รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓
วันจันทร์ท่ ี ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
๒. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
๓. นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๔. นายเดชา ศุภวันต์
๕. นายภิมุข สิมะโรจน์
แทนรัฐมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กรรมการ
สิ่ งแวดล้ อม
๖. นพ.สุทธิชัย จันทร์อารักษ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๗. ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๘. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
๙. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๑๐. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๑๑. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๒. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
กรรมการ
๑๔. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
๑๕. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๖. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๗. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๒๐. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
๒๒. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๓. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๔. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๒๕. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
กรรมการ
๒๖. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
๒๗. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑

๒๘. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
๒๙. นายสุชาติ สูงเรือง
๓๐. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๓๑. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๓๒. นายสนั่น วุฒิ
๓๓. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๓๔. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๕. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๖. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๗. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๘. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
ผูท้ ่ ีไม่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผูน้ าํ เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
๑. นพ.วิพุธ พูลเจริญ

ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สนั ติกูล
๒. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๓. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค
๔. นางวรรณพร แจ่มจํารัส
๕. นายอนุชา โมกขะเวส
๖. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
๗. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๘. นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร
๙. นางสาวสาลินี แจ่มจ้ า
๑๐. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
๑๑. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๑๒. นายพิชัย ศรีใส
๑๓. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนนายกเมืองพัทยา
อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการ คสช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๒

๑๔. นพ.ชาตรี เจริญศิริ
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๗. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๑๙. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๐. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๑. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๒. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๓. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๒๔. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๕. นางสาวณนุต มธุรพจน์
๒๖. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๗. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๘. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๒๙. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๓๐. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๓๑. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๒. นางสาวฐานิต มีสมวัฒน์
๓๓. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๓๔. นางสาวขนิษฐา แซ่เอี้ยว
๓๕. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
๓๖. นางสาวสุนันทา ปิ นะทาโน

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.

เปิ ดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

นพ.อํา พล จิน ดาวั ฒนะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. กล่ า วขออภั ย ในการประสานงาน
คลาดเคลื่ อนทําให้ ต้องเลื่ อนการประชุมและกระทบกับภารกิจของทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งให้ ทประชุ
ี่
มพิจารณารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๓

มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่ า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๑-๓.๔ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่ า
สืบเนื่ องจากมติก ารประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่ อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ มี นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ เป็ นประธานกรรมการ มีหน้ าที่ และอํานาจในการวางกลยุทธและแสวงหาความร่ วมมือจาก
หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่ อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
รวมทั้ง ให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ คจสช. คสช. เกี่ ยวกับ การดํา เนิ น การตามมติ ส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ต ามที่
เห็นสมควร นั้น คณะกรรมการฯ ได้ มีการประชุมเพื่ อวางกลยุทธในการขับเคลื่ อนและติดตามการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ช่องทางในการขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ใน ๕ ช่องทาง ได้ แก่
๑.๑ นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อแจ้ งไปยังหน่วยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้ องในการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการที่ เกี่ ยวข้ อง
๑.๒ ผ่านการทํางานร่วมกับองค์กร ภาคีและกลไกที่ เกี่ ยวข้ องเฉพาะ
๑.๓ ผ่ า นการทํา งานด้ ว ยกระบวนการพิ เ ศษในกรณี ที่ มติ ส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ น้ั น ยัง ไม่ มี ก ลไก
รับผิดชอบเป็ นการเฉพาะ เช่น การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง การจัดตั้งกลไกขึ้นมา
รับผิดชอบเป็ นการเฉพาะ เป็ นต้ น
๑.๔ ผ่านการเชื่ อมกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๑.๕ ผ่านช่องทางสาธารณะต่าง ๆ
๒. แนวทางการติดตามและรายงานผล
กําหนดวิธกี ารให้ ได้ มาซึ่ งข้ อมูลในหลายวิธกี าร โดยจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เช่น
๒.๑ จัดทําหนังสือราชการส่งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
๒.๒ การจัดเวทีร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับมติ
๒.๓ การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
๓. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทตี่ ้ องรายงานผลการดําเนินงาน
ในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะต้ อ งมี ก ารรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน
๘ มติ ดังนี้
๓.๑ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๗ มติ ได้ แก่
- มติ ๑.๑ ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
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- มติ ๑.๒ การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
- มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- มติ ๑.๔ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจาการค้ าเสรี
- มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
- มติ ๑.๘ ความเสมอภาคในการเข้ าถึงและได้ รับบริการสาธารณสุขที่ จาํ เป็ น
- มติ ๑.๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
๓.๒ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๑ มติ ได้ แก่
- มติ ๒.๓ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่ อการเข้ าถึงบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพของ
ประชาชน
๔. รูปแบบการรายงาน
ในการจัดทํารายงาน ประกอบด้ วย
ก. การจัดทํารายงานเป็ นรายข้ อ โดยแต่ละข้ อ จะประกอบไปด้ วย ผลการดําเนินงาน (อาจเป็ น
ผลการดําเนินงานในระดับกระบวนการ เช่น การมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์รองรับ การจัดตั้งกลไกทํางาน
การจั ด ทํา แผนงานโครงการ เป็ นต้ น และระดับ ผลสัมฤทธิ์ เช่ น ผลการดํา เนิ น งานในระดั บ ผลผลิ ต
ผลลัพธ์ และผลกระทบ) ปัญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ข. การจัดทําเป็ นบทสรุปที่ แสดงผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะในแต่ละมติด้วย
๕. ระยะเวลาการทํางาน
จะจัดทํารายงานให้ แล้ วเสร็จ และส่งไปให้ ภาคีเครือข่ายพร้ อมกับร่ างมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในรอบที่ ๒ เพื่ อให้ ภาคีเครือข่ายพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้ อง และนํามา
เสนอข้ อมูลเพิ่ มเติมหรือแก้ ไขข้ อมูลให้ ถูกต้ องในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๓ มี ม ติ ใ ห้ มี ก ารจั ด ทํา รายงานประชาชน นอกเหนื อ จากการรายงานผลการ
ดําเนินงานในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ งมีข้อเสนอ ดังนี้
ก. Core Message ที่ ควรจะสื่ อสาร คือ “ประชาชนได้ อะไรจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
ข. ให้ สช. พิจารณารูปแบบและช่องทางการรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละมติ ดังนี้
(๑) การสื่ อสารผ่านสื่ อในรูปแบบต่าง ๆ
(๒) การจัดแถลงข่าว
(๓) การจัดเวทีสาธารณะ
(๔) การรายงานผ่าน “สานพลัง” ของ สช.
(๕) การรายงานผ่านทางเวปไซด์ www.samatcha.org
(๖) ลานสมัชชา
(๗) การรายงานผลในพิธเี ปิ ดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
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๖. ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๒ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑
๗. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่ สาํ คัญ
๑) หน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายภาคีที่เสนอประเด็นเชิงนโยบาย ยังมีความเข้ าใจในกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติทคี่ ลาดเคลื่ อน โดยเฉพาะประเด็นการเป็ นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่ อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติไปสู่การปฏิบัติ ที่ เข้ าใจว่ าเป็ นบทบาทหน้ าที่ ของ สช. หรือคณะกรรมการ
ขับเคลื่ อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒) ข้ อบกพร่องจากการจัดทํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ จัดทําเป็ นข้ อเสนอในการ
จัดทํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓) ปั ญหาในการเชื่ อมโยงกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่ งคณะนี้
อยู่ ระหว่ า งการกํา หนดยุ ทธศาสตร์ การทํางานของคณะกรรมการพั ฒนาระบบและกลไกสมั ช ชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม
๓.๒

รั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒

รายงานความคืบหน้าในการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ ง ว่ า
สืบเนื่ องจากมติการประชุ ม
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.) ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๓ ได้ รั บ ทราบ
กระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่วมระดมความคิด แก้ ไขปั ญหาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่ อสร้ าง
ความปรองดองแห่ งชาติ และนายกรั ฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชี วะ)ประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ได้ ม อบหมายให้ สํา นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( สช.) เป็ นแกนปรึ ก ษาหารื อ กั บ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริม
สุขภาพ(สสส.) ในการยกร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งกลไกขับเคลื่ อนงานปฏิรูปประเทศไทยเสนอ
คณะรัฐมนตรีในเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ เพื่ อให้ สามารถระดมความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ ามาร่ วมกัน
โดยรัฐบาลเป็ นฝ่ ายสนับสนุน ใช้ เวลาทํางานต่อเนื่ องประมาณ ๓ ปี นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ขอรายงานความคืบหน้ าดังนี้
๑. ได้ ปรึกษาหารื อกับผู้ทรงคุ ณวุฒิและผู้ ที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อยกร่ างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้ วยการ
ปฏิรูป พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่ งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
ได้ ให้ ความเห็นชอบ
๑.๑ ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการปฏิรูป พ.ศ. ....
๑.๒ ให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.)
จัดตั้งสํานักงานปฏิรปู เป็ นหน่วยงานเลขานุการ
๑.๓ ในหลักการให้ สาํ นักงบประมาณจัดสรรงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปเพื่ อสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่ อการปฏิรูป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
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๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม ๑๒๗
ตอนพิเศษ ๘๒ ง เมื่ อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่ งภายใต้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการปฏิรูป
พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้ มี
๒.๑ คณะกรรมการปฏิรูป มีหน้ าที่ และอํานาจ
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และกระบวนการต่างๆ เกี่ ยวกับการปฏิรูป
(๒) จัดทําข้ อยุติและข้ อเสนอแนะต่างๆ เกี่ ยวกับการปฏิรูปเสนอต่อสาธารณชนและภาครัฐ เพื่ อ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้ จริง
(๓) ประสานงานกับ คณะกรรมการสมั ช ชาปฏิรูป ในการให้ ไ ด้ ม าซึ่ งข้ อ มู ล ข้ อ คิ ด เห็น และ
ข้ อเสนอแนะของสาธารณชนเกี่ ยวกับการปฏิรปู
(๔) ประสานงานกั บ คณะกรรมการสมั ช ชาปฏิ รู ป ในการสนั บ สนุ น ติ ด ตาม ผลั ก ดั น การ
ขับเคลื่ อนของสาธารณชนและภาครัฐต่อการปฏิรูปให้ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะด้ าน คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่ อ
ดําเนินการอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ คณะกรรมการปฏิรปู มอบหมาย
๒.๒ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป มีหน้ าที่ และอํานาจ
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ ทุกภาคส่วนในสังคมได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่ อนเพื่ อการ
ปฏิรู ป ตลอดจนสนั บ สนุ น การสื่ อสารทางสังคมเพื่ อให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ รั บ รู้ เข้ า ใจ และ
เข้ าร่วมในการปฏิรูปอย่างกว้ างขวาง
(๒) ดําเนินการให้ ได้ มาซึ่ งข้ อมูล ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสาธารณชนเกี่ ยวกับการปฏิรูป
(๓) จัดให้ มีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ และสนับสนุ นให้ มีการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื้ นที่ และ
เฉพาะประเด็น ตามความจําเป็ นและเหมาะสม เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งข้ อเสนอเชิงนโยบายสําหรับ
การปฏิรูป
(๔) ประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูป ในการสนับสนุ น ติดตาม ผลักดันการขับเคลื่ อนของ
สาธารณชนและภาครัฐต่อการปฏิรปู ให้ เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะด้ าน คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่ อ
ดําเนินการอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปมอบหมาย
๒.๓ สํานักงานปฏิรูป เป็ นหน่วยงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทําหน้ าที่ เป็ น
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
ซึ่ งนายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ แต่ ง ตั้ ง ให้ นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น เป็ นประธานกรรมการปฏิ รู ป
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็ นประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป ซึ่ งประธานกรรมการทั้งสอง
คณะได้ แต่งตั้งกรรมการเพื่ อปฏิบัติตามหน้ าที่ และอํานาจที่ กาํ หนดไว้ ในระเบียบนี้เรียบร้ อยแล้ ว เมื่ อวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. เลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารสํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คบ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ได้ ออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ วยการจัดตั้งสํานักงานปฏิรูป และได้ แต่งตั้ง
ดร.วณี ปิ่ นประทีป รักษาการผู้อาํ นวยการสํานักงานปฏิรูป ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๗

มติท่ ีประชุม

รับทราบรายงานความคืบหน้ าการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการ
ปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๓ ความคืบหน้าการจัดทําแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประเทศไทย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า สืบเนื่ องจากคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุม เมื่ อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ “การ
เข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย” ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑
เมื่ อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ และให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ฯ
โดยให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติทตัี่ ้ งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นกลไกหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องยุ ทธศาสตร์
แบบมีส่วนร่วม พร้ อมทั้งประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อไปนั้น
ขณะที่ กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติอยู่ระหว่างดําเนินการ และเพื่ อให้
กระบวนการจั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ฯ เริ่ มดํา เนิ น การไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องและ
มีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จึงมีคาํ สั่งที่ ๑๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
ที่ มี นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา
ศรีวิริยานุภาพ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากกองควบคุมยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นกรรมการและเลขานุ การร่ วม ทําหน้ าที่ ยกร่ างแผนปฏิบัติการฯ
โดยจัดกระบวนการยกร่ างแบบมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน และประสานการทํางานกับคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติอย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่ อง
บัดนี้ คณะกรรมการยกร่ างแผนปฏิบัติการฯ ได้ จัดกระบวนการยกร่ างแผนปฏิบัติการ โดยมีการตั้ง
คณะอนุกรรมการ ๕ คณะ คณะทํางาน ๓ คณะ จัดกระบวนการพัฒนาข้ อมูลทางวิชาการเพื่ อให้ ได้ แผนปฏิบัติการ
ตามยุ ทธศาสตร์ ๖ ด้ าน โดยจัดเวทีรับฟั งความเห็นต่ อร่ างแผนปฏิบัติการฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
มีผ้ ูเข้ าร่ วม ๘๐ คน และคณะกรรมการได้ พิจารณาปรับปรุงร่ างแผนปฏิบัติการฯเรียบร้ อยแล้ ว จึงขอเสนอ
ร่ างแผนปฏิบัติการฯมาเพื่ อ คสช. ทราบ และส่งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ เพื่ อประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
เข้ าถึงยา และกําหนดมาตรการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อไป เพื่ อเป็ นส่วนหนึ่ งของพัฒนา
ระบบยาแห่ งชาติ พร้ อ มทั้งให้ เลขาธิการ คสช. รายงานผลการดํา เนิน งานตามยุ ทธศาสตร์ การเข้ าถึงยา
ถ้ วนหน้ าของประชากรไทยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป ดังเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดทราบ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุ การส่งร่ างแผนปฏิบัติการฯ
ดังกล่ าวให้ สาํ นั กงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่ อประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุ ทธศาสตร์
เข้ าถึงยา และกําหนดมาตรการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ดังนี้
รศ.ดร.จิร าพร ลิ้ มปานานนท์ ผู้ แทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑ มี ค วามเห็น ว่ า องค์ ป ระกอบของ
คณะอนุ กรรมการทรั พย์สินทางปั ญญาด้ านยาและเวชภัณฑ์ไม่ ครบถ้ วน ด้ วยขาดผู้ แทนวิ ชาชีพที่ เกี่ ยวข้ อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๘

โดยตรงทางด้ านยา เช่ น ผู้ แทนจากสภาเภสัชกรรมหรื ออื่ นๆ จึงเสนอให้ มีการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ชี้แจงว่า คําสั่งนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง ยังเป็ น
เพียงร่าง ขอเสนอให้ กระทรวงสาธารณสุขรับข้ อสังเกตนี้ไปพิจารณา
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. มีข้อเสนอว่า การเพิ่ มผู้แทนจากภาคส่วนที่ มี
ส่วนได้ ส่วนเสียต้ องดําเนินการ โดยให้ ฝ่ายเลขานุ การประสานว่ าจะเพิ่ มท่านใดบ้ าง หากกรรมการจํานวน
ไม่มากนักให้ แต่งตั้งเพิ่ มเติมได้
มติท่ ีประชุม
๓.๔

รับทราบความคืบหน้ าการจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ า
ของประเทศไทย

ความคืบหน้ากรณีเครือข่ายภาคประชาสังคมขอใช้สิทธิให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาและแผนการเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้ รับทราบการดําเนินงานในกรณี
เครือข่ายภาคประชาสังคมขอใช้ สิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ มี
การทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ท รั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและแผนการเร่ ง รั ด การป้ องกัน และปราบปรามการละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปั ญญา โดยนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ได้ มี
บัญชาเมื่ อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ มอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดให้ มีการ
หารื อร่ วมระหว่ างหน่ วยงาน ภาคีที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่ ง สช. ได้ จัดการประชุ มร่ วมระหว่ างหน่ วยงานตามที่ ได้ รับ
มอบหมายมาโดยลําดับ โดยที่ ประชุมมีมติใน ๓ ข้ อ ดังนี้
๑. ขอให้ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็ นหน่วยงานหลัก
๑.๑ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบให้ มีการจัดทํายุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปั ญญา
แห่งชาติว่าด้ วยยาและเวชภัณฑ์ เป็ นการเฉพาะ
๑.๒ ร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม
และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยยาและเวชภั ณ ฑ์ เพิ่ มเติ ม ขึ้ นมาเป็ นการเฉพาะ โดยให้ มี ก ระบวนการ
มีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ อง
๑.๓ ใช้ กลไกการบังคับใช้ กฎหมายที่ มีอยู่ในปั จจุ บันในการจัดการปั ญหาเกี่ ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาด้ านยาและเวชภัณฑ์ (สิทธิบัตร/เครื่ องหมายการค้ า) กรณีทอี่ าจเกิดขึ้น ในขณะที่ การ
จัดทํายุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติว่าด้ วยยาและเวชภัณฑ์ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ
๒. ให้ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ เสนอมติการประชุมต่อที่ ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ด้ านการป้ องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ เพื่ อทราบและดําเนินการต่อไป
๓. ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ ง ชาติ เสนอมติการประชุ มต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเพื่ อทราบต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๙

สช. ได้ นาํ เรียนมติดังกล่าวต่อที่ ประชุม คสช. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๒ และนําเรียนรัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวงพาณิชย์(นายอลงกรณ์ พลบุตร)เพื่ อทราบและพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
บั ด นี้ สช. ได้ รั บ แจ้ งจากอธิ บ ดี ก รมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งชาติว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทาง
ปั ญญาแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ได้ มีมติ
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้ านยาและเวชภัณฑ์ เพื่ อทําหน้ าที่ ยกร่างยุทธศาสตร์
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้ านยาและเวชภัณฑ์ ตามข้ อเสนอการประชุมระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ น
แล้ ว ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งกระบวนการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์
ประกอบด้ วยอนุ กรรมการจํานวน ๓๓ คน มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธานอนุกรรมการ
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยาเป็ นเลขานุ ก าร มี ผ้ ู แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาควิ ช าชี พ
ภาคเอกชน ได้ แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ป่วย ผู้บริโภค และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีหน้ าที่ และอํานาจในการจัดทํา
แผนยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปั ญญาด้ านยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนประสานให้ เกิดการ
ดําเนินงานและรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติต่อไป ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

๓.๕

รับทราบความคืบหน้ ากรณีเครือข่ายภาคประชาสังคมขอใช้ สิทธิให้ มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและแผนการเร่งรัดการป้ องกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาโดยให้ ฝ่ายเลขานุการรับข้ อสังเกตเรื่ ององค์ประกอบของ
อนุ ก รรมการทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาด้ า นยาและเวชภั ณ ฑ์ ไปประสานหน่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป

ร่าง พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่ า ตามที่ คณะรั ฐมนตรี ในการประชุ ม
เมื่ อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ จํานวน ๒ ฉบับ ได้ แก่ ร่ างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ตรวจพิจารณา
เสร็จเรียบร้ อยแล้ วและให้ ส่งคณะกรรมการประสานงานด้ านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไปนั้น
เนื่ องด้ วยการเสนอร่ างพระราชบัญญัติค้ ุ มครองผู้ เสียหายจากการรั บบริ การสาธารณสุข พ.ศ. ....
ดังกล่าวสอดคล้ องตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่ อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ เห็นชอบข้ อเสนอทาง
นโยบายเพื่ อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์ ตามที่ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(คสช.) เสนอ
ในการนี้ ฝ่ ายเลขานุการจึงขอรายงานความเป็ นมาและความคืบหน้ าในการดําเนินงานในเรื่ องดังกล่าว
ดังนี้
๑. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีได้ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ต่อมา คสช.ได้ เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑๐

กําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ เพื่ อทําหน้ าที่ ให้ คาํ แนะนําต่อคณะรัฐมนตรีในการขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์
ให้ เป็ นรูปธรรม
๒. วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการกํา ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ที่ มี นายแพทย์
อําพล จินดาวัฒนะ เป็ นประธานคณะทํางาน ทําหน้ าที่ จัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่ อแก้ ปัญหา
ดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ
๓. ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์มงคล ณ สงขลา) ณ ขณะนั้น ได้ มี
นโยบายให้ ร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่ งต่อมาคณะรัฐมนตรี
ได้ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวฯ ที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และส่งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา โดยมีเหตุผลประกอบการยกร่างกฎหมาย ดังนี้
๓.๑ กําหนดวิธกี ารให้ มีการชดเชยผู้เสียหายในเวลาอันรวดเร็ว วิธกี ารพิจารณาข้ อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น
๓.๒ จัดให้ มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยและการป้ องกันความเสียหายของการบริการ
๓.๓ จัดตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายอันเนื่ องมาจากการรับบริการสาธารณสุข

๔. วันที่ ๑ สิงหาคม และวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ ประชุม คสช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๑
ได้ รั บ ทราบผลการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อแก้ ปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ป่ วยกั บ แพทย์
ซึ่ งข้ อเสนอดังกล่าว ยึดหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ
๔.๑ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุษย์
๔.๒ การเสริมสร้ างความไว้ วางใจซึ่ งกันและกัน
๔.๓ การส่งเสริมการมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน
มาตรการสําคัญที่ เสนอในข้ อเสนอเชิงนโยบายฯดังกล่าวประการหนึ่ งคือ “ รัฐบาลควรเร่งผลักดัน
การออกกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ที่อยู่ในขั้นตอนของ
สํา นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าให้มี ผ ลใช้บั ง คั บ โดยเร็ ว ” ทั้ ง นี้ มาตรการผลั ก ดั น กฎหมาย
จึงเป็ นเพียงหนึ่งในมาตรการสําคัญที่ ปรากฏในข้ อเสนอ ซึ่ งมีท้งั สิ้น ๑๑ ข้ อ ครอบคลุมหลักการสําคัญ
สามประการข้ างต้ น ได้ แก่
- การสนับสนุ นการพั ฒนาคุ ณภาพและการเสริ มสร้ างระบบการดูแลสุขภาพที่ มีหัวใจความเป็ น
มนุษย์ในสถานบริการทุกระดับ
- การพั ฒ นาศู น ย์ สั น ติ วิ ธี ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ เ ข้ ม แข็ง สามารถเป็ นกลไกกลางแก้ ไ ข
ข้ อขัดแย้ งด้ วยสันติวิธี
- รัฐบาลร่ วมกับกลไกวิชาชีพและกลไกอื่ นพัฒนาระบบให้ ความช่ วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งด้ านจิตใจ ให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือถูกฟ้ องร้ อง
รวมถึงเร่งรัดให้ มีระบบพี่ เลี้ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะบุคลากรจบใหม่
- เป็ นต้ น
ในช่ ว งเวลาเดียวกัน สช. ได้ ส่ง ข้ อเสนอแนะต่ อ ร่ า งพระราชบั ญญั ติฯ นี้ ไปยั งคณะรั ฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ ส่งข้ อเสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑๑

สช. ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้ วย ความเห็นของ สช. ได้ เสนอเหตุผลเพิ่ มเติม
ในการยกร่างอีก ๒ ประการ คือ
(๑) ให้ มีกลไกการป้ องกันและการระงับข้ อพิ พาททางเลือกเพื่ อสร้ างเสริ มและฟื้ นฟูความสัมพั นธ์
ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุขภาพและผู้ป่วยในระบบบริการสาธารณสุข
(๒) ผลของกฎหมายฉบับนี้มีผลต่อการยกเลิกสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้ นตามมาตรา ๔๑ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งนี้ได้ เสนอเปลี่ ยนชื่ อ “กองทุน” เป็ น กองทุนคุ้มครองผู้เสียหายและสร้ างเสริมความสัมพันธ์
ที่ ดีในระบบบริการสาธารณสุข พร้ อมกับปรับเปลี่ ยนชื่ อคณะกรรมการ ชื่ อสํานักงาน และชื่ อเลขาธิการ
ให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ที่มีการเพิ่ มเติมให้ ครอบคลุมเรื่ องการสร้ างเสริมความสัมพันธ์ทดี่ ีในระบบ
บริการสาธารณสุข
ข้ อ เสนอเพิ่ มเติ ม ให้ ค วามสํา คั ญ กั บ กลไกการสร้ างเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นระบบบริ ก าร
สาธารณสุข และกลไกไกล่เกลี่ ยความขัดแย้ ง ซึ่ งเป็ นการใช้ มติด้านใจเข้ ามาช่วยบรรเทาปัญหา
๕. วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ ได้ พิจารณารายงานและ
ข้ อเสนอทางนโยบายเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์ ตามที่
สํานักวิจัยและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ(สวค.) ผู้ช่วยเลขานุ การคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพ
แห่ งชาติ และเป็ นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติในนามเครือข่ายสถาบันวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพจํานวน ๑๐ เครือข่าย ได้ เสนอเป็ นระเบียบวาระเร่งด่วน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
ได้ มีมติเห็นชอบกับข้ อเสนอทางนโยบายในระเบียบวาระดังกล่าว โดยเห็นชอบกับสาระสําคัญข้ อเสนอการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์ มีข้อความในสาระสําคัญ ข้ อ ๑
ดังนี้
“๑. ขอให้ รัฐบาลและรัฐสภา พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ผลักดันให้ นโยบาย “การสร้ างความสมานฉันท์ในระบบการดูแลสุขภาพ” เป็ นวาระสําคัญ
ระดับชาติ โดยเร่งผลักดันการออกกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
ที่ อยู่ในขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ มีความเป็ นธรรมกับผู้ป่วย ญาติและบุคลากร
ทางการแพทย์และมีผลบังคับใช้ โดยเร็ว รวมทั้งเร่งผลักดันการออกพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ ค้างอยู่โดยเร็ว และเร่งผลักดันให้ ประชาชนสามารถใช้ บัตรประชาชนในการ
รับบริการสาธารณสุข”
ทั้งนี้ คสช. ได้ มีมติเห็นชอบและให้ เสนอข้ อเสนอทางนโยบาย ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๑ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่ อวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๒ และให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุ ติธ รรมและหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป
๖. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้ ให้ ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองความเสียหายจาก
การรั บ บริ ก ารสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการกฤษฎี ก าเสนอ และให้ ส่ ง คณะกรรมการ
ประสานงานด้ านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผ้ ูเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติฯ นี้ เพื่ อรอการพิ จ ารณาในสภาผู้ แ ทนราษฎรอีก ๖ ฉบั บ เป็ นการเสนอร่ า งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕ ฉบับ และร่างที่ ประชาชน ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งจํานวน ๑๐,๖๓๑ คน เป็ นผู้เสนอ
อีก ๑ ฉบับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑๒

หลังจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้ เริ่ มเกิดกระแสความคิดที่ แตกต่างกันของภาคประชาชน และ
ภาควิชาชีพอย่างมากต่อผลดี ผลเสียของร่ างพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ สช.ได้ สนับสนุ นให้ ฝ่ายเลขานุ การ
อนุกรรมการสร้ างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ คณะกรรมการ
กําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง ถอดบทเรียนจากกระบวนการสร้ างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย
และญาติกับบุ คลากรทางการแพทย์ :
กรณี ผ้ ู ป่ วยสูญเสีย การมองเห็นจากการผ่ าตัด ต้ อกระจก
ที่ โรงพยาบาลขอนแก่น หรือที่ เรียกว่า “ขอนแก่นโมเดล” ที่ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการผ่าตัดต้ อ
กระจกหลายรายแล้ วมีการติดเชื้อ ๑๑ ราย ตาบอดถาวร ๗ ราย มองเห็นเลือนลาง ๓ ราย แต่กลับไม่มี
การฟ้ องร้ องเกิดขึ้นเลย นับเป็ นตัวอย่างของการเปลี่ ยนความขัดแย้ งให้ เป็ นสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์
๗. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สช.ได้ มีหนั งสือเรี ยนประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ประธานสภา
ผู้ แ ทนราษฎรและประธานวุ ฒิ ส ภาทราบ เพื่ อพิ จ ารณาให้ การสนั บ สนุ น การดํา เนิ น การในขั้ น ตอน
นิติบัญญัติเพื่ อให้ พระราชบัญญัติฯ นี้ มีผลบังคับใช้ โดยเร็วต่อไป
๘. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการฯได้ จัดเวทีเสวนา “ปั จจุบันและอนาคตของความสัมพันธ์
หมอกับคนไข้ : บทเรียนจาก รพ.ขอนแก่น” ซึ่ งได้ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้การบริ หารจัดการบุ คลากร
สถานการณ์ การให้ ข้อมูลกับสื่ อมวลชนเมื่ อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ ย
เยียวยา สร้ างความปลอดภัยให้ ผ้ ูป่วย และการสร้ างต้ นทุนทางสังคมของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง โดย
ใช้ ฐานคิดดูแลด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ การขอโทษ แสดงความรับผิดชอบ และการแก้ ไขสถานการณ์
โดยเน้ นสร้ างความสัมพันธ์ ไม่ใช้ ข้อกฎหมายเป็ นตัวนํา โดยมีการรายงานผลจากเวทีเสวนาในที่ ประชุม
คณะอนุ กรรมการในบ่ ายวันเดียวกัน ซึ่ งได้ พิจารณา มุมมองของฝ่ ายเกี่ ยวข้ องต่ อร่ างพระราชบัญญัติฯ
และประธานอนุ กรรมการได้ สรุปความเห็น ของที่ ประชุม เสนอต่ อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อเป็ น
ข้ อมู ลประกอบการหารื อของปลั ด กระทรวงกับ ผู้ แทนฝ่ ายวิชาชี พ และเครื อข่ ายผู้ บริ โภค ในวั นที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๕๓ ด้ วย
๙. วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
ได้ พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการฯ และมีมติเห็นชอบข้ อเสนอของคณะอนุกรรมการต่อทางออก
ในกรณีร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ ได้ เสนอไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
(๑) กระบวนการออกกฎหมายไม่ สามารถหยุ ดได้ แต่ ควรหั นมาช่ วยกันสร้ างความเข้ าใจและแก้ ไข
รายละเอียด
(๒) หยุดการกล่าวหาโจมตีกนั ควรเน้ นการพูดคุยในสาระของกฎหมาย
(๓) ควรมีกระบวนการรับฟั ง ทําความเข้ าใจความเห็น ข้ อกังวล และหาทางออกร่ วมกัน ในการทําให้
กฎหมายมีความสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของทุกฝ่ ายมากที่ สดุ
(๔) ควรมีการสื่ อสารให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย มีความเข้ าใจที่ ชัดเจนและถูกต้ องยิ่ งขึ้น
ทั้งนี้ สช. จะได้ ร่วมขับเคลื่ อนผลักดันร่ างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ เห็น ชอบข้ อ เสนอนโยบายการส่ ง เสริ ม ความสัมพั นธ์ระหว่ า งผู้ ป่ วยและญาติกับ บุ คลากรทางการแพทย์
ตลอดจนเป็ นการสอดคล้ องกับหลักการสําคัญในธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ มุ่ง
ส่งเสริมให้ ระบบบริการทางการแพทย์เป็ นระบบที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุษย์ โดยจะดําเนินการสื่ อสารข้ อมูล
แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย ให้ มีความเข้ าใจที่ ชัดเจนและถูกต้ องต่อไป ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑๓

จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ดังนี้
รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แจ้ งว่ า สภาที่
ปรึกษาฯ ได้ ทาํ หนังสือเสนอความเห็นต่อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้ ส่งความเห็นของหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม และ
สํานักงานอัยการสูงสุด ให้ สภาที่ ปรึกษาฯ ได้ ทราบ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ ๓.๕ และในวันศุกร์ที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ สภาที่ ปรึกษาฯ จะมีการประชุมเพื่ อพิจารณาแนวทางสื่ อสารสังคมให้ เข้ าใจ ชัดเจน และ
ถูกต้ องมากยิ่ งขึ้น
นายจุ ริ น ทร์ ลั กษณวิ ศิ ษฏ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน คสช. ชี้ แจงถึ ง
กระบวนการที่ จะทํา ให้ กฎหมายฉบั บ นี้ เดิ น หน้ า ไปด้ ว ยความราบรื่ น ว่ า ขณะนี้ ความเห็ น เป็ น ๒ ฝ่ าย
ความเห็นกึ่ งทางการฝ่ ายหนึ่ งสนับสนุนกฎหมาย ๑๐๐% แต่อกี ฝ่ ายอยากให้ แก้ ไขรายละเอียด แต่ไม่ประกาศ
ว่าไม่เอากฎหมาย ทําอย่างไรให้ กฎหมายเดินหน้ าได้ ราบรื่ น จึงได้ เชิญ ๒ ฝ่ ายมาหารือ ขณะนี้ได้ รับรายชื่ อ
ผู้แทนองค์กรที่ เป็ นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด ๒๔ องค์กร ได้ แก่ แพทยสภา โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ศูนย์ สภาวิชาชีพ ๖ องค์กร รวมทั้งผู้แทนแพทย์ ตํารวจ โรงเรียนแพทย์ และฝ่ ายภาคประชาชน ๒๔ องค์กร
แต่ละส่วนขอเวลา ๑-๒ สัปดาห์ หารือการภายในเพื่ อคุยรายละเอียด หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จะนัดประชุม คาดว่าจะเป็ นต้ นเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และเมื่ อได้ ข้อสรุปแล้ ว จะนํากราบเรียนประธานรัฐสภา
ทราบ เพื่ อให้ กฎหมายนี้เข้ าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ซึ่ งจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการพิจารณาที่ สามารถส่งผู้แทนไปเป็ นกรรมาธิการได้ ทั้งนี้จะแจ้ งประธานวิปรัฐบาลและวิปฝ่ าย
ค้ าน ประธานวุฒิสภาได้ ทราบด้ วย ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ในเรื่ องด่วนระเบียบวาระที่ ๑๐ ซึ่ งต้ อง
ใช้ เวลาพอสมควร จึงมีเวลาให้ ท้งั ๒ ฝ่ ายหารือกันพอสมควร
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. แจ้ งว่า ในที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีนโยบาย
ถอนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มติท่ ีประชุม

รับทราบความเป็ นมาและความคืบหน้ าในการดําเนินงานเกี่ ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑

ข้อเสนอต่อการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีตาม
กรอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

นพ. อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สืบ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการศึกษา
สนับสนุ นและติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ว่ าด้ วยการแก้ ไข
ปั ญหาผลกระทบต่ อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ มี
ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็ นประธาน ได้ รายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานตามข้ อเสนอฯ รวมถึง
นําเสนอผลการตรวจสอบเหตุการณ์ กรณีการแตกของถังกักเก็บสารโซเดียมไฮโปรคลอไรท์(NaOCl) ของ
บริษัทอดิตยา เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่ อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็ นเหตุให้ สารเคมีฟุ้งกระจาย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑๔

ส่งผลกระทบต่อชุมชนและมีประชาชนเจ็บป่ วยจํานวนมาก ซึ่ งที่ ประชุมมีมติรับทราบความก้ าวหน้ าผลการ
ดําเนิน งานคณะกรรมการศึกษาฯ และให้ นําสถานการณ์และข้ อเสนอ เพื่ อปรั บ ปรุงระบบรองรั บอุบั ติภั ย
สารเคมีร่ั วไหลที่ มาบตาพุดและพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณามอบหมายหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการต่อไป นั้น
๑. วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และมอบหมายให้ หน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องรับข้ อเสนอในการปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีร่ัวไหลที่ มาบตาพุดและพื้นที่ ใกล้ เคียง
ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง โดยให้ นาํ ความเห็น
ของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณาประกอบด้ วย
๒. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการศึกษาฯ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้ อ “การทบทวนและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมี จังหวัดระยอง ตามกรอบแผนการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓– ๒๕๕๗” ด้ วยจากการวิ เ คราะห์ กรณีศึกษาสถานการณ์
สารโซเดี ย มไฮโปรคลอไรท์ ( NaOCl) ที่ เกิ ด ขึ้ น ทํา ให้ เห็ น ว่ า ระบบและกลไกที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขออนุ ญาตให้ นพ.วิพุธ พูลเจริ ญ ประธานคณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพ เป็ นผู้รายงานความก้ าวหน้ า
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ ดังนี้
 แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓– ๒๕๕๗
คณะกรรมการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ ง ชาติ ซึ่ งมี ร องนายกรั ฐ มนตรี นายสุเ ทพ
เทือกสุบรรณ เป็ นประธาน ได้ จัดทําแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓– ๒๕๕๗
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๒๕๐ เพื่ อเป็ นกรอบและทิศทางให้ หน่ วยงาน
ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้ องถิ่ นจนถึงระดับประเทศ สามารถปฏิบัติงานด้ านการป้ องกันและแก้ ไขสาธารณภัย
ร่วมกันได้ อย่างเป็ นระบบและบูรณาการ มีทศิ ทางเดียวกันและเสริมกําลังกัน โดยกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ คือ การป้ องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้ อม
การจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น และการจั ด การหลั ง เกิ ด ภั ย สํา หรั บ สาธารณภั ย ทุ ก ประเภทไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยที่ เกิดจากมนุษย์ และภัยที่ เกี่ ยวกับความมั่นคง ซึ่ งหมายรวมถึงภัยจากสารเคมีด้วย
 แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีและวัตถุอนั ตราย จังหวัดระยอง
ได้ จัดทําขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เกี่ ยวกับข้ อเสนอทางนโยบาย
เรื่ องผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ เสนอโดยคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ แผนปฏิบัติการฉบับนี้ทางจังหวัดระยองได้ จัดทําแล้ วเสร็จ เมื่ อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ สําหรับ
ใช้ เป็ นแผนหลักในการป้ องกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอนั ตรายของจังหวัดระยอง ที่ สามารถนําไป
ปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินเมื่ อเกิดภัย เพื่ อลดความเสี่ ยงและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ให้ มีน้อยที่ สดุ โดยยึดกรอบการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑๕

 ผู้เข้ าร่วมการสัมมนาวิชาการ
การสัมมนาในครั้ งนี้ มี ผ้ ู เข้ า ร่ วม ๑๘๐ คน ประกอบด้ วย ผู้ ประกอบการ ประชาชนในพื้ นที่
เสี่ ยงภัย หน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ อง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น นักวิชาการ คณะกรรมการผู้ชาํ นาญการ
พิจารณาอีไอเอ คณะกรรมการองค์การอิสระด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ คณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้ วยการ
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
และสื่ อมวลชนได้ มีการแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น เกี่ ยวกับ สถานการณ์ป ระเด็นปั ญหาและข้ อเสนอต่ อ การ
ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ
 ข้ อเสนอต่อการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์การป้ องกันและลดผลกระทบ
เนื่ องจากการจัดทําผังเมืองที่ ผ่านมา ทําให้ ไม่มีการแบ่งพื้นที่ สาํ หรับแนวป้ องกันในแต่ละ
โรงงาน และแนวกันชนระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน ดังนั้น เมื่ อเกิดสาธารณภัยสารเคมีข้ ึน จึงส่งผล
กระทบไปสู่ชุมชนอย่ างรวดเร็ว รวมถึงระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลสารเคมีที่ใช้ ในอุตสาหกรรมต่ อหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องและประชาชนในพื้นที่ ยังไม่ มีการดําเนินการอย่ างครบถ้ วน โดยเฉพาะสําหรั บโรงพยาบาลและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ซึ่ งจําเป็ นต้ องเตรียมพร้ อมในการรักษาพยาบาล หากเกิดสาธารณภัย
สารเคมีเกิดขึ้น
จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
๑.๑ จัดระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านการบริหารจัดการสาธารณภัยให้ สมบูรณ์ ทันสมัย และสามารถเชื่ อมต่อ
ระบบข้ อมูลได้ ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ตั้งแต่ระดับท้ องถิ่ นจนถึงระดับชาติ
๑.๒ ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารเคมีทุกชนิดที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทั้งชนิดและประเภท และปริมาณ
ต่อหน่วยงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสาธารณสุข และประชาชน
ในพื้นที่ ในรูปแบบที่ เหมาะสม โดยข้ อมูลสารเคมีทเี่ ปิ ดเผยต้ องประกอบด้ วย ลักษณะของสารแต่ละชนิด
การขนส่ง-การจัดเก็บ-การใช้ -การกําจัด ความเป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ และแนวทาง
การป้ องกันพิษเบื้องต้ น และจัดทําเป็ นฐานข้ อมูลสารเคมี สําหรับทุกหน่วยงาน
๑.๓ จัดทําแผนที่ ของพื้นที่ เสี่ ยงภัยให้ ครบถ้ วนทุกสถานการณ์ความเสี่ ยง โดยแบ่ งเป็ นอุบัติภัยของแต่ ละ
สารเคมีหรื อกลุ่มสารเคมี จําแนกความเสี่ ยงแต่ ละเดือนตามทิศทางลมหลัก และแต่ ละระดับความ
รุนแรง เช่ น การรั่วไหลบางส่วน หรือแตกออกมาทั้งถัง หรือแตกหลายถังพร้ อมกัน เป็ นต้ น รวมทั้ง
ต้ องจัดเตรียมในกรณีทมี่ ีสถานการณ์ระเบิด หรือไฟไหม้ เกิดขึ้นร่ วมด้ วย และสถานการณ์ก่อการร้ าย
หลายพื้นที่ พร้ อมกัน
๑.๔ จั ด ทํา แผนที่ ความเสี่ ยงภั ย โดยต้ อ งแสดงขอบเขตพื้ นที่ และชุ ม ชนที่ อาจได้ รั บ ผลกระทบในแต่ ล ะ
สถานการณ์ การคาดการณ์ความเข้ มข้ นของสารเคมีในพื้นที่ เสี่ ยง การคาดการณ์รัศมีของผลกระทบจาก
แรงระเบิดหรือไฟไหม้ เป็ นต้ น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ ยงต่างๆ เช่น คนงานก่อสร้ าง ที่ พักคนงาน โรงเรียน
วัด ฯลฯ และจัดทําเป็ นฐานข้ อมูล ส่งให้ กับทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อใช้ ประโยชน์ในการเตรียม
ความพร้ อมต่อไป
๑.๕ จัด ทํา และเผยแพร่ คู่ มื อสําหรั บประชาชนในการเตรี ยมความพร้ อมและการอพยพในกรณีอุบั ติภั ย
สารเคมี ซึ่ งอย่างน้ อย ควรประกอบด้ วย กลุ่มของสารเคมีทใี่ ช้ อยู่ในพื้นที่ ระบบการขนส่ง-การจัดเก็บ-

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

หน้าที่ ๑๖

การใช้ -การกําจัด ความเสี่ ยงและการป้ องกันตนเองเบื้องต้ น การแจ้ งเตือนและการแจ้ งภัย การเตรียม
ตัวและการอพยพ
๑.๖ สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ คู่ มื อ ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม และทุ ก ชุ ม ชนซึ่ งรวมถึ ง คนงานก่ อ สร้ า ง เด็ก
หญิงมีครรภ์ คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ทยี่ ้ ายเข้ ามาอยู่หรือทํางานในพื้นที่ เป็ นการชั่วคราวด้ วย
๑.๗ กํากับการดําเนินงานตามมาตรการแนวป้ องกัน (Protection strip) รอบโรงงาน และมาตรการพื้นที่
กันชน (Buffer Zone) รอบพื้นที่ อตุ สาหกรรมโดยเคร่งครัด
๑.๘ พัฒนาระบบประกันสาธารณภัยสารเคมี โดยให้ ผ้ ูประกอบการเป็ นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเบี้ยประกันตาม
ความเสี่ ยงของแต่ ล ะโรงงาน และบริ ษั ท ประกัน เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบความเสี ย หายที่ เกิด ขึ้ นในทัน ที
เช่นเดียวกับการประกันสําหรับผู้ประสบภัยจากรถยนต์
(๒) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้ อม
แม้ ว่าปั จจุบันจะมีการจัดทําและแนะนําโปรแกรมการพยากรณ์สาธารณภัย แต่ยังไม่มีการ
นํามาใช้ อย่างจริงจังในการพยากรณ์ขอบเขตของสาธารณภัย จึงทําให้ ไม่สามารถระบุขอบเขตของการได้ รับ
ผลกระทบได้ อย่ างถูกต้ อง ระบบแจ้ งเตื อนภัยยังไม่ ชัดเจน ล่ าช้ า มีข้ันตอนมาก โดยมีข้ันตอนการแจ้ งถึง
๕
ขั้นตอนกว่ าจะถึงประชาชนทั่วไป และไม่ ท่ัวถึง การฝึ กซ้ อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ กชุ มชนและทุ ก กลุ่ ม ในพื้ นที่ เสี่ ยงภั ย โดยเฉพาะโรงเรี ย นทําให้ ผ้ ู บริ ห ารโรงเรี ย นในพื้ นที่
ไม่ทราบแนวปฏิบัติในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัย จนมีคาํ สั่งให้ นักเรียนมารวมตัวกันที่ สนามกลางแจ้ ง ซึ่ งกลายเป็ น
ความเสี่ ยงที่ เพิ่ มขึ้นสําหรับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังไม่มีการเตรียมความพร้ อมสําหรับพื้นที่ ที่ ระบุว่าเป็ น
พื้นที่ อพยพ
จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
๒.๑ จัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน
โดยเฉพาะในจั ง หวั ด ระยองต้ อ งจั ด ให้ มี ก ระบวนการให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มทบทวน
แผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีเพื่ อสร้ างความเชื่ อมโยงกันระหว่างแผนระดับจังหวัด
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และแผนของชุมชนในพื้นที่ เสี่ ยงภัย นอกจากนี้ต้องจัดทําแผน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีในระหว่ างการขนส่งตามรูปแบบการขนส่ งสารเคมี ทั้งทาง
รถยนต์ ทางรถไฟ ทางท่อ และทางเรือ (หรือทางทะเล) ด้ วย
๒.๒ พัฒนาแบบจําลองการพยากรณ์ความรุนแรงของผลกระทบจากสาธารณภัยสารเคมีในพื้นที่ เสี่ ยงภัย โดย
จําแนกตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น จําแนกตามประเภทของสารเคมี แหล่งกําเนิด ฤดูกาลและทิศทางลม
ช่วงเวลาที่ เกิดเหตุผล (กลางวัน-กลางคืน) และอุบัติภัยสารเคมีต่อเนื่ อง
๒.๓ พัฒนาระบบแจ้ งเตือนภัย โดยลดขั้นตอนการแจ้ งเตือนภัยจาก ๕ ขั้นตอนให้ เหลือ ๓ ขั้นตอน กําหนด
รูปแบบการแจ้ งข่ าวสารการเตือนภัยให้ ชัดเจนเพื่ อป้ องกันการสับสน และเพิ่ มช่ องทางการสื่ อสารให้
ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ เสี่ ยงภัยให้ มากที่ สดุ
๒.๔ เตรียมบุคลากรเพื่ อการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
• เพิ่ มอัตรากําลังสําหรับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ปภ. อปท. สสจ. และหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ
• เสริมศักยภาพและเพิ่ มขีดความสามารถในด้ านการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินของบุคลากรใน
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น ปภ. อปท. สสจ. และหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ
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๒.๕
๒.๖

๒.๗
๒.๘

• จัดตั้งและพัฒนาระบบอาสาสมัครป้ องกันภัยสารเคมีในชุมชน
เตรี ยมความพร้ อมของพื้นที่ อพยพ และการจัดทําแผนจราจรจากจุ ดต่ างๆไปสู่พ้ ืนที่ อพยพ รวมถึง
ยานพาหนะที่ ใช้ ในการอพยพ
เสริมสร้ างความพร้ อมของท้ องถิ่ นในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• การฝึ กซ้ อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
• การฝึ กซ้ อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลายระดับ ทั้งแบบ Command post exercise
และ Field exercise
• การฝึ กซ้ อมแผนฯ ในระดับชุมชน ต้ องครอบคลุมไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่ งของชุมชนในพื้นที่ เสี่ ยงภัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และครอบคลุมทุกชนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และจากนั้น ต้ องทําการซ้ อมทุกปี
การฝึ กซ้ อมแผนฯ ทุกครั้งต้ องคณะผู้เชี่ ยวชาญอิสระทําการประเมินผลการฝึ กซ้ อมแผน เพื่ อนําไปสู่การ
ปรับปรุงแผนและการปรับปรุงการปฏิบัติตามแผนต่อไป
การฝึ กซ้ อมแผนฯ ตามที่ ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ควรดําเนินการภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการฯหรือคณะทํางานชุดเดียวกัน มิใช่แต่ละโครงการต่างคนต่างทํา
(๓) ยุทธศาสตร์การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

ระบบในปั จจุ บันกําหนดให้ ผ้ ูประกอบการและการนิคมอุตสาหกรรมเป็ นผู้ประเมินระดับ
ความรุนแรง และพิจารณาเฉพาะขีดความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ โดยไม่พิจารณาครอบคลุมไปถึง
ความรุนแรงที่ อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ทําให้ แม้ ว่าเหตุการณ์จะลุกลามและส่งผลกระทบกับผู้คนจํานวนมาก
แต่กลับไม่มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และไม่มีการประกาศพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ จึงเกิดปั ญหาใน
การประสานงาน ส่งผลให้ ระบบสนธิกาํ ลังการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ชัดเจน ประชาชนที่ อยู่ในพื้นที่ เสี่ ยงและ
เป็ นกลุ่มเสี่ ยงเช่น นักเรียน จึงไม่ได้ รับความช่วยเหลืออย่างที่ ควรจะเป็ น
จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
๓.๑ ทุกครั้งที่ เกิดอุบัติภัยสารเคมีให้ มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่ อเป็ นกลไกในการควบคุมและสั่งการ
๓.๒ ศูนย์บัญชาการต้ องทําหน้ าที่ ในการประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติภัยสารเคมีทุกครั้ง และทุกระดับ
โดยกําหนดให้ มีคณะผู้ประเมินสถานการณ์ ประกอบด้ วยหน่ วยงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด หรือ คณะทํางานทางด้ านเทคนิค การประเมินสถานการณ์ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ทั้งนี้ให้ มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินสําหรับแต่ละโรงงานเอาไว้ ต้ังแต่ใน
ระยะการเตรียมความพร้ อม
๓.๓ การประเมินระดับความรุนแรงจะต้ องพิจารณาทั้งขีดความสามารถในการระงับเหตุ และระดับความ
รุนแรงที่ อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ซึ่ งอาจแบ่งออกเป็ น ๔ ระดับ ดังตารางข้ างล่างนี้
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ระดับ

การควบคุมสถานการณ์

ความรุนแรง

การดําเนินการที่ เกี่ ยวข้ อง

ระดับ ๑

ควบคุมได้ ภายในโรงงาน

ไม่มีผ้ ูบาดเจ็บ

ไม่ต้องมีการอพยพคนงาน/
ประชาชน

ระดับ ๒

ควบคุมได้ ภายในนิคมฯ

มีผ้ ูบาดเจ็บ
ภายในโรงงาน

ต้ องมีการอพยพ
คนงาน

ระดับ ๓

ไม่สามารถควบคุมได้
โดยนิคมฯ

มีผ้ ูบาดเจ็บ
ภายนอกโรงงาน

ต้ องมีการอพยพประชาชน

ระดับ ๔

ไม่สามารถควบคุมได้
โดยจังหวัด

มีผ้ ูบาดเจ็บ
ภายนอกจํานวนมาก

ต้ องมีการอพยพประชาชน
จํานวนมากหรือโรงพยาบาล

๓.๔ ศูนย์บัญชาการระดับท้ องถิ่ นต้ องเตรียมความพร้ อมเต็มที่ ในการดําเนินการทุกครั้งที่ มีการแจ้ งภัย แม้ จะ
ประเมินว่าเป็ นความรุนแรงในระดับที่ ๑
๓.๕ ศูนย์บัญชาการระดับจังหวัดจะต้ องเตรียมความพร้ อมเต็มที่ ในการดําเนินการทุกครั้ง ที่ มีการประเมิน
ความรุนแรงของสาธารณภัยในระดับที่ ๒
๓.๖ ศูนย์บัญชาการควรสนธิกาํ ลังเข้ าช่ วยเหลื อและควบคุมสถานการณ์ โดยการประกาศพื้ นที่ ที่ ประสบ
สาธารณภัยสารเคมี เพื่ อให้ อาํ นาจสั่งการในการสนธิกาํ ลังและสามารถมีงบประมาณในการดําเนินการ
ได้ ทนั ท่วงที
• ควรให้ ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่พ้ ืนที่ ทมี่ ีความเสี่ ยงสูง หรือมีกลุ่มประชากรที่ มีความเสี่ ยงสูง เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาล
• การช่วยเหลือต้ องเป็ นไปตามแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมี และหากมีความจําเป็ นที่
จะต้ องดําเนินการอย่างอื่ น ต้ องรายงานให้ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทราบก่อน
• จั ด ระบบการรายงานตั ว เพื่ อเข้ า มาดํา เนิ น การในพื้ นที่ ทั้ง นี้ เพื่ อป้ องกัน ความสับ สนในการ
ดําเนินการช่วยเหลือ
• การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย
• การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสารเคมีทกี่ าํ ลังเกิดอุบัตภิ ัย
• การจัดเตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีทตี่ ้ องย้ ายโรงพยาบาล
๓.๗ จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ และจัดทําข่ าวสถานการณ์ภัยพิบัติที่ถูกต้ อง เผยแพร่ ให้ สาธารณชนทราบ
ทุกระยะ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต้องจัดเตรียมการแถลงข่ าวและทีมงานเผยแพร่ ข้อมู ล เพื่ อ
ป้ องกันความสับสนและความตระหนกของสาธารณชน
(๔) ยุทธศาสตร์การจัดการหลังเกิดภัย
ในปั จจุ บันการสืบสวนหลังเกิดอุบัติภัย ดําเนินการโดยหน่ วยงานที่ รับค่าจ้ างจากโรงงาน
ที่ เกิดอุบัติภัย การเร่ งเก็บกู้และปรับปรุงพื้นที่ อาจทําให้ หลักฐานถูกทําลายทั้งที่ การสอบสวนยังไม่ ยุติ เช่ น
ถังสารเคมีที่รั่วไหล ต้ นไม้ ที่ถูกสารเคมี เป็ นต้ น ไม่ มีการเผยแพร่ ผลการสืบสวนต่ อสาธารณะ ไม่ มีระบบที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
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ชัดเจนในการนําผลการสืบสวนไปปรับปรุงแผนและระบบการป้ องกันและรับมืออุบัติภัย ผู้ประกอบการโรงงาน
ที่ เกิดอุบัติภัยแสดงความรับผิดชอบต่ อผลกระทบที่ เกิดขึ้นในขอบเขตที่ จํากัด และยังไม่ มีระบบประกันภัย
ที่ ครอบคลุมถึงประชาชน ที่ อาจได้ รับผลกระทบจากอุบัติภัย แม้ ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีผลให้ ประชาชนได้ รับ
ความเจ็บป่ วยนับเป็ นพันคน แต่ กลับไม่พบว่า มีการร้ องทุกข์กล่าวโทษจากหน่ วยงานรัฐ ทั้งในทางแพ่ งและ
ทางอาญา
จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
๔.๑ จัดทําระบบประกันภัยรวมหมู่ของผู้ประกอบการแต่ละโรงงาน ที่ ครอบคลุมผลกระทบและความเสียหาย
ในทุ กด้ านที่ อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่ อประชาชนและชุมชน เช่ น ความเสียหายต่ อทรัพย์สิน พื ชผล
สัตว์เลี้ยง การเจ็บป่ วย บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เป็ นต้ น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ชัดเจน โดยการประกาศขอโทษต่อสาธารณะของผู้ประกอบการโรงงาน และการดูแลเยี่ ยมเยียนผู้ได้ รับ
ผลกระทบจากอุบัติภัยของโรงงาน
๔.๒ จัดตั้งกองทุนเพื่ อเยียวยาและฟื้ นฟู สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนในพื้ นที่ ในระยะยาว โดย
กระทรวงสาธารณสุข ร่ วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งผู้ประกอบการแต่ ละ
โรงงาน ต้ องนําส่งเงินเข้ ากองทุนฯ ตามอัตราที่ กําหนดทุกครั้งที่ เป็ นต้ นเหตุหรือเกี่ ยวข้ องกับการเกิด
อุบัติภัย เพื่ อพัฒนาระบบความรับผิดชอบต่อผลกระทบในระยะยาวและผลกระทบแบบสะสมเรื้อรัง
๔.๓ การสืบสวนหลังเกิดอุบัติภัย (After Incident Investigation) ต้ องดําเนินการโดยหน่วยงานที่ มีความ
เชี่ ยวชาญและเป็ นอิสระ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ หรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนกับโรงงานที่ เป็ นต้ นเหตุ
หรื อ เกี่ ยวข้ อ งกับ การเกิ ด อุ บั ติ ภั ย และจั ด ทํา เป็ นรายงานเพื่ อเผยแพร่ ต่ อ สาธารณะในระยะเวลา
ที่ เหมาะสมและรวดเร็ว เพื่ อป้ องกันการเกิดอุบัติภัยในลักษณะเดียวกันที่ อาจเกิดขึ้นซํา้ อีก
๔.๔ สํานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรเป็ นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการสืบสวนหลังเกิดภัย และ
การปรับปรุงระบบการป้ องกันและรับมืออุบัติภัยของโรงงานและทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้ องกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีของจังหวัด โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่ ประกอบด้ วยหน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงและตัวแทนชุมชน ในการกํากับ ติดตาม เผยแพร่
และสนับสนุนการใช้ ประโยชน์จากรายงานผลการสืบสวน
รายละเอียดสรุปผลการสัมมนาดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. เห็นชอบข้ อเสนอต่อการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์
ตามเสนอ
๒. เห็นชอบให้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดําเนินการ
๒.๑ วางกรอบการแปลงยุทธศาสตร์การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ตาม
ข้ อ ๑ ไปสู่แผนปฏิบัติการในแต่ ละจังหวัดและในแต่ ละพื้นที่ โดยใช้ กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯของพื้นที่ มาบตาพุดเป็ นต้ นแบบให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน
๒.๒ พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการในการสนับสนุนให้ แต่ละจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
ที่ สอดคล้ องกับบริบทความเสี่ ยงต่อสาธารณภัยของแต่ละจังหวัด
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ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ดังนี้
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า ในการดําเนินการและการขับเคลื่ อน
จนได้ ข้อเสนอต่อการทบทวนปรับปรุง สช. ได้ ทาํ งานใกล้ ชิดกับกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ มีความเห็นว่า ในข้ อเสนอข้ อ ๔.๓ การ
สืบสวนหลังเกิดอุบัติภัย ต้ องดําเนินการโดยหน่วยงานที่ มีความเชี่ ยวชาญและเป็ นอิสระ โดยไม่รับค่าตอบแทน
ใดๆหรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ฯลฯ ตรงนี้ ได้ มีข้อเสนออยู่ในข้ อเสนอ ๑ และ ๒ ที่ เสนอให้ กรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดําเนินการ ครอบคลุมอยู่ในข้ อเสนอทั้ง ๒ ด้ วย
นายธีร วั ฒน์ ศรี ปฐมสวัสดิ์ ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔ เห็นชอบต่ อข้ อเสนอ และเสนอให้
เพิ่ มเติมเรื่ องการป้ องกันและการจัดทําระบบฐานข้ อมูล ขอให้ ตระหนักถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยเฉพาะผู้ที่
เป็ นอัมพาต ควรจะระบุและมีแผนที่ บอกตําแหน่งที่ อยู่ของผู้พิการ เพื่ อจะได้ เข้ าไปช่วยเหลือได้ ทนั ท่วงที
รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มีข้อเสนอโดย
สรุปดังนี้
๑) ประเด็น การจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อเยี ย วยา ฯลฯ ผู้ ป ระกอบการต้ องนํ า เงิ น ส่ ง เข้ า กองทุ น คล้ ายกั บ
พระราชบัญญัติกองทุนทางการแพทย์ฯ จะมีการดําเนินการอย่างไร
๒) ประเด็นเรื่ องสารเคมีทมี่ องเห็น จับต้ องได้ และเป็ นเหตุให้ เสียชีวิตได้ เช่น เรื่ องแร่ใยหินซึ่ งมีการยกเลิก
การใช้ แ ล้ ว ใน ๕๒ ประเทศ มี ผ้ ู เ ชี่ ยวชาญประเมิ น ว่ า จะมี ผ้ ู เ สี ย ชี วิ ต พั น คนต่ อ ปี ซึ่ งอยู่ ใ นระหว่ า ง
สภาที่ ปรึกษาฯ พิจารณาจัดทําข้ อเสนอต่อ ครม.
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ผู้นาํ เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ชี้แจงว่า เป็ นประเด็นที่ ทบทวนจากการดําเนินการในบางประเทศ เป็ นการเตรียมจัดการ
เรื่ องความเสี่ ยง ในหลายพื้ นที่ ที่ เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม ประเทศที่ มีการดําเนินการความเสี่ ยงสารเคมี กลุ่ม
โรงงานจะจัด ตั้งเป็ นกองทุนเฉพาะพื้ นที่ และในหลายพื้น ที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นเป็ นกลไกในการ
บริหารจัดการดูแล
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นด้ วยโดยสรุป ดังนี้
๑) เห็นด้ วยกับข้ อเสนอทั้งหมด
๒) ในข้ อ ๒ ที่ เสนอให้ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นหน่วยงานเดียวเท่านั้นในการดูแล จึงขอเสนอ
ให้ มีกลไกกลางระดับชาติทาํ หน้ าที่ ดูแลและประสานงานเพื่ อให้ เกิดการดําเนินงานในเรื่ องนี้ท้งั หมด
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. แจ้ งว่ า กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็ นฝ่ ายเลขานุ ก ารของคณะกรรมการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ ซึ่ งมี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็ นประธาน
นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงว่า ตามที่ ประชุมได้ เสนอให้ มี
การทบทวนและปรั บปรุ งยุ ทธศาสตร์ ก ารป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ยในแผนการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาเห็นชอบ โดยคณะกรรมการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติที่มีหน้ าที่ จัดทําแผนฯดังกล่าวไม่รับทราบ อาจทําให้ เกิดความสับสน
ได้ ว่าแผนการป้ องกันฯของจังหวัดระยองเป็ นแผนที่ จัดทําขึ้นตามกรอบของแผนในระดับชาติตามที่ กฎหมาย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
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กําหนดให้ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็ นผู้ประสานงานในการจัดทําหรือไม่ ด้ วยแผนระดับชาติเป็ น
แผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภัยพิบัติทุกประเภท
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. ชี้แจงว่า หากมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์และ
แผนการดํ า เนิ น งานฯ จะต้ อ งนํ า เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อพิ จ ารณา หากในครั้ ง นี้ จะเสนอเป็ นมติ ข อง
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเสนอไปยังคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่ งชาติ เพื่ อให้
คณะกรรมการฯพิจารณาปรับปรุงแผนฯ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาต่อไป
ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม มีความเห็นว่า ถ้ าพิจารณาจากวงจรการ
จัดการจะเห็นระยะก่อนเกิดภัย มีคาํ ว่าการจัดการความเสี่ ยง แต่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่ องการป้ องกันและลด
ผลกระทบ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องของการจัดการความเสี่ ยงไม่ ปรากฎ จึงเห็นควรให้ เพิ่ มการกํากับและ
ติดตามแผนการบริหารความเสี่ ยงผ่านกระบวนการด้ านวิศวกรรมความปลอดภัย
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า แผนนี้มีชื่อว่าการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยสารเคมี จะเน้ นเฉพาะสารเคมีหรือไม่หรือรวมทั้งหมด ประเด็นที่ สองคือเรื่ องสารเคมี มีระบบฐานข้ อมูล
หรือไม่ บางสารไม่ร่ัวแต่กม็ ีอันตราย เช่น แร่ใยหิน หากมีฐานข้ อมูลก็จะกําหนดจุ ดที่ เป็ นอันตรายได้ ดังนั้น
คงจะต้ องตอบคําถามให้ ได้ ในเชิงนโยบายของรัฐบาลว่ า ทําอย่างไรจึงจะมีระบบฐานข้ อมูลสารเคมี สําหรับ
ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการมีความเหมาะสมแต่จะเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติหรือไม่ มีข้อสังเกตเรื่ องการจัดตั้ง
ระบบประกันภัยและกองทุน หากโรงงานไม่จ่ายจะทําอย่างไร หากรับหลักการเรื่ องนี้แล้ วต้ องมาออกกฎหมาย
ลูกหรือไม่ ในอนาคตหากมีอบุ ัติภัยที่ ร้ายแรงจะจัดการอย่างไร เช่นกรณีกมั มันตภาพรังสีร่วั ไหลที่ เชอนาบิล
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ชี้แจงว่า ประเด็นนี้เป็ นเรื่ องอุบัติภัยสารเคมีเป็ นหลัก เพราะมีความซับซ้ อน มีลักษณะเฉพาะทั้งเงื่ อนไขทาง
เทคนิคที่ แตกต่างไปจากอื่ น ในการประชุมครั้งที่ แล้ ว ผู้เข้ าร่วมประชุมเสนอว่า หากมาบตาพุดป้ องกันไม่ได้
แล้ วที่ อนจะทํ
ื่
าอย่างไร ในเรื่ องสารเคมีหมายรวมถึงการขนส่งและระบบท่อด้ วย ซึ่ งเรื่ องนี้ยังไม่มีแผนที่ ชัดเจน
ดังนั้น ต้ องทบทวนแผนปฏิบัติการดังกล่าวด้ วย
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓ เสนอให้ มีการซักซ้ อมปฏิบัติการตาม
แผนดําเนินการในพื้นที่
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสงสัยว่า ในข้ อ ๔.๓ หน่วยงานสอบสวนไม่รับค่าตอบแทน
ใดๆ หมายถึงอย่างไร
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะทํางานพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ชี้แจงว่า ในต่างประเทศค่าใช้ จ่ายในส่วนนี้ จะอยู่ในกองทุนที่ ดาํ เนินการในเรื่ องนี้ อย่างเช่น มาบตาพุดมีนิคม
อุตสาหกรรมอยู่ ๓ นิคม ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ซํา้ ซ้ อนกัน จะต้ องมีการตกลงกับพื้นที่ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่ อง
ของการออกค่าใช้ จ่าย ข้ อเสนอที่ พูดคุยกันคือ ให้ มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันได้ ตามแผนงานที่ ต้องทําตาม
อีไอเอได้ หรือไม่ และใครจะเป็ นผู้ทปี่ ระสานความร่วมมือนี้ จะต้ องกําหนดในแผนปฏิบัติให้ ชัดเจนด้ วย
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มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

มี ม ติ ต่ อ ข้ อ เสนอการทบทวนและปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ด้ านสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกรอบแผนการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ดังนี้
๑. เห็น ชอบข้ อ เสนอต่ อ การทบทวนและปรั บ ปรุง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภั ยด้ านสารเคมีและวั ตถุ อันตราย ในแผนการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์
๒. เห็นชอบให้ เสนอต่ อคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ
เพื่ อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้ านสารเคมีและวั ต ถุ อันตราย ในแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ ทั้ง ๔ ยุ ทธศาสตร์ ตามข้ อเสนอของ คสช.
ต่อไป
เรื่องอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพหุภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก
(RTG-WHO Country Cooperation Strategy, CCS)

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ด้ วยองค์การอนามัยโลก(WHO)
ได้ มีความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการพัฒนาระบบสาธารณสุขมาเป็ นระยะเวลา ๖๒ ปี ด้ วยกรอบ
ความร่วมมือที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเป็ นระยะๆ ตลอดมา เมื่ อเร็วๆ นี้ WHO ได้ ปรับเปลี่ ยนรูปแบบความร่วมมือ
จากการสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการขนาดเล็กในประเทศไทยจํานวนกว่า ๒๐๐ โครงการตามที่
ผู้ขอรับการสนับสนุนร้ องขอ ไปเป็ นการสนับสนุนด้ านความเชี่ ยวชาญ(expertise) และการได้ รับความเชื่ อถือ
จากสังคมโลก(social credit) ทั้งนี้ จะเน้ นประเด็นที่ มีความสําคัญระดับสูงที่ มีความร่วมมือระหว่างองค์กร
ระดับชาติในประเทศนั้นๆ (country focus) โดยจะร่วมกันในฐานะที่ เป็ นภาคียุทธศาสตร์แบบพหุภาคี
(multi-stakeholder collaboration) ภายใต้ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศสมาชิก (Country Cooperation
Strategy, CCS)
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสุขภาพระดับชาติของไทย ๗ องค์กร
ประกอบด้ วย กระทรวงสาธารณสุข(กสธ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ(สช.) สถาบันพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน(สพฉ.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ได้ พบปะหารือกันถึงโอกาสและความท้ าทาย ที่ จะทําให้ ความร่วมมือดังกล่าวกับ WHO
เป็ นการสานพลังจากศักยภาพของทุกองค์กรเพื่อแสวงหาจุดคานงัดที่สามารถร่ วมกันแก้ปัญหาสุขภาพ
ของประเทศซึ่งมีความสลับซับซ้อนและยุ่งยาก ที่ไม่อาจแก้ปัญหาได้โดยลําพัง
จากการทํางานร่วมกันที่ ผ่านมา ได้ มีข้อตกลงที่ จะร่วมมือกันใน ๕ ประเด็นที่ ทุกองค์กรเห็นร่วมกันว่า
มีความสําคัญอันดับสูง และมีศักยภาพที่ จะร่วมกันทําการแก้ ปัญหาหรือทําให้ ประสพความสําเร็จ ได้ แก่
- ระบบสุขภาพชุมชนและการบริการปฐมภูมิ
- เครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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- การค้ าระหว่างประเทศและสุขภาพ
- การเตรียมการรองรับภัยพิบัติ
- ความปลอดภัยทางถนน
โดยในระยะแรกกําหนดองค์กรแกนแต่ ละประเด็น ทําการระดมสมองจากองค์กรอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องจัดทําร่ าง
โครงการความร่ วมมือ จากนั้นได้ มีการประชุมร่ วมหลายครั้งเพื่ อปรับปรุงร่างให้ เป็ นไปตามหลักการและ
วัตถุประสงค์ แล้ วนํามาเสนอต่อผู้อาํ นวยการสํานักงานภูมิภาคเอเซียอาคเนย์(WHO-South East Asia
Regional Office, SEARO) ในการประชุมผู้นาํ องค์กรระดับสูง (High Level Meeting, HLM) เมื่ อวันที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่ อให้ การเห็นชอบในหลักการ แล้ วจะนําไปประกอบการจัดทําแผนงานความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยและ WHO ต่อไป นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนั้น ผู้บริหารสูงสุดของทุกองค์กร ได้ ยืนยัน
เจตจํานงที่ จะร่วมกันดําเนินการและระดมทรัพยากรตามแผนงานนี้จนประสพความสําเร็จ
สิ่ งที่ จะต้ องดําเนินการต่อไป ได้ แก่ การระบุผ้ ูมีส่วนร่วมเพิ่ มเติมในแต่ละประเด็น สร้ างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการทํางาน ลงมือปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล
และรายงานผลต่อผู้เกี่ ยวข้ อง การจัดทําแผนงานจะแล้ วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่ อเสนอต่อ
WHO-SEARO ต่อไป
บทบาทของ สช. ต่อยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ได้ แก่
๑. การมีภาคีเครือข่ายที่ มีศักยภาพเข้ าร่วม
๒. การสร้ างและขยายความร่วมมือในแต่ละประเด็นให้ กว้ างขวางออกไป
๓. การใช้ ศั ก ยภาพในเชิ ง การขั บ เคลื่ อนนโยบายสาธารณะเพื่ อสุข ภาพอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ง ขาขึ้ นและ
ขาเคลื่ อนในการสนับสนุนการดําเนินการ
๔. การมีธรรมนูญสุขภาพ
๕. การมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๖. การใช้ ศักยภาพในฐานะองค์กรที่ มีความคล่ องตัวและยืดหยุ่ นในการเข้ าร่ วมสนับสนุ นกระบวนการ
ต่างๆ ของแต่ละประเด็น
สช. ได้ รับการยอมรับจาก ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยเป็ นอย่ างดี จึงมั่นใจได้ ว่า
ความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพระดับชาติและองค์การอนามัยโลกจะนําไปสู่การพัฒนาความร่วมมือจนเป็ น
แบบอย่าง
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม
๕.๒

รับทราบยุทธศาสตร์ความร่วมมือพหุภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า เพื่ อให้ การประชุม คสช. เป็ นไป
อย่างเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ ฝ่ ายเลขานุการจึงขอเสนอนัดหมายการประชุม
คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
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มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบกํา หนดการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๓
ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม
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