร่ ให้ เกิดการโต้ เถียงในสังคม
อย่างกว้ างขวางเพื่ อให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลด้ วย
ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า คสช. ควรมีภาพใหญ่เวลาพูดเรื่ องอะไรก็ตามขาดความ
เชื่ อมโยงกั น ขาดการดู แ ลสุ ข ภาพ ทํา อย่ า งไรจึ ง จะมี ข้ อ มู ล ว่ า เรื่ องบุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ นขณะนี้ มี
สถานการณ์เป็ นอย่างไร เชื่ อว่าสถาบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเหลื่ อมลํา้ สูงมาก มีความสับสนอย่างมากใ
การจัดการ เห็นด้ วยที่ วันนี้เป็ นโอกาสดีมากที่ มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเราจะได้ ศึกษาสถานการณ์จริงว่ าในช่วง
เปลี่ ยนผ่านการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพ ไม่ ใช่ เรื่ องของแพทย์อย่างเดียว ทําอย่างไรจะคิดถึงภาพใหญ่
ภาพรวม และปรับว่าจัดการอย่างไรให้ สขุ ภาพคนไทยได้ ดีข้ นึ
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ มีความเห็นว่า การเปิ ดหลักสูตร
ในประเทศไทยต้ องผ่านการพิจารณาให้ เปิ ดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยสภามหาวิทยาลัยก่อนที่ แพทยสภา
จะต้ องรับรองหลักสูตร เห็นใจแพทยสภาที่ ต้องทํางานหลายชั้นซับซ้ อน และจากการประสบการณ์ทไี่ ด้ เกี่ ยวกับ
ข้ องกับระบบการให้ บริการทางการแพทย์พบว่า แพทย์ในประเทศไทยที่ ไปใช้ ทุนนั้นส่วนใหญ่ มีทศั คติที่ดีต่อ
ชุมชนและจะอยู่ในชุมชน ซึ่ งหมายความว่า ทัศนคติของคนที่ จะเรียนแพทย์มีความสําคัญมาก จึงเป็ นเหตุให้
หลักสูตรแพทย์เป็ นที่ วิจารณ์ในสังคม นั่นคือ การคัดเลือกคนเข้ ามา ถ้ าใช้ แต่เกณฑ์การได้ เปรียบของคนใน
สังคมที่ มีเงินเท่านั้น โดยไม่มีการคัดเลือกจากทัศนคติของคน คนก็จะไม่เข้ าไปอยู่ในระบบสุขภาพที่ ประเทศ
เราพยายามพัฒนาระบบสุขภาพบริการด้ วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ จะทําให้ บิดเบือนและทําให้ ระบบสุขภาพ
ของคนไทยนั้นแปรเปลี่ ยนไป
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบการจัดหลักสูตรแพทย์นานาชาติ และหลักสูตรแพทย์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

นายจุ รินทร์ ลั กษณวิ ศิษ ฏ์ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุ ม แจ้ งว่ า
เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพในระเบียบวาระเรื่ องสืบเนื่ องจากการประชุมที่ ๔.๑ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร
โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑

การลดความเหลื่อมลํ้าและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ

สืบ เนื่ องจากการประชุ ม คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.)ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่ ๒๘
ธั น วาคม ๒๕๕๒ ที่ ประชุ ม ได้ ใ ห้ ความเห็ น ต่ อ แนวทางการดํา เนิ น งานเพื่ อลดความเหลื่ อมลํ้า และเพิ่
ประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพทั้งสามระบบ โดยเห็นชอบในหลักการให้ เสนอรัฐบาลจัดตั้งกลไก
เฉพาะเพื่ อพัฒนาข้ อเสนอการออกแบบและจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่ อปรับปรุงให้ ครอบคลุมทั้ง
ระบบสวัสดิการรั กษาพยาบาลข้ าราชการ ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า รวมถึง
พระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องด้ วย โดยมอบให้ สช. ร่ วมกับ
สวรส. ไปศึกษาพัฒนาข้ อเสนอให้ ชัดเจน เสนอในการประชุม คสช. ต่อไปนั้น ขณะนี้ สช. ร่วมกับ สวรส. อยู่
ระหว่างดําเนินการจัดกระบวนการพัฒนาข้ อเสนอตามที่ ได้ รับมอบหมาย และมีแนวคิด ๒ ส่วนคือ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๖

๑. เนื่ องจากความเหลื่ อมลํา้ ของหลักประกันสุขภาพเป็ นผลสืบเนื่ องจากการจัดการระบบการเงินกา
คลังด้ านสุขภาพจึงควรจะเน้ นดําเนินการในเรื่ องการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพ
เพื่ อให้ เกิดความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบในภาพรวม
๒. เนื่ องจากการดําเนินงานพัฒนาความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพ เป็ นเรื่ องที่ ต้อง
ดําเนินงานในระยะยาว และเกี่ ยวข้ องกับการตัดสินใจและต้ องการการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ท้งั ทาง
นโยบายและการเมือง ดังนั้น จึงจะเสนอให้ ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่งชาติเพื่ อให้ เกิดกลไกพัฒนาพัฒนาข้ อเสนอที่ มีการใช้ ข้อมูล
วิชาการรองรับ และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบเป็ นเบื้องต้ น และเมื่ อการพัฒนาข้ อเสนอกลไกเสร็จสิ้น
แล้ วจะได้ เรียนเสนอคณะกรรมการเพื่ อทราบต่อไป
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบความคืบหน้ าการดําเนินงานการลดความเหลื่ อมลํ้าและเพิ่มประสิทธิภา
ของระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ และมอบให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติรายงานความก้ าวหน้ า ปั ญหาและอุปสรรคในการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติต่อไป
เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบียบวาระ “ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ”
นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
ผู้แทนคณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระ “ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ” เป็ นผู้นาํ เสนอ
นพ. ทั ก ษพล ธรรมรั ง สี ผู้ แ ทนคณะทํา งานพั ฒ นาระเบี ย บวาระ “ยุ ท ธศาสตร์ น โยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ” รายงานว่ า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง
ยุ ทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ ระดับ ชาติ โดยที่ ประชุ มได้ รับทราบถึงสถานการณ์ก ารบริ โ ภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์และผลกระทบที่ พบว่ า ประชากรไทยมีปริมาณการบริ โภคเพิ่ มขึ้นอย่ างต่ อเนื่ อง มีรูปแบบการ
บริโภคที่ มีความเสี่ ยงในระดับสูงทั้งในเชิงปริมาณและความถี่ ที่ เพิ่ มขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่ า เยาวชนมีการ
เริ่ มต้ นดื่ มเมื่ ออายุน้อย มีนักดื่ มหน้ าใหม่เกิดขึ้นปี ละประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ ราย ความชุกของผู้บริโภคในกลุ่ม
เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนเพศหญิงเพิ่ มสูงขึ้นอย่างชัดเจน การบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ก่อปั ญหาทั้งด้ าน
สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปั ญญาต่อตัวผู้บริโภค และยังส่งผลต่อครอบครัว บุคคลรอบข้ าง ประชาชน
ทั่วไป ชุมชน สังคม และประเทศ โดยเกี่ ยวข้ องกับการเกิดโรคและการบาดเจ็บกว่ า ๖๐ ประเภท ในปี พ.ศ.
๒๕๔๗ การบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์เป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทยถึง ๑๘,๐๐๐ คน ซึ่ งคิด
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงทางสุขภาพลําดับที่ ๑ ในประชากรชาย และลําดับที่ ๒ สําหรับประชากรทั้งหมด โดยก่อภาระ
โรคคิดเป็ นร้ อยละ ๘.๑ ของภาระโรคทั้งหมด ซึ่ งสูงกว่าค่าเฉลี่ ยนานาชาติเกือบเท่าตัว
ปั ญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เป็ นสิ่ งที่ ควบคุ มได้ ด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่ งสังคมไทยได้ มีความตื่ นตัวต่อปั ญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และประชากรไทย
มีความคุ้นเคยกับมาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์มากขึ้นอย่างชัดเจนในระยะหลัง โดยประเทศไทยมีการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๑๗

พัฒนามาตรการของนโยบายแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่ อง เห็นได้ จาก การมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และโครงสร้ างกลไกในการจัดการกับปั ญหาภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม
หากจะประเมินผลลัพธ์ของนโยบาย ยังพบว่ า นโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยยังมีประสิทธิผลที่ ไม่ น่า
พึงพอใจ เมื่ อพิจารณาจากศักยภาพในการควบคุมปริมาณการบริโภค การควบคุมพฤติกรรมเสี่ ยง และการ
ควบคุมและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
ข้ อจํากัดเชิงกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ทสี่ าํ คัญ ได้ แก่ ความอ่อนแอของเนื้อหานโยบายใน
มาตรการบางกลุ่ม ความอ่อนแอของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การขาดนโยบายและมาตรการในระดับพื้นที่
การขาดการติดตามและประเมินผล ปั ญหาในการใช้ ความรู้ทางวิชาการมาขับเคลื่ อนกระบวนการนโยบาย
ปัญหาความโปร่งใสของกระบวนการนโยบาย และการเตรียมพร้ อมรับมือกับภาวะคุกคาม ใหม่ๆ เช่นผลจาก
ข้ อตกลงเศรษฐกิจ การค้ าระหว่างประเทศ อีกทั้งแนวคิดทุนนิยมและเศรษฐกิจการค้ าเสรี ยังมีผลให้ สังคม
พิจารณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เป็ น “สินค้ าธรรมดา” ไม่ แตกต่างจากสินค้ าทั่วไปอื่ นๆ โดยไม่ ได้ คํานึงถึง
ความสําคัญของนโยบายแอลกอฮอล์ในการปกป้ องสุขภาวะของสังคมเท่าที่ ควร
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ใน
การจัดการปั ญหาจากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์” และมีมติเพื่ อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของกลไกในการควบคุม
ปั ญ หาจากการบริ โ ภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ โดยมติข้ อ ๑.๒(๑) ที่ “ให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ดําเนินการให้ มีกระบวนการพัฒนาแผนยุ ทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ โดยการมีส่วนร่ วมอย่าง
กว้ างขวาง ให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี และนํามาเสนอเพื่ อการรับรองในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ สอง แผนยุทธศาสตร์นโยบายแห่งชาติน้ ี จะต้ องตั้งอยู่บนฐานความรู้ทางวิชาการ และสอดคล้ อง
กับวัฒนธรรมและศีลธรรมเพื่ อสนับสนุ นการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
แห่ งชาติ” ซึ่ งต่อมาได้ มีคาํ สั่งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติที่ ๑๑/๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ทํา แผนยุ ทธศาสตร์ การจั ด การปั ญ หาจากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี นายแพทย์ สุวิท ย์ วิบุ ล ผลประเสริ ฐ
เป็ นประธานกรรมการ ดํา เนิ น การยกร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ น โยบายแอลกอฮอล์ ร ะดั บ ชาติ เสนอต่ อ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่ อนําเข้ าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
สมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ด้ พิ จ ารณารายงานและข้ อ เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ น โยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ และได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. รั บ รองแผนยุ ท ธศาสตร์ น โยบายแอลกอฮอล์ ร ะดั บ ชาติ ตามเอกสารผนวกข้ า งท้ ายมติ น้ ี
(เอกสารแนบรหัส สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒. มติ ๕. ผนวก ๑)
๒. ให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาและนําเสนอแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และมอบหมายหน่ วยงาน ที่ เกี่ ยวข้ องพิจารณา
ดําเนินการ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ แห่ งชาติ และคณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ จั งหวั ด ดําเนินการให้ มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการทุกระดับที่ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
๓. ให้ คณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แห่ งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์จังหวัด
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๓.๑ ร่ วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง สนับสนุ นการ
ดําเนินงานและเข้ ามามีส่วนร่ วมอย่ างเป็ นรูปธรรม ในการจัดการกับปั ญหาจากการ
บริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และติดตามผลตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ รวมถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
๓.๒ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งภาคประชา
สังคมพิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ ในจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ มเติม หรือ การจัดสรร
งบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรา เพื่ อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ สนับสนุ นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ และสนับสนุนการรณรงค์เพื่ อขจัดความรุนแรงในครอบครัวและใช้ ในมาตรการ
เยียวยาผู้หญิงและเด็กที่ ได้ รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวอันเป็ นผลมา
จากการบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
๔. ให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เสนอต่ อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบให้
คณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แห่ งชาติ
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ จั ง หวั ด ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบโดยตรง โดยเฉพาะ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ กรมสรรพสามิต ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น บังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องอย่างจริงจังต่อเนื่ อง
๕. ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานต่ อสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้ งที่ ๔
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ น โยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ และมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติข้างต้ น เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ควรให้ ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้ วย
ปั ญหาความรุนแรงเกิดจากการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ที่เกินขนาดในระดับครั วเรื อน ซึ่ งมาตราการทาง
กฎหมายที่ มีอยู่เดิมไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ ดี จึงควรเสนอให้ มีการดําเนินการจัดทํามาตรการในการจัดการโดย
ชุมชนเองและมีองค์กรทางกฎหมายเข้ าไปช่วยดูแล
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นดังนี้
๑. ความรุนแรงทั้งหมดไม่ได้ เกิดจากแอลกอฮอล์ แต่การดื่ มแอลกอฮอล์เกินปริมาณเป็ นปัจจัยกระตุ้นทําให้
คนขาดสติ และถ้ าต้ นทุนของคนๆ นั้นไม่ดี โอกาสความรุนแรงจะเกิดขึ้น ความรุนแรงทางเพศของผู้หญิง
ไม่ ได้ เกิดจากแอลกอฮอล์แต่ เกิดจากความสัมพั นธ์ทางอํานาจ จึงควรมีการปรั บให้ เ ป็ นข้ อเท็จจริ ง ที่
ถูกต้ อง
๒. ไม่เห็นด้ วยกับโฆษณาว่าจน เครียด กินเหล้ า ควรชี้ให้ ชัดเจนว่า แอลกอฮอล์ไม่ใช่ สาเหตุหลัก แต่เป็ น
ปัจจัยกระตุ้น ไม่สนับสนุนให้ นาํ เสนอคนจนในทางลบ คนดื่ มแอลกอฮอล์ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ทุกฐานะ
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ศจ.สนั่ น วุ ฒิ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชน เขต ๑๐ ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ มเติ มว่ า มี ข้ อ มู ล งานวิ จั ย ของ
เครือข่ายองค์การศาสนานําเสนอผลงานวิจัย เรื่ อง HIV AIDs ที่ ประเทศแคนาดาว่า ประเทศที่ มีการเปิ ดเสรี
การดื่ มแอลกอฮอล์มีการติดเชื้อ HIV AIDs สูงกว่าประเทศมุสลิม
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้ แทนแพทยสภา มี ค วามเห็นว่ า ทํา อย่ า งไรจะทํา ให้ ป ระชาชนมี
ความรู้ในเรื่ องการดื่ มแอลกอฮอล์ ยกตัวอย่างประเทศสวีเดนเดิมเคยแก้ ปัญหาด้ วยการขึ้นภาษีแต่ ไม่สาํ เร็จ
จึงหันมาให้ การศึกษากับประชาชนให้ มีความรู้แทน
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ สอบถามว่า ข้ อมูลเกี่ ยวกับปริมาณ
การดื่ มแอลกอฮอล์เฉลี่ ยเพิ่ มขึ้นนั้นได้ มีความเกี่ ยวข้ องกับจํานวนผู้ทอ่ งเที่ ยวชาวต่างชาติประมาณ ๑๔ ล้ านคน
หรือไม่
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี คณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานในระดับโลกจะ
ไม่รวมนับประชากรที่ โยกย้ าย ซึ่ งจากการสํารวจของคณะทํางานฯพบว่ า ปริมาณารบริโภคแอลกอฮอล์ของ
นักท่องเที่ ยวมีจาํ นวนน้ อยมาก
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙ มีความเห็นว่า เรื่ องแอลกอฮอล์มีความ
ซับซ้ อนและเกี่ ยวข้ องในหลายๆเรื่ อง ซึ่ งในชุ มชนต่ างๆก็มีการดําเนินการเพื่ อลดปริ มาณการดื่ มลงแต่ ยัง
เข้ มแข็งไม่มากพอ เช่ น งานบุญปลอดเหล้ า ในขณะที่ นโยบายทางภาษีกไ็ ม่ สามารถทําให้ เกิดการลดการดื่ ม
แอลกอฮอล์ลงได้ จึงเห็นควรสนับสนุนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติให้ เป็ นรูปธรรมชัดเจนยิ่ งขึ้น
มติท่ ีประชุม

๕.๒

เห็นชอบแผนยุ ทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ และมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี
พิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการ
ตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบียบวาระ “ยุติการส่งเสริมการขายยา :
เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูป้ ่ วย”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยงอั
ิ่ งศุลี
ผู้แทนคณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระ “ยุติการส่งเสริมการขายยา : เพื่ อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
สุขภาพของผู้ป่วย” เป็ นผู้นาํ เสนอ
ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี รายงานว่ า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้
พิจารณารายงานเรื่ อง ยุติการส่งเสริมการขายยา : เพื่ อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย
โดยที่ ประชุ ม รั บ ทราบว่ า การส่ ง เสริ ม การขายยามี ส่ว นกระตุ้ นให้ เ กิด การใช้ ยาเพิ่ มขึ้ น โดยบางครั้ ง มิ ไ ด้
สอดคล้ องกับความจําเป็ นด้ านสุขภาพตามหลักการใช้ อย่างสมเหตุผล เป็ นการเพิ่ มความเสี่ ยงหรืออันตราย
ให้ แก่ผ้ ูบริโภค และการส่งเสริมการขายยายังทําให้ ยาราคาแพงขึ้นโดยไม่จาํ เป็ น
จากการทบทวนข้ อมูลทางวิชาการ พบว่า ค่าใช้ จ่ายด้ านยาในประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่ มสูงขึ้นมาก
ในระยะหลายปี ที่ ผ่านมา ในปี ๒๕๔๘ มีมูลค่าราคาขายปลีกสูงถึง ๑๘๖,๓๓๐ ล้ านบาท และ มีแนวโน้ มว่าเมื่ อ
สิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อาจมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้ านบาท ซึ่ งเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ ๔๒ ของค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ
ข้ าราชการเป็ นกลุ่มที่ มีค่าใช้ จ่ายด้ านยาต่อคนสูงที่ สดุ คือ ๓,๖๐๐ บาทต่อคนต่อปี การส่งเสริมการขายยารวม
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โฆษณายามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การสั่งใช้ ยาของบุคลากรสุขภาพ ขณะที่ มีรายงานการส่งเสริมการ
ขายยาที่ ไม่มีจริยธรรมในไทยมากขึ้น พบการรายงานปั ญหาการใช้ ยาไม่เหมาะสมอยู่มาก ได้ แก่ ยาลดไขมัน
ยาเบาหวาน ยาปฏิชีวนะ หรือกลุ่มยาราคาแพง เป็ นต้ น การส่งเสริมการขายยาทําให้ ยาราคาแพง ราคายาของ
ประเทศไทยหลายรายการสูงกว่าประเทศที่ พัฒนาแล้ ว
ในขณะที่ ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายด้ านราคายาที่ สะท้ อนต้ นทุนที่ แท้ จริง และยังไม่มีกฎหมาย
ใดที่ บังคับให้ ภาคอุตสาหกรรมต้ องรายงานตัวเลขต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการส่งเสริมการขายยา รวมถึงยังไม่มี
กฎหมายควบคุมการส่งเสริมการขายยาโดยตรง ในขณะที่ ระบบการควบคุมแบบสมัครใจ(Self-regulation)
ของภาคอุตสาหกรรม พบรายงานปั ญหาเพียง ๑-๒ กรณีต่อปี ไม่ครอบคลุมครบถ้ วนสําหรับอุตสาหกรรมยา
ทั้งหมด ส่วนสภาวิชาชีพแม้ มีเกณฑ์จริยธรรม/จรรยาบรรณ แต่ไม่ครอบคลุมเรื่ องส่งเสริมการขายยา หรือการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั อุตสาหกรรมยา
แม้ ว่าองค์การอนามัยโลกจะได้ พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้ วยการส่งเสริมการขายยา และผลักดัน
ให้ ประเทศสมาชิกพัฒนาเป็ นหลักเกณฑ์หรือมาตรการทางกฎหมายขึ้นมาเพื่ อควบคุม การส่งเสริมการขาย
แล้ วก็ตาม แต่พบว่าประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรการทางกฎหมายในการเฝ้ าระวังหรือกํากับการ
ส่งเสริมการขายอย่างเท่าทันเพียงพอ ทําให้ ปัญหาเรื่ องการส่งเสริมการขายยาที่ ขาดจริยธรรมยังคงไม่ได้ รับการ
แก้ ไข
ด้ วยปรากฎการณ์ปัญหาที่ เกิดและมีผลกระทบอย่ างยิ่ งต่ อระบบยา คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํา งานเฉพาะประเด็น ที่ มี
องค์ประกอบจากหลายภาคส่วน ได้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ แผนงานสร้ างกลไก เฝ้ าระวังและพัฒนาระบบยา และกลุ่มศึกษาปั ญหา
ยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ เครือข่าย
เภสัชกรภาคกลาง ชมรมเภสัชชนบท มูลนิธิเภสัชชนบท ร่วมกันพัฒนาเอกสารรายงาน “ยุติการส่งเสริมการ
ขายยาที่ ขาดจริยธรรม: เพื่ อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย” เสนอต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานและยุทธศาสตร์ดังกล่าวและได้ มีมติเมื่ อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. รับรองยุทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ ขาดจริยธรรม ตามภาคผนวกท้ ายมติน้ ี (เอกสาร
แนบรหัส สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒. มติ ๔. ผนวก ๑)
๒. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒.๑ นํา เสนอยุ ท ธศาสตร์ ยุ ติ ก ารส่ ง เสริ ม การขายยาที่ ขาดจริ ย ธรรมต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์
๒.๒ นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๒.๒.๑ เพื่ อมอบหมายคณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ สํา นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดตั้งคณะทํางาน
ที่ มาจากทุกภาคส่วน ที่ ไม่มีส่วนได้ เสียกับธุรกิจยาทั้งในและต่างประเทศเพื่ อทําหน้ าที่
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๑) พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมว่าด้ วยการส่งเสริมการขายยาตามแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก รวมถึงแนวปฏิบัติท้ังในต่างประเทศและระหว่ างประเทศ ให้ เป็ นเกณฑ์กลางของประเทศ และ
ปรับปรุงให้ ทนั สถานการณ์อย่างต่อเนื่ อง ทั้งในส่วนการส่งเสริมการขายยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมยา และธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ผลประโยชน์ ทับซ้ อนในระบบยาที่ เกี่ ยวข้ อง
๒) ศึ ก ษาระบบการนํา หลั ก เกณฑ์ จ ริ ย ธรรมที่ เป็ นเกณฑ์ ก ลางของประเทศ
มาบังคับใช้ ในรูปของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบบริหารกฎหมายที่ เข้ มแข็ง มีผลบังคับใช้ ได้
๓) ประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งกว้ างขวางเพื่ อให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ รั บ ทราบและ
นําหลักเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปประยุกต์ใช้ หรือขยายเพิ่ มเติมเฉพาะส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง
ทั้งนี้ให้ คณะทํางานฯ ปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑ ปี
๒.๒.๒ เพื่ อมอบหมายสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ สํานักงานประกันสังคม
และกรมบั ญ ชี กลาง กระทรวงการคลั ง ร่ วมกันตั้ งคณะทํา งานศึก ษาพั ฒนาข้ อเสนอในการจั ดตั้งองค์ก าร
ที่ ทํางานอย่างอิสระ ให้ ทาํ หน้ าที่ รับผิดชอบ จัดทํากลไกติดตามตรวจสอบ รวบรวมและรายงานสถานการณ์
การส่ ง เสริ ม การขายยาที่ ขาดจริ ย ธรรมในระดั บ ประเทศ โดยมี อ งค์ ป ระกอบจากทุ ก ภาคส่ ว นรวมถึ ง
ภาคประชาสังคมร่ วมตรวจสอบ ให้ รัฐจัดสรรและสนับสนุ นงบประมาณเพื่ อบริหารการจัดการองค์การอิสระ
อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ให้ คณะทํางานฯ ปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑ ปี
๓. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบยุ ทธศาสตร์ยุติการส่งเสริมการ
ขายยาที่ ขาดจริยธรรม และมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติข้างต้ น เพื่ อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา เสนอว่า กระทรวงสาธารณสุขควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจที่ ถูกต้ องในเรื่ องการใช้ ยาที่ เหมาะสม ซึ่ งเกิดกรณีการใช้ ยาเกินความจําเป็ นมาก
โดยเฉพาะหากเป็ นระบบการรักษาพยาบาลที่ ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่ า ควรมีการให้ ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอกระบบ
การศึกษาในเรื่ องความจําเป็ นในการใช้ ยา ทําอย่างไรให้ ประชาชนเปลี่ ยนทัศนคติจากที่ คิดว่ายาเป็ นของวิเศษ
โดยให้ เห็นถึงโทษของยา
รศ.ดร.จิ ร าพร ลิ้ มปานานนท์ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชน เขต ๑ มี ค วามเห็ น ว่ า การทํา
แผนปฏิบัติการเป็ นสิ่ งท้ าทายในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเรื่ องการส่งเสริมการขายให้ เป็ นจริงได้
กลไกควบคุมที่ สาํ คัญ คือ ความโปร่งใสของข้ อมูล ประเทศไทยมีปัญหาเรื่ องข้ อมูลโดยเฉพาะการส่งเสริมการ
ขาย ในสหรั ฐอเมริกามีการออกกฎหมายว่ า บริษัทยาจะต้ องมีการส่งเสริมการขายในลักษณะต่ างๆ ทั้งใน
ลักษณะของการให้ ข้อมูล การสนับสนุนเชิงวิชาการ การให้ บุคลากรไปศึกษาวิจัย และมีความโปร่งใสของข้ อมูล
ชัดเจนว่าจําหน่ายยาให้ แก่ใครในปริมาณเท่าไหร่
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ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา มีความเห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพจะมี
จรรยาบรรณในแต่ ละวิชาชีพอยู่ แล้ ว แต่ ผ้ ู ประกอบธุรกิจยามีเกณฑ์จริยธรรมเป็ นสภาพบังคับหรื อมีความ
ตระหนักหรือไม่ จึงเห็นควรให้ มีการระบุให้ ชัดเจนว่า อะไรเป็ นสภาพบังคับ อะไรเป็ นจรรยาบรรณ
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม เสนอให้ เพิ่ ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ คือ การให้ ความรู้ในเรื่ องการใช้ ยาให้ ถูกต้ องกับประชาชนควบคู่ไปด้ วย
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ แจ้ งว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติ ๑.๒ การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ได้ นาํ เสนอยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยา
ถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ที่ ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์ ๗ ข้ อ ซึ่ งมีการดําเนินการที่ เกี่ ยวกับการให้ ความรู้การ
ใช้ ยาแก่ประชาชนด้ วย
ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้แทนคณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระฯ มีความเห็นว่า หากเพิ่ ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามข้ อเสนอของประธาน อาจจะซํา้ ซ้ อนกับยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไท
ที่ เป็ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ และทําให้ จุดเน้ นการเฝ้ าระวังส่งเสริมการขายยาถูกลดความสําคัญ
ลง
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. มีความเห็นว่า อาจจะไปปรับข้ อความใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ให้ มีการรณรงค์ให้ ความรู้ สร้ างความเข้ าใจของประชาชนในเรื่ องการใช้ ยา
รศ.ดร.วิ ทยา กุ ล สมบู ร ณ์ คณะทํางานพั ฒ นาระเบี ย บวาระฯ มีค วามเห็น ว่ า สาเหตุ ที่ สํา คั ญ
อีกประการที่ ทําให้ ประชาชนใช้ ยาเกินจําเป็ น เกิดจากการมีช่องว่ างทางกฎหมาย เช่ น ในกรณียาปฏิชีวนะ
ฮีโร่ มัยซินที่ มีการโฆษณาเป็ นยาทาผิวหนั งแต่ ประชาชนกลับรู้จักในรูปของยาเม็ด ปั ญหานี้เป็ นปั ญหาทาง
จริยธรรมของบริษัทยา แต่แก้ ทางจริยธรรมไม่ได้ กฎหมายไปไม่ถึง ดังนั้น หากยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีการจัดการ
ที่ ดีจะแก้ ปัญหาการขาดจริยธรรมของบริษัทยาได้ และนําไปสู่การลดการใช้ ยาปฏิชีวนะในชุมชนต่อไป
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม เสนอให้
เพิ่ มเติมการรณรงค์ให้ ความรู้แก่ประชาชนในเรื่ องการใช้ ยาในยุทธศาสตร์ที่ ๕
มติท่ ีประชุม

เห็น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ยุ ติก ารส่ ง เสริ มการขายยาที่ ขาดจริ ย ธรรม : เพื่ อลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย และมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๒ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเพิ่ มเติมการรณรงค์ให้ ความรู้แก่ประชาชนในเรื่ อง
การใช้ ยาในยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป

๕.๓ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบียบวาระ “การจัดการปั ญหาภาวะนํ้าหนัก
เกินและโรคอ้วน”
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ รศ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
ผู้แทนคณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระ “การจัดการปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน” เป็ นผู้นาํ เสนอ
รศ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ พิจารณา
รายงานเรื่ อง ยุติการส่งเสริมการขายยา : เพื่ อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้ป่วย โดยที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๒๓

ประชุมรับทราบว่า การส่งเสริมการขายยามีส่วนกระตุ้นให้ เกิดการใช้ ยาเพิ่ มขึ้น โดยบางครั้งมิได้ สอดคล้ องกับ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง การจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินแล
โรคอ้ วน โดยที่ ประชุมได้ รับทราบว่า ความชุกและความรุนแรงของผลกระทบจากปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินแล
โรคอ้ วนของประเทศไทย ได้ เพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วในประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ มีความชุกของโรคอ้ วนในเด็กเพิ่ มขึ้นเร็วที่ สุดในโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
จากการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ า คนไทยบริ โภคนํ้าตาลสูงกว่าปริมาณสูง สุด ที่ควรบริโภคถึง
๔ เท่า มีรายงานว่าเกือบ ๑ ใน ๓ ของเด็กไทยอายุตา่ํ กว่า ๕ ปี ชอบบริโภคอาหารรสหวานและเกินกว่าครึ่ ง
ยังนิยมบริโภคขนมกรุบกรอบและเครื่ องดื่ มที่ มีรสหวาน เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่ องดื่ ม
รสหวาน ขนมกรุบกรอบ และอาหารประเภทไขมันสูง สูงกว่าประชากรกลุ่มอายุอื่น และมีทิศทางการบริโภค
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และประชากรอายุ ๑๕-๗๔ ปี นิยมบริโภคอาหารที่ เสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้ วน เช่น ขนม
กรุบกรอบ อาหารทอด อาหารที่ ปรุงด้ วยกะทิ เนื้อสัตว์ติดมัน ขนมหวาน และอาหารจานด่วน ถึง ๑ ใน ๔ ของ
อาหารมื้อหลัก โดยผู้ทเี่ ป็ นโรคอ้ วนทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ สาํ คัญ
หลายโรคเมื่ อเทียบกับประชากรที่ มีนาํ้ หนักปกติ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค หลอดเลือดสมอง
โรคหั วใจขาดเลือด เป็ นต้ น ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุข ชี้ว่าอัตราป่ วยด้ วยโรคไม่ ติดต่ อเรื้ อรั งที่ เกี่ ยวข้ องกับ
โรคอ้ วนในประเทศไทยได้ เพิ่ มขึ้น ๓-๔ เท่า ภายในระยะเวลา ๙ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๙
ปัญหาด้ านสุขภาพเหล่านี้ก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้ อม
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ค่ารักษาพยาบาลของ โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจ
และหลอดเลือด รวมกันเพี ยง ๓ โรค สูงถึงกว่ าเจ็ดหมื่ นล้ านบาท พบว่ ามีปัจจัยหลายอย่ างที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การก่อให้ เกิดปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้ วน เช่น การโฆษณาขนมเด็ก สิ่งแวดล้ อมภายในและบริเว
รอบๆ โรงเรียนที่ มีผลต่ อพฤติ กรรมสุขภาพของเด็ก การนิยมบริ โภคอาหารจานด่ วนแบบตะวันตกที่ เพิ่ ม
มากขึ้น พฤติ กรรมของสังคมปั จ จุ บันที่ ประชากรไทยมี กิจกรรมทางกายน้ อยและไม่ เพี ยงพอ โดยเฉพาะ
ประชากรในเขตเมืองที่ นิยมใช้ คอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์และการเล่นวีดีโอ คอมพิวเตอร์เกมส์ ประกอบกับนิยม
รับประทานอาหารว่างในระหว่างทํากิจกรรมเหล่านี้
นอกจากนี้ มีการศึกษาว่ าการได้ รับนมแม่ แต่ เพี ยงอย่ างเดียวในระยะเวลาที่ เพี ยงพอนับเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งในการป้ องกันการเกิดโรคอ้ วนในเด็กอีกด้ วย โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าทารกควรได้ รับนมแม่
อย่างเดียวหลังเกิดเป็ นเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน แต่จากการสํารวจในประเทศไทย ที่ ปฏิบัติได้ มีประมาณเพียง
ร้ อยละ ๕
แม้ ว่าปัจจุบัน นโยบายด้ านอาหารและโภชนาการของประเทศไทยได้ คาํ นึงถึงการป้ องกันปั ญหา
โรคอ้ วนมากขึ้น ประกอบกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ และแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ ที่ กําหนดให้ มีนโยบายในการจัดการป้ องกันและควบคุ มปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกิน และ
โรคอ้ วนเป็ นส่วนหนึ่ งในแผนงานส่งเสริมสุขภาวะป้ องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้ วก็ตาม เนื่ องจากปั ญหาภาวะ
นํา้ หนักเกินและโรคอ้ วนเป็ นปัญหาที่ มีปัจจัยเกี่ ยวข้ องที่ หลากหลายและซับซ้ อน จึงมีข้อจํากัดในการดําเนินงาน
ทั้งด้ านองค์ ความรู้และการตระหนักรู้ ด้ านการมีส่วนร่ วมหรือการบูรณาการของภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ด้ านการขาดกลไกหรือระบบที่ ชัดเจนในการพัฒนาการดําเนินงาน
เพื่ อให้ เกิดกลไกดําเนินการแก้ ไขปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วนแบบบูรณาการ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องอย่างแท้ จริงขึ้นในประเทศไทย คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๒๔

พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํา งานเฉพาะประเด็น ที่ มี อ งค์ ป ระกอบจาก
หลายภาคส่วน ได้ แก่ สมาคมภัตตาคารไทย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เครือข่ายคนไทยไร้ พุง แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา สํานักส่งเสริ มและเผยแพร่ วัฒนธรรม กระทรวงวั ฒนธรรม
กรมอนามัย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาเอกสารรายงาน “การจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน” เสนอต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานและยุทธศาสตร์ดังกล่าวและได้ มีมติเมื่ อวันที่
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. รับรองยุ ทธศาสตร์การจัดการปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้ วน ตามภาคผนวกท้ าย มติน้ ี
(เอกสารแนบรหัส สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒. มติ ๘. ผนวก ๑)
๒. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินาํ เสนอยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโร
อ้ วนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ มอบหมายให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
๓. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติและคณะกรรมการอาหารแห่ งชาติโดยการมีส่วนร่ วมของ
หน่วยงานและภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง สนับสนุนให้ ดาํ เนินการ ดังนี้
๓.๑ ยกร่างแผนปฏิบัติการที่ ระบุหน้ าที่ รับผิดชอบชัดเจนภายใน ๑ ปี
๓.๒ ใช้ มาตรการลักษณะสีสญ
ั ญาณพร้ อมคําเตือนในอาหารที่ มีไขมัน หรือนํา้ ตาล หรือโซเดียม
๓.๓ ใช้ มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารเพื่ อจัดการกับปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน
๓.๔ จั ด ทํา ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการตลาดเกี่ ยวกั บ อาหารที่ มุ่ ง เป้ าหมายไปยั ง เด็ก และมี ผ ลต่ อ
ความรุนแรงของภาวะนํา้ หนักเกิน โรคอ้ วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๓.๕ ติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการจั ด การปั ญ หาภาวะนํ้า หนัก เกิน และโรคอ้ ว น โดยเฉพาะ
การดํา เนิ นงานตามยุ ท ธศาสตร์ ฯ รวมถึงความเหมาะสม ระยะเวลา และกลไกในการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างมีส่วนร่วม
๔. ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะ
นํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้างต้ น เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ควา
เห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การให้
ความรู้อย่างเดียวเพียงพอกับการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมหรือปรับเปลี่ ยนทัศนคติใหม่กับการบริโภคหรือไม่
ควรให้ นาํ้ หนักกับยุทธศาสตร์การให้ การศึกษาเรียนรู้เพื่ อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมขอทราบถึง
ความแตกต่างของยุทธศาสตร์ที่ ๓ กับ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
รศ.ดร.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ผู้แทนคณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระฯ ชี้แจงดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เน้ นการดูแลรักษา การพัฒนาระบบคัดกรอง การให้ คําปรึกษา การดู แลรักษา
การพัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพให้ มีองค์ความรู้เพื่ อดูแลรักษาอย่างเป็ นระบบ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็ นเรื่ องการดําเนินการอย่างมีบูรณาการ ขับเคลื่ อนต่อเนื่ อง เป็ นกระบวนการพัฒนา
ความเข้ มแข็งของกลไกการจัดการ การดําเนินการอย่างมีบูรณาการของทุกภาคส่วน
ที่ เกี่ ยวข้ อง มีการจัดการความรู้ พัฒนาระบบข้ อมูลและการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผล
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม ขอให้ ปรับ
ชื่ อยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๔ เพื่ อให้ เกิดความชัดเจนและเข้ าใจได้ ง่าย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขอหารือว่า ในมติข้อที่ ๒ ได้ ขอให้ คสช.
นําเสนอยุ ทธศาสตร์ การจัดการปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้ วนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ ควา
เห็นชอบ และมอบหมายให้ คสช. และคณะกรรมการอาหารแห่ งชาติจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์ นั้น หน้ าที่ และอํานาจของ คสช. ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕
ไม่ได้ กาํ หนดให้ คสช. มีหน้ าที่ เป็ นองค์กรปฏิบัติการ จึงไม่ควรมีหน้ าที่ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ในขณะที่ คณะกรรมการอาหารแห่ งชาติถือเป็ นองค์กรปฏิบัติการ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน หน่ วย
เลขานุ การคือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)และสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหาร
แห่ งชาติ(มกอช.) เพื่ อบริหารจัดการนโยบายด้ านอาหารแห่ งชาติให้ เป็ นระบบ จึงเสนอขอแก้ ไขมติข้อที่ ๒
ในข้ อความ “...และมอบหมายให้ คสช. และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์” เป็ น “...และมอบหมายให้ คณะกรรมการอาหารแห่ งชาติจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์”
รศ.ดร.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ผู้แทนคณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระฯ ได้ แจ้ งปรับชื่ อยุทธศาสตร์
ที่ ๓ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากเดิม “ยุทธศาสตร์พัฒนาและสนับสนุ นความเข้ มแข็งของระบบการจัดบริการดูแล
รักษาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ” แก้ ไขเป็ น “ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
การจัดบริการดูแลรักษาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ”
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากเดิม “ยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้ มแข็งของกระบวนการจัดการปัญหาภาวะนํา้ หนักเกิ
และโรคอ้ วน” แก้ ไขเป็ น “ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและ โรค
อ้ วน”
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน และมติสมัชช
สุขภาพครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง โดยปรับแก้ ไข มติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติครั้งที่ ๒ ข้ อ ๒ จาก “คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติและคณะกรรมการ
อาหารแห่ งชาติจัดทําแผนปฏิบัติการ” เป็ น “คณะกรรมการอาหารแห่ งชาติจัดทํา
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แผนปฏิ บั ติ ก าร” เพื่ อเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ความเห็น ชอบและ
มอบหมายให้ หน่วยงาน ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
๕.๔ มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในระเบียบวาระ “แผนพัฒนาที่ยง่ั ยืนบนฐานการ
พึ่งตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้”
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ รศ.สุริ ชั ย หวั น แก้ ว
ผู้ แ ทนคณะทํา งานพั ฒ นาระเบี ย บวาระ “แผนพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น บนฐานการพึ่ งตนเองด้ า นเศรษฐกิจ สัง คม
สิ่ งแวดล้ อม กรณีภาคใต้ ” เป็ นผู้นาํ เสนอ
รศ. สุริชัย หวั นแก้ ว รายงานว่ า สมัชชาสุข ภาพแห่ งชาติครั้ งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ พิจ ารณา
รายงานเรื่ องแผนพัฒนาที่ ย่ังยืนบนฐานการพึ่ งตนเองด้ าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม กรณีภาคใต้ โดยที่
ประชุมรับทราบว่านโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ ที่ เริ่ มมาอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดย
รัฐบาลเสนอแนวคิดเรื่ องสะพานเศรษฐกิจเชื่ อมต่อระหว่างภาคใต้ ฝ่ังตะวันออกและฝั่งตะวันตก มีการผลักดัน
นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่ อง และในนโยบายเศรษฐกิจต่ อภาคอุตสาหกรรมของ
รัฐบาลชุ ดปั จจุ บัน ได้ ระบุว่า “รั ฐบาลมีนโยบายสนับสนุ นการพัฒนาพื้ นที่ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ” และต่ อมา
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่ อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการ
พั ฒนาพื้ นที่ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เป็ นคณะกรรมการพั ฒนาเขตอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศน์ โดยมอบหมายให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ พิจารณาองค์ประกอบของคณะบุคคลเข้ ามาเป็ น
คณะกรรมการเพื่ อดําเนินการตามภารกิจต่อไป
จากการทบทวนข้ อมูลทางวิชาการพบว่า ปั จจุ บัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้ จัดทํากรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ และร่างแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจภาคใต้ อย่ างยั่งยืน(ร่ างแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ ) แล้ วเสร็จเมื่ อเดือน กันยายน ๒๕๕๒ ระบุถึง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมหลายประเภท ได้ แก่ ปิ โตรเคมี โรงถลุงเหล็ก และการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน เช่น
ท่าเรือนํา้ ลึก โรงไฟฟ้ าถ่านหิน โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์และเขื่ อนเพื่ อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่ งแม้
ร่างแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ ยังไม่มีลักษณะเป็ นแผนแม่บทการพัฒนาที่ บังคับใช้ อย่างจริงจัง แต่พบว่าเจ้ าของ
โครงการทั้งของรัฐและเอกชนได้ เริ่ มขับเคลื่ อนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ และร่างแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ อย่างต่อเนื่ อง
ขณะที่ มีประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้ ทไี่ ม่เห็นด้ วยกับแผนและโครงการพัฒนาดังกล่าว เนื่ องจากการ
จั ด กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว มยั ง มี ไ ม่ ม ากพอ และมั ก ถู ก กํา หนดความสํา คั ญ มาจาก
ส่วนกลาง หรือจากกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม การชี้แจงโครงการและแผนพัฒนาดังกล่าวโดยภาครัฐและเจ้ าของ
โครงการยังคลุ มเครื อไม่ ชัด เจน ทําให้ ประชาชนและชุ มชนไม่ ได้ เห็นชอบกับแผนทั้งหมด อัน นําไปสู่การ
ถกเถียง และเกิดความขัดแย้ ง ในพื้นที่ ภาคใต้ ซึ่ งการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคใต้ ตามแนวทางที่
ผ่านมา มุ่งเน้ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยขาดการตระหนักต่อสภาวะการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แผนพัฒนาหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ไม่ได้ ถูกวางแผนจากศักยภาพของพื้นที่ อย่างเหมาะสม และ
ขาดการวางผังเมืองในระดับต่ างๆ ซึ่ งทําให้ ภาคประชาชนมีข้อกังวลว่ าจะเกิดปั ญหาเช่ นเดียวกับกรณีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
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ด้ วยตระหนักว่ากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาที่ ย่ังยืนบนฐานการพึ่ งตนเองด้ านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่ งแวดล้ อ ม กรณี ภ าคใต้ ควรเป็ นกระบวนการที่ ให้ ป ระชาชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ยวข้ อ งได้ ร่ ว ม
แลกเปลี่ ยนองค์ความรู้และเรี ยนรู้อย่ างสมานฉันท์ เพื่ อนําไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่ อการมี
สุข ภาวะ ขณะเดี ย วกัน ปั จ จุ บั น ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ องหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธีก าร
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่ วม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
คณะอนุ กรรมการวิชาการได้ แต่ งตั้งคณะทํางานเฉพาะประเด็นที่ มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน ได้ แก่
บุคลากรและนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่ มหาวิทยาลั ยวลั ยลั ก ษณ์ สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า เจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ ยว
แห่งประเทศไทย มูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ โครงการสร้ างจิตสํานึกนิเวศวิทยา เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่ อ
สังคม เครือข่ายประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ภาคใต้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาเอกสารรายงาน “แผนพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น บนฐานการพึ่ งตนเองด้ า นเศรษฐกิจ สั ง คม
สิ่ งแวดล้ อม กรณีภาคใต้ ” เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าวและได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี พิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ ทบทวนร่ างแผนแม่ บทการพั ฒนาพื้ นที่ เศรษฐกิจภาคใต้ อย่ างยั่งยื นและแผนพั ฒ นาอื่ นๆ
ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเป็ นแผนบูรณาการและมีหลักการสําคัญ ดังนี้
๑.๑ ให้ เ น้ น การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิต และพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ สร้ า งคนให้ มี คุ ณ ภาพสู่ส มดุ ล
ทางด้ านสุขภาวะ
๑.๒ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ สอดคล้ องกับศักยภาพของพื้นที่ ตามความ
ต้ องการและความจําเป็ นของท้ องถิ่ น โดยเป็ นอุตสาหกรรมที่ คํานึงถึงการรักษาฐาน
ทรัพยากรไม่เกิดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม วิถีชีวิตและสุขภาพชุมชนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
๑.๓ ให้ ความสําคัญกับการท่องเที่ ยวที่ คาํ นึงถึงสิ่ งแวดล้ อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้ องถิ่ น และ
การกระจายรายได้ ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจ
๑.๔ ให้ ความสําคัญกับการอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่ าสมุนไพร พื้นที่ ชุ่มนํา้
การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ ให้ ความสํา คั ญ กั บ ฐานความรู้ ภู มิ นิ เ วศ เคารพความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
โดยเปิ ดโอกาสให้ ภ าคประชาชนได้ เ สนอความต้ อ งการและมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนด
ประเด็นในการพัฒนา ทั้งนี้ ขอให้ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ การดําเนินโครงการพัฒนา
ของภาครัฐและเอกชน คํานึงถึง ผลกระทบอย่างรอบด้ าน และสร้ างกลไกเพื่ อพิจารณาข้ อเสนอ
ที่ จะชะลอแผนงานและโครงการที่ สร้ างความขัดแย้ ง และ/หรือมีผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่ อเปิ ดโอกาสในการสร้ างฉันทามติร่วมของผู้มีส่วนได้ เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
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๒. ในการดําเนินการตามข้ อ ๑ ขอให้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสาน
คณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ อง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องกับการประเมินผลกระทบจากการพั ฒนาตั้งคณะกรรมการทบทวนร่ างแผนแม่ บทพั ฒนาพื้ นที่
เศรษฐกิจภาคใต้ อย่างยั่งยืน โดยให้ ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง โดย
ใช้ เครื่ องมือที่ หลากหลาย มุ่งเน้ นสนับสนุ นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ าย
และคํานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้ าน
๓. ขอให้ คณะกรรมการทบทวนร่ างแผนแม่ บทพัฒนาพื้ นที่ เศรษฐกิจภาคใต้ อย่ างยั่งยืนที่ ได้ ผ่าน
การทบทวนข้ อ ๑ และ ๒ เรียบร้ อยแล้ ว จึงผลักดันให้ แผนฯได้ รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งในระดับภาคและ
ระดับท้ องถิ่ น มีกลไกการติดตาม กํากับประเมินผลและเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่ อง
๔. ขอให้ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยแผนแม่บทการพัฒนา
พื้นที่ เศรษฐกิจภาคใต้ และภาคอื่ นๆ อย่างยั่งยืน เพื่ อให้ การดําเนินการของคณะกรรมการในข้ อ ๒ เป็ นไป
อย่างต่อเนื่ อง
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติข้างต้ น
เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตาม
มติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
นางสุว รรณี คํา มั่ น ผู้ แทนเลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ ง ชาติ
ที่ ปรึกษา คสช. ให้ ข้อมูลว่ า สาระของมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติดังกล่ าวมีความสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ มอบนโยบาย
ให้ ใช้ มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติประกอบการพิจารณาในการดําเนินงาน จึงไม่มีปํญหาในการปฏิบัติงานตาม
มติ
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ควรนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นนี้
เป็ นตัวอย่างในการขับเคลื่ อนในภาคอื่ นๆด้ วย
นางศิ ริ น า ปรวโรฬารวิ ท ยา ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เห็น ชอบต่ อ มติ แ ผนพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น บนฐานการ
พึ่ งตนเองด้ าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม กรณีภาคใต้ ตามเสนอ เพื่ อให้ ภาคใต้ เป็ นตัวอย่างกับภาคอื่ น
นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ให้ ข้อมูลว่า ในมติข้อ ๔ ได้ คาํ นึงถึงการ
ดําเนินการในภาคอื่ นๆ อยู่แล้ ว โดยได้ ระบุให้ “คณะรัฐมนตรี ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยแผน
แม่บทพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจภาคใต้ และภาคอื่ นๆ อย่างยั่งยืน...”
รศ.สุริชัย หวันแก้ ว ผู้แทนคณะทํางานพัฒนาระเบียบวาระฯ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า ความสําคัญ
เร่งด่วนของภาคใต้ คือ ความรุนแรง ซึ่ งเป็ นวาระแห่งชาติ แต่การทํางานใน ๔ เดือนก่อนพบว่า ความรุนแรง
เป็ นปลายเหตุ ข องปั ญ หา ต้ น เหตุ ข องปั ญ หาที่ ควรแก้ ไ ขเร่ ง ด่ ว นคื อ การพั ฒนาท้ อ งถิ่ นให้ ส อดคล้ อ งกับ
ภูมินิเวศ
นายพิชัย ศรีใส กรรมการบริหาร สช. เสนอว่า สภาพปัญหาความสําคัญอยู่ทคี่ วามไว้ วางใจ ควรมี
มาตรฐานการดําเนินการในทิศทางเดียวกัน โดยขอให้ รัฐบาลเป็ นผู้กาํ หนดมาตรฐานที่ ยอมรับได้ เชื่ อถือได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
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มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

เห็นชอบให้ นํา มติส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบี ยบวาระ
“แผนพัฒนาที่ ย่ังยืนบนฐานการพึ่ งตนเองด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม กรณี
ภาคใต้ ” เพื่ อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
เรื่องอื่นๆ

๖.๑ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป
นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า เพื่ อให้ การประชุม คสช.
เป็ นไปอย่ างเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ ฝ่ ายเลขานุ การจึงขอเสนอนัดหมาย
การประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบกํา หนดการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๓
ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวศิริธร อรไชย
นายนิพล ธนธัญญา
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

หน้ า ๓๐

