เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ ี ๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายชํานิ บูชาสุข
นายเดชา ศุภวันต์
นายภิมุข สิมะโรจน์

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กรรมการ
สิ่ งแวดล้ อม
๖. นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๗. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๘. ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๙. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
๑๐. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๑๑. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๑๒. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๓. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๔. ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๑๕. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๖. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๗. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๘. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
กรรมการ
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
๒๐. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๒. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑

๒๗. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
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
ผูท้ ่ ีไม่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
รองเลขาธิการ คสช.

ผูน้ าํ เสนอ
๑. ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
๒. พญ.นิพรรณพร วรมงคล
๓. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช

ประธานคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นมาตรการทําให้ สงั คมไทย
ไร้ แร่ใยหิน
เลขานุการคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการควบคุมกลยุทธ์
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
รองประธานคณะทํางานเฉพาะประเด็นนโยบายการสนับสนุนพื้นที่
จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์
พญ.ลดาวัลย์ นวลแจ่ม
นางวรรณพร แจ่มจํารัส
นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร
นายสมพันธ์ เตชะอธิก

ผู้ แทนเลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒

๗. พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช
๘. นางมาลี พงษ์โสภณ
๙. นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง
๑๐. น.ส.ณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์
๑๑. นายพิชัย ศรีใส
๑๒. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๓. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๑๔. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๗. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๑๙. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๐. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๑. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๒๒. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๓. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๔. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๕. นายจิรศักดิ์ วิชัยกุล
๒๖. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๗. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๒๘. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๒๙. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
๓๐. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๓๑. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๓๒. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๓๓. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๓๔. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๕. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๓๖. นางสาวฐานิต มีสมวัฒน์
๓๗. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๓๘. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
๓๙. นางสาวสุนันทา ปิ นะทาโน
๔๐. นายภัคพงษ์ วงศ์คาํ

เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
เจ้ า หน้ า ที่ จากสํา นั ก โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ งแวดล้ อ ม
กรมควบคุมโรค
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงบประมาณ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ปรึกษา สช.
ที่ ปรึกษา สช.
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.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓

๔๑. นายวิเชียร ทาแกง
๔๒. นางสาวสริญญา กิตติเจริญกานต์
๔๓. นางสาวกฤติยา ศศิภมู ินทร์ฤทธิ์

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ความคืบหน้าในกรณีการแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
นายสนั่น วุฒิ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีข้อคําถามว่า ในรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ หน้ า ๑๗ วาระสืบเนื่ องจากการประชุมที่ ๔.๑ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย ในหน้ าที่ ๑๙ วงเล็บ ๒.๑ “ผู้ ได้ รับการแต่ งตั้งให้ เป็ นผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิด้ านนี้ ดํารงตําแหน่ งนายก
สมาคมอารักขาพืชไทย......” และที่ ประชุมมีมติหน้ า ๒๐ รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย โดยประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติรับไปพิจารณาดําเนินการต่ อไป อยากเรียนถามความ
คืบหน้ า
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ชี้แจงว่ า เรื่ องร้ องเรียนกรณีการแต่งตั้ง
กรรมการวั ตถุ อันตรายจํา นวน ๔ ท่า น ทราบว่ า ได้ มีก ารยื่ นเรื่ องต่ อ ศาลปกครอง ขณะนี้ อยู่ ระหว่ า งการ
พิ จารณาของศาลปกครอง ในฐานะนายกรั ฐมนตรี และประธาน คสช. จึงได้ ส่ังการไปยัง รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงอุตสาหกรรมขอให้ พิจารณาข้ อเท็จจริงที่ ได้ ปรากฎตามคําร้ องที่ ส่งไปยังศาลปกครองและรายงานให้
ทราบส่วนจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนั้น ต้ องพิจารณาอํานาจที่ บัญญัติไว้ ในกฎหมายที่ กยวข้
ี่ องด้ วย เนื่ องจาก
ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายไปแล้ ว และจะได้ ตามเรื่ องที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อีกครั้ง
รับทราบ
มติท่ ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า อนุ ส นธิ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ บัญญัติให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.)
จัดให้ มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ง โดยมีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(คจ.สช.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๔

เป็ นกลไกดําเนินการ และในคราวการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้ มีมติ
เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมี รศ.ดร.ชื่ นฤทัย กาญจนจิตรา
เป็ นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
มีกรรมการประมาณ ๓๕–๔๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและ
เลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป และให้ มีหน้ าที่ และอํานาจตามที่ ประชุมเสนอ นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คจ.สช.) ขอรายงานความคืบหน้ ารเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ สาํ คัญดังนี้
๑. นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติได้ ลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ แล้ ว โดยกรรมการมีองค์ประกอบ หน้ าที่ และ
อํานาจ ดังสําเนาคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ เอกสาร ๑
๒. คจ.สช. ในคราวการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ได้ มีมติเห็นชอบการจัด
กระบวนการสมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมี แ ผนการดํา เนิ น งานตั้ ง แต่ เ ดื อ น
มกราคม–ธั น วาคม ๒๕๕๔ ที่ มี รู ป แบบและกระบวนการที่ ให้ ความสํา คั ญ กั บ การจั ด การให้ เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกภาคส่วนอย่างเป็ นระบบ เพื่ อนําไปสู่การ
ขับเคลื่ อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพที่
สําคัญ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับชาติผ่านกลไกต่างๆ ดังนี้
- ระหว่ างเดือนมกราคม–มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้ งเชิญชวนองค์กร หน่ วยงานและภาคีเครือข่าย ร่ วม
เสนอประเด็นเชิงนโยบายเพื่ อกําหนดระเบียบวาระการประชุม
- ระหว่ างเดื อนเมษายน-พฤศจิก ายน ๒๕๕๔ การพั ฒนาข้ อเสนอเชิ งนโยบายและรับ ฟั งความ
คิดเห็นของกลุ่มเครือข่าย
- ระหว่ างวันที่ ๑๔–๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่ อร่ วมกัน
พิจารณาร่างข้ อเสนอเชิงนโยบายตามระเบียบวาระการประชุมฯ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ เอกสาร ๒
๓. ในขณะนี้ สช. ได้ แจ้ งเชิญชวนไปยังหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่าย โดยมีกาํ หนดปิ ดรับประเด็นเชิง
นโยบาย ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ เอกสาร ๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
รั บทราบความคืบหน้ าการเตรี ยมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ ง ที่ ๔ พ.ศ.
มติท่ ีประชุม
๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ ความคืบหน้าการดําเนินการเกี่ยวกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ไม่สอดคล้องกับความ
ในธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๖
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๕๔ ที่ ประชุ ม ได้ รั บ ทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๕

มติ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความในธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๖ โดยประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (นายกรั ฐ มนตรี ) รั บ ไปดํา เนิ น การให้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระงับมติน้ ี และมอบฝ่ ายเลขานุการจัดให้ มีการหารือเพื่ อทําความชัดเจนใน
ประเด็นการสนับสนุ นการลงทุนด้ านบริการสาธารณสุข เพื่ อให้ สอดคล้ องกับธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ ได้ จัดการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและคณะผู้บริหาร พร้ อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อทําความเข้ าใจในประเด็นดังกล่าวแล้ ว ๒ ครั้ง มีความก้ าวหน้ าในการทํางานร่วมกัน ดังนี้
๑. การประชุ มเมื่ อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติที่มีนายแพทย์
ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ ปรึกษาสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็ นประธาน โดย
เลขาธิก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (นางอรรชกา สีบุ ญ เรื อ ง) ที่ ปรึ ก ษาด้ า นการลงทุ น และ
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ น
(บีโอไอ) พร้ อมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่ งชาติ ผู้ อาํ นวยการสถาบันวิ จัยระบบสาธารณสุข หั วหน้ า
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ และเลขาธิการ คสช.เข้ าร่วมประชุม
โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแจ้ งว่ า ในระหว่ างการพิ จารณาไม่ ทราบข้ อมูล
หลักการ แนวคิดตามธรรมนูญฯ และไม่มีเจตนาดึงบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานรัฐเข้ าสู่เอกชน
โดยมีการวางแผนงานทั้งระบบกล่ าวคือ ในนโยบายส่ งเสริ มการลงทุ นดังกล่ าวจะเสนอต่ อกระทรวง
สาธารณสุขให้ พิจารณาปรั บปรุงกฎหมายให้ ภาคเอกชนสามารถผลิตบุคลากรได้ ด้วย ทั้งนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาว่า การส่งเสริมการลงทุนนี้เป็ นส่วนหนึ่ งที่ จะมีผลสนับสนุนการ
ท่องเที่ ยว และเพิ่ มศักยภาพแข่งขันกับประเทศเพื่ อนบ้ าน ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขแจ้ งว่า จุดยืนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงคือ กิจการที่ ควรส่งเสริมได้ แก่ การส่งเสริม
สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ยาและสมุนไพรไทย รวมถึง Logistics แต่กรณีการ
รักษาพยาบาล จําเป็ นต้ องศึกษาผลกระทบที่ อาจเกิด ขึ้นให้ รอบด้ านก่อน ทั้งนี้ ข้ อแลกเปลี่ ยนสําคั ญ
ในการประชุม ได้ แก่ ภาพรวมระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่ ยังมีข้อจํากัดด้ านบริการและทรัพยากร
บุคคล หากมีการส่งเสริมการลงทุนที่ เกี่ ยวข้ องก็จะมีผลกระทบต่อระบบรวม และเพิ่ มความเหลื่ อมลํ้า
ในระบบบริการของประเทศ ดังนั้น การพิจารณาเรื่ องนี้ควรต้ องให้ สงั คมมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งนี้มีข้อเสนอ
เบื้องต้ น ได้ แก่
(๑) เสนอให้ สาํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระงับประเภทกิจการที่ มีผลกระทบมากก่อน ซึ่ ง
ได้ แก่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง กิจการเวชศาสตร์ฟ้ ื นฟู และศูนย์บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์
(๒) เสนอให้ สาํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาสนับสนุนเรื่ องที่ มีประโยชน์และจําเป็ น
สําหรับคนไทย ได้ แก่ ส่งเสริมเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care) โดยเฉพาะในเขตเมือง และเสนอ
ให้ ปรับจากสนับสนุ นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียงขึ้นไป เป็ น ๓๐ เตียงลงมา ซึ่ งเป็ นโรงพยาบาล
ขนาดเล็กที่ บริการปฐมภูมิ และต้ องการแพทย์ทว่ั ไป(General Practice)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔
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(๓) การส่งเสริมโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ควรพิจารณาโรงพยาบาลที่ ต้ังขึ้นเพื่ อรองรับผู้ป่วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและประกันสังคม
ทั้งหมดนี้เป็ นแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่ สอดคล้ องกับนโยบายสนับสนุ นธุรกิจเพื่ อสังคม
(Social Enterprise) ของบีโอไอ จะช่วยสร้ างภาพลักษณ์(Image)ใหม่ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ ส่งเสริมการลงทุนเพื่ อลดช่องว่างทางสังคม ไม่ใช่ส่งเสริมการลงทุนเพื่ อเศรษฐกิจหรือผลกําไรเท่านั้น
ในที่ สดุ ที่ ประชุมมีข้อสรุปให้ ต้งั คณะทํางานวิชาการร่วม เพื่ อวางกรอบและข้ อมูลรายละเอียดการ
พิจารณาการดําเนินงานส่งเสริมการลงทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่ สอดคล้ องกับธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. การประชุมคณะทํางานวิชาการร่วม เมื่ อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนมีทปี่ รึกษาการลงทุน (นางหิรัญญา สุจินัย) และผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การ
ลงทุ น หารื อร่ วมกับ นายแพทย์ณรงค์ ศั กดิ์ อังคะสุวพลา ที่ ปรึ กษาสํานั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพ
แห่งชาติ ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และหัวหน้ าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
สุขภาพ เพื่ อกําหนดกระบวนการทํางานตามข้ อสรุปของการประชุมครั้งแรก ในที่ สุดที่ ประชุมได้ มีมติ
มอบหมายให้ นักวิชาการจากทั้งสองฝ่ าย นําโดยหัวหน้ าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ
(ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์) ร่วมกันยกร่าง หลักการ และกรอบแนวทางการพิจารณากิจการที่ จะส่งเสริม
การลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพที่ สอดคล้ องกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจะ
นํา มาเสนอให้ คณะทํา งานวิ ช าการร่ ว มให้ ค วามเห็ น ก่ อ นเสนอเข้ า ที่ ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องทั้ง สองฝ่ าย จากนั้ น จะเปิ ดเวทีรั บ ฟั ง ความเห็น จากภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น
หน่วยงานที่ ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพทั้งสามระบบ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กรมการแพทย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ(สวทช.) ภาคธุรกิจเอกชน และผู้บริโภค เป็ นต้ น
แล้ วจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป คาดว่าจะใช้
เวลาดําเนินการประมาณ ๕ เดือน
ทั้งนี้ ปั จจุบันผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนไว้ ก่อนมีการระงับมติดังกล่าว จํานวน ๑ ราย สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาไปโดยใช้ หลักเกณฑ์เดิม และในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนปลายเดือนนี้ อาจเสนอให้ คณะกรรมการพิ จารณาชะลอการเปิ ดรับการลงทุนรายใหม่ และระงับ
การประกาศมติการส่งเสริ มการลงทุ นในกิจการใหม่ ไปจนกว่ าจะได้ ข้ อยุ ติเรื่ องหลักเกณฑ์และกรอบแนว
ทางการพิจารณาส่งเสริมการลงทุนข้ างต้ น
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดรับทราบความคืบหน้ าในการดําเนินงานเรื่ อง มติคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ ไม่สอดคล้ องกับความในธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๖
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่ า ได้ แจ้ งในที่ ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในครั้งที่ ผ่านมาให้ ระงับการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการในครั้งที่ แล้ ว
ซึ่ งที่ ประชุ ม มี ม ติ ไ ม่ รั บ คํา ขอรั บ การส่ ง เสริ ม กิจ การโรงพยาบาลในระหว่ า งนี้ และรั บ ทราบว่ า มี ก ารตั้ ง
คณะทํางานร่วมกันที่ จะใช้ เวลาในการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๗

มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รับทราบความคืบหน้ าการดําเนินการเกี่ ยวกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
ไม่สอดคล้ องกับความในธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หมวด ๖
เรื่องเพื่อพิจารณา

(ร่าง) แนวทางการปฏิบตั ิของสถานบริการสาธารณสุข ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ
ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็ นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็ บป่ วย พ.ศ. …

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า จากการประชุ ม คณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ฝ่ ายเลขานุ การได้ รายงานให้ ทปี่ ระชุมได้ รับ
ทราบว่า กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุ ติการทรมานจากการเจ็บป่ วย
พ.ศ. ๒๕๕๓ อยู่ระหว่างการดําเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
บัดนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วเมื่ อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยให้
ใช้ บังคับเมื่ อพ้ นกําหนดสองร้ อยสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป และนอกจากนั้น ในกฎ
กระทรวงฯ ข้ อ ๗ กําหนดให้ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติออกประกาศ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุขและเจ้ าหน้ าที่
ของสถานบริ การสาธารณสุข พร้ อมทั้งตัวอย่ างหนั งสือแสดงเจตนาโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ซึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ มีกระบวนการในการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานฯ โดยสรุปดังนี้
๑. จัดทําร่ า งแนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริ การสาธารณสุข ผู้ ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุขและ
เจ้ าหน้ าที่ ของสถานบริการสาธารณสุข โดยศูนย์กฎหมายและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
นักวิชาการอิสระ
๒. นําร่ างแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่ ปรึกษาเพื่ อส่งเสริมการใช้
สิทธิและหน้ าที่ ด้ านสุขภาพ อันประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ านกฎหมาย ผู้ แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ แทนองค์กรด้ านสุขภาพ ตัวแทนสื่ อมวลชน รวม ๖ ครั้ ง เพื่ อ
ปรับปรุงเป็ นต้ นร่ าง และได้ นาํ ร่ างแนวทางดังกล่าวไปจัดเวทีรับฟั งความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
สาธารณสุขด้ วย ๑ เวที โดยได้ นาํ ความเห็นและข้ อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงจนได้ ร่างที่ สมบูรณ์เพื่ อ
นําเสนอเข้ าสู่การพิจารณาของ คสช.
ทั้งนี้ในร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. คําแนะนําเบื้องต้ น
๑.๑ การทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ ประสงค์จะรับบริ การสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายใน
วาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยไม่ใช่การทําการุญฆาตแต่อย่างใด
๑.๒ ความตามมาตรา ๑๒ แห่ ง พรบ.สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็ นการรับรองสิทธิแก่บุคคลใน
การทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขไว้ ล่วงหน้ าได้ ตามความสมัครใจ เมื่ อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๘

ผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่ ไม่อาจแสดงเจตนาของตนโดยการสื่ อสารกับผู้อื่นได้ จึงต้ องใช้ หนังสือนี้เป็ น
แนวทางในการดูแลรักษาตามความประสงค์ของผู้ป่วย แต่หากผู้ ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะดีและ
สามารถให้ ความยินยอมด้ วยตนเองได้ ก็ให้ ถอื ความประสงค์ของผู้ป่วยในขณะปัจจุบัน
๑.๓ ผู้ทคี่ วรทําหนังสือนี้เป็ นลําดับต้ น ๆ น่าจะได้ แก่ ผู้ทตี่ ้ังอยู่ในความไม่ประมาทกับการดําเนินชีวิต
ของตนที่ ประสงค์จะให้ การเสียชีวิตของตนมีลักษณะเป็ นการตายอย่ างสงบตามธรรมชาติ ตาม
แนวทางศาสนาที่ ตนนับถือ หรือตามความเชื่ อของแต่ละบุคคล ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็ นผู้ทมีี่
สุขภาพแข็งแรง ผู้สงู อายุทมี่ ีโรคประจําตัวตามสภาพหรือผู้ป่วยด้ วยโรคเรื้อรังต่างๆ
๑.๔ ผู้ ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุขและเจ้ าหน้ าที่ ของสถานบริ การสาธารณสุข เป็ นผู้ ที่มีบทบาท
สําคัญในการให้ ข้อมูลหรือคําแนะนําในการทําหนังสือแสดงเจตนาแก่ผ้ ูป่วยหรือผู้ทสี่ นใจทําหนังสือ
นี้ ในกรณีของผู้ป่วยสามารถใช้ หนังสือนี้เป็ นส่วนหนึ่ งในการวางแผนการรักษาล่วงหน้ า (advance
care planning) ทําให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันของผู้ให้ การรักษากับผู้ป่วยและญาติผ้ ูป่วย ช่วยลดข้ อ
ขั ด แย้ ง หรื อ ความเข้ า ใจที่ ไม่ ต รงกัน ได้ แต่ อ ย่ า งไรก็ดี การพู ด คุ ย และปรึ ก ษาหารื อ ระหว่ า งผู้
ประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุข และเจ้ า หน้ า ที่ ของสถานบริ ก ารสาธารณสุข และผู้ รั บ บริ ก าร
สาธารณสุขเป็ นสิ่ งที่ มีความสําคัญมากที่ สุด ที่ จะช่ วยลดปั ญหาความขัดแย้ งอันเกิดมาจากการรับ
บริการสาธารณสุข
๑.๕ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ควรเผยแพร่ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๑๒ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก่ ผ้ ู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า น
สาธารณสุขและเจ้ าหน้ าที่ ของสถานบริการสาธารณสุขของตนเอง โดยโรงพยาบาลต่างๆสามารถไป
ออกแนวทางการปฏิบัติของตนเองเพิ่ มเติมได้ โดยใช้ แนวทางการปฏิบัติฉบับนี้เป็ นมาตรฐานขั้นตํา่
ในการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา
๒. คําอธิบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงรายข้ อ ทั้งหมด ๖ ข้ อ
๓. คําแนะนําในการทําหนังสือแสดงเจตนาฯ
๔. ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาฯ
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาให้ ความชอบร่างแนวการปฏิบัติงานของสถานบริการ
สาธารณสุขฯ ดังกล่าวข้ างต้ น ทั้งนี้ เพื่ อเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติจะได้ ออกประกาศกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานฯ และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ตามความในข้ อ ๗ ของกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อ
ยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า แบบตัวอย่างของหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขฯ ต้ องการสื่ อ
ความหมายในเรื่ องที่ มีความซับซ้ อนและละเอียดอ่อน ถ้ าให้ ผ้ ูแสดงเจตนาฯเขียนขึ้นเองการสื่ อความหมาย
ให้ กับแพทย์หรือเจ้ าหน้ าที่ ทตี่ ้ องให้ การรักษาพยาบาลให้ เข้ าใจถึงความต้ องการเป็ นไปได้ ยาก อาจเกิดปั ญหา
ตามมา จึงจําเป็ นต้ องมีแบบตัวอย่าง ซึ่ งทําไว้ ให้ เป็ นตัวอย่างใน ๒ แบบ และจากการตรวจโดยละเอียดยังพบ
การใช้ คาํ และวรรคตอนที่ ผดิ อยู่ อาจมีผลต่อการตีความได้ จึงจะขอนําไปตรวจทานโดยละเอียดให้ ถูกต้ อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๙

นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. เสนอให้ กรรมการช่ วยประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ ยวข้ องเข้ าใจและนําไปใช้ เพราะการใช้ สิทธิ์น้ ีถ้าจะให้ สมบูรณ์ คือ การใช้ โดยทําหนังสือแสดงเจตนาฯ
ซึ่ งสามารถเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขได้ ทําให้ มีโอกาสได้ รับการปฏิบัติที่ดี เป็ นไปตามเจตนารมณ์ และไม่ มีการ
ขัดแย้ ง ทั้งยังเป็ นการลดค่าใช้ จ่าย ลดการเกิดปั ญหาในวาระสุดท้ ายอย่างมาก และเครื่ องมือนี้จะมีส่วนทําให้
แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติได้ คุยกัน เป็ นเครื่ องมือที่ ทําความเข้ าใจในเรื่ องการตาย การรักษาในวาระ
สุดท้ ายของชีวิตได้ ตรงกัน ขณะเดียวกัน สช. จะไปทํางานกับเครือข่ายแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครที่ ทํา
เรื่ องการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในประเทศไทยกําลังมีการพัฒนาเรื่ องนี้อย่างมาก เช่น ในโรงเรียน
แพทย์มีการพัฒนาเรื่ องนี้ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งก็ทาํ เรื่ องนี้ เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาระบบ
ที่ ดีข้ นึ
มติท่ ีประชุม

๕.๒

เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
สาธารณสุข และเจ้ าหน้ าที่ ของสถานบริการสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่ วย พ.ศ. …. และมอบให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติออกประกาศกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานฯ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๑ “มาตรการทําให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ประธานคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นมาตรการทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน เป็ นผู้นาํ เสนอ
ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นมาตรการทําให้ สังคมไทยไร้
แร่ใยหิน รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “มาตรการทําให้
สังคมไทยไร้ แร่ใยหิน” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบอันตรายจากแร่ใยหิน ซึ่ งองค์การสากล ได้ แก่ องค์การอนามัย
โลก องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยอมรับว่า แร่ใยหินทุกชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง ดังนั้น จึงได้ ให้ ความสําคัญ
ต่อการจัดการปัญหาเพื่ อป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน แม้ ในประเทศไทยไม่มีเหมืองแร่ใยหิน แต่
มีการนําเข้ าแร่ใยหินมานานกว่า ๗๐ ปี จากระยะฟั กตัวของโรคที่ ยาวนาน จึงคาดการณ์ได้ ว่า อัตราการเกิด
โรคนับจากนี้ไปจะปรากฏชัดเจนขึ้น จากข้ อมูลปี ๒๕๓๙ ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศอันดับ ๒ ของโลก ที่ มี
อัตราการบริโภคแร่ใยหินมากที่ สดุ คิดเป็ น ๓ กิโลกรัม/คน/ปี รองจากประเทศรัสเซีย
แร่ใยหินถูกนํามาใช้ อย่างกว้ างขวางในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์หลายประเภทกว่าร้ อยละ ๙๐ ของ
แร่ ใยหิ นที่ นําเข้ า จะใช้ เพื่ อการผลิตสินค้ าประเภทซีเมนต์ใยหิ น เช่ น กระเบื้องทนไฟ กระเบื้องมุงหลังคา
ท่อซีเมนต์ และประมาณร้ อยละ ๗ ใช้ เพื่ อการผลิตสินค้ าประเภทเบรค คลัทช์ ที่ เหลืออีกร้ อยละ ๓ ใช้ ในการ
ผลิตสินค้ าอื่ นๆ เช่ น ฉนวนกันความร้ อน กระเบื้องยางปูพ้ ืน ภาชนะพลาสติก เสื้อผ้ าทนไฟ กระดาษลูกฟูก
สายฉนวนเตารีด เป็ นต้ น
จากการเฝ้ าระวังโรคที่ เกี่ ยวข้ องกับการรับสัมผัสแร่ใยหินของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปี
๒๕๕๒ ในกิจการผลิตผ้ าเบรค กระเบื้องหรือท่อซีเมนต์และผลิตกาวจํานวน ๒๖ แห่ง พบว่า เกือบร้ อยละ ๘๐
มีปริมาณฝุ่ นแร่ใยหินฟุ้ งกระจายอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมการทํางานเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่ กําหนดโดย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑๐

สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ลูกจ้ างที่ ทาํ งานในบางกิจการ เช่ น
ผ้ า เบรค มากกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐ ยั ง ไม่ มี ค วามรู้ เ กี่ ยวกับ อั น ตรายของแร่ ใ ยหิ น ไม่ มี ม าตรการป้ องกัน ด้ า น
สุขอนามัย เช่ น ชุ ดทํางานเฉพาะ อุปกรณ์ปกป้ องระบบทางเดินหายใจที่ มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่ มีคู่ มือ
มาตรฐานการทํา งานที่ ปลอดภั ย ทั้ง ที่ กิ จ การดั ง กล่ า วมี กิ จ กรรมที่ อาจทํา ให้ ฝุ่ นแร่ ใ ยหิ น ฟุ้ งกระจายใน
สิ่ งแวดล้ อมการทํางานค่อนข้ างสูง และจากการตรวจประเมินภาวะสุขภาพลูกจ้ าง ก็ยังพบผู้มีผลสมรรถภาพ
ปอดตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่สูงสุดถึงร้ อยละ ๔๐ สอดคล้ องกับรายงานการเฝ้ าระวังและค้ นหาโรคปอดจาก
แร่ ใยหิ นของกรมควบคุ มโรคในปี ๒๕๕๑ ในกิจการประเภทเดียวกัน ๑๔ แห่ ง ก็พบผู้มีความผิดปกติที่มี
อาการเข้ าได้ กบั โรคจํานวน ๓๙ ราย ผู้มีความผิดปกติจากการทํา High-Resolution CT Scan จํานวน ๒๐ ราย
แม้ จะมีนโยบายและมาตรการทางกฎหมายต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องอยู่ เช่น มติจากการประชุมใหญ่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ ๙๕ ปี ๒๕๔๙ ให้ ประเทศสมาชิกห้ ามและขจัดการใช้ แร่ใยหินทุกรูปแบบ และ
จากการประชุ ม สมั ช ชาองค์ ก ารอนามั ย โลกก็ไ ด้ มี ม ติ รั บ รองยุ ท ธศาสตร์ ใ นการขจั ด โรคจากแร่ ใ ยหิ น
พ.ศ. ๒๕๕๐ (WHA resolution 60.26) โดยกระตุ้นให้ ประเทศสมาชิกนํายุทธศาสตร์น้ ีไปปรับใช้ รวมถึง
ปฏิญญากรุงเทพเพื่ อการยกเลิกการใช้ แร่ใยหินและขจัดโรคจากแร่ใยหินที่ เกิดจากการประชุมนานาชาติเรื่ อง
แร่ใยหินในประเทศไทยครั้งแรก เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ งต่อมา คณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้ อม
มีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน ได้ จั ดทํา ร่ า งแผนยุ ทธศาสตร์ การควบคุ มและห้ ามใช้
แร่ ใยหินและการกําจัดโรคที่ เกี่ ยวข้ องกับแร่ ใยหิน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ ซึ่ งปั จจุ บันค่อนข้ างล้ าสมัย ขณะที่
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับ การควบคุ มการใช้ แร่ ใ ยหิ นที่ เข้ มงวดในประเทศไทยยังไม่ มี ส่ วนใหญ่ จ ะ
ประยุกต์ข้อกําหนดเกี่ ยวกับการใช้ สารเคมีท่ัวไปหรือสารอันตรายมาบังคับใช้ แทน ทําให้ ขาดการควบคุมที่
เข้ มงวดและขาดการควบคุมในทุกเส้ นทางของการกระจายสู่สิ่งแวดล้ อมอย่ างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่ มี
บทบัญญัติท้งั ทางตรงและทางอ้ อมในการควบคุมการกระจายฝุ่ นแร่ใยหินสู่สิ่งแวดล้ อม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ อาํ นาจคณะกรรมการวัตถุอันตรายประกาศรายชื่ อสารเคมีและกําหนดระดับ
ความเข้ มงวดในการควบคุม แร่ใยหินถูกจัดเป็ นวัตถุอันตราย ในปั จจุบันมีเพียงชนิด ไครโซไทล์ ที่ จัดเป็ น
วัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๓ ที่ ต้องได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนจึงประกอบกิจการได้ อีก ๕ ชนิด
ที่ เหลือได้ มีการห้ ามใช้ ไปแล้ ว โดยประกาศเป็ นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ดังนั้น อํานาจในการห้ ามใช้ จึงเป็ น
อํานาจของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ปั จจุ บัน เทคโนโลยีการผลิตสารทดแทนมีการพัฒนาไปมาก มีสาร
ทดแทนแร่ ใ ยหิ น ที่ ปลอดภั ย กว่ า มี ประสิท ธิภ าพทัด เทีย มกัน สามารถนํา มาใช้ ใ นการผลิ ต แทนแร่ ใ ยหิ น
หลายชนิด โดยสารทดแทนแต่ละชนิดจะเหมาะกับชนิดผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างกัน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
เพื่ อให้ สงั คมไทยปลอดภัยจากแร่ใยหิน ด้ วยการจัดการแบบบูรณาการทั้งทางด้ านการรณรงค์
สร้ างความรู้ ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหิน การเฝ้ าระวัง
ติดตามกลุ่มเสี่ ยง รวมถึงการพัฒนาให้ มีกฎหมายที่ เข้ มงวดและนําไปใช้ อย่างจริงจัง เพื่ อมุ่งไปสู่การเลิกใช้
แร่ ใ ยหิ น อย่ า งถาวร เป็ นรู ป ธรรม คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดย
คณะอนุ กรรมการวิชาการได้ แต่ งตั้งคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นที่ มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน
ได้ แ ก่ นั ก วิ ช าการและผู้ แ ทนจากกรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการค้ าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักโยธา กรุงเทพมหานคร มูลนิธเิ พื่ อผู้บริโภค
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สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอนั ตราย และนักวิชาการทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ ร่วมกันพัฒนาเอกสาร ร่างมติ “มาตรการทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน”พร้ อมร่างแผนยุทธศาสตร์ “การทําให้
สังคมไทยไร้ แร่ใยหิน”เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าว และมีมติเมื่ อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ดังต่อไปนี้
๑. รับรองยุทธศาสตร์ “การทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน” ตามภาคผนวกท้ ายมติ นี้
๒. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ นําเสนอยุทธศาสตร์ “การทําให้ สังคมไทยไร้ แร่ ใยหิน”
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงานต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ และพิจารณาเร่งรัดการดําเนินการดังนี้
๒.๑ ให้ กระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินการ
๒.๑.๑ ควบคุ มแร่ ใยหิ นที่ เป็ นวั ตถุ ดิบ (ไครโซไทล์) ให้ เป็ นวัตถุ อันตรายชนิดที่ ๔
อย่างเร่ งด่ วน ภายในปี ๒๕๕๔ ซึ่ งจะห้ ามมิให้ มีการผลิต การนําเข้ า การ
ส่งออก หรือการมีไว้ ในครอบครอง
๒.๑.๒ กํา หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมสํา หรั บ สิ น ค้ า ที่ ใช้ ส ารทดแทน
แร่ใยหิน
๒.๒ ให้ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การและ
ประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องอื่ น เพื่ อดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ “การทําให้ สังคมไทยไร้ แร่
ใยหิน”
๒.๓ ให้ กระทรวงมหาดไทยเป็ นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ในการพัฒนามาตรการ
เพื่ อควบคุมการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารหรือวัสดุทมี่ ีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบ
และการกําหนดมาตรการการทิ้งขยะแร่ ใ ยหิ น โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้ างและการ
บริการติดตั้ง
๒.๔ ให้ กระทรวงพาณิชย์ ดําเนินการห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ทมี่ ีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบ
๒.๕ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๒.๕.๑ ตรวจสอบและประกาศรายชื่ อผลิตภัณฑ์ทมีี่ แร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบให้ สังคม
รับรู้ และ ดําเนินการห้ ามขายผลิตภัณฑ์ทมี่ ีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบ
๒.๕.๒ พิ จ ารณาออก กฎ ระเบี ย บ หรื อกฎหมาย ที่ ควบคุ ม สิน ค้ า ที่ มี แร่ ใ ยหิ น เป็ น
ส่วนประกอบ โดยเฉพาะสินค้ าที่ มีความเสี่ ยงสูง
๒.๖ ให้ กระทรวงการคลังพิจารณา เพิ่ มอัตราภาษี การนําเข้ าแร่ ใยหิน และลดอัตราภาษีการ
นําเข้ าของสารที่ นํามาใช้ ทดแทนที่ ไม่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ โดยกําหนดเป็ นเงื่ อนไข
พิเศษที่ จะไม่กระทบต่อการจัดเก็บภาษีของสารอื่ นที่ อยู่ในรหัสเดียวกัน
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๒.๗ ให้ สาํ นักนายกรัฐมนตรีปรับเพิ่ มเกณฑ์ในระเบียบเดิม เรื่ องการก่อสร้ างอาคารของส่วน
ราชการ โดยกําหนดไม่ให้ ใช้ วัสดุที่มีแร่ ใยหินเป็ นส่วนประกอบในการก่อสร้ าง ต่อเติม
หรือซ่อมแซมอาคารใหม่อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในข้ อ ๒.๑.๒ - ๒.๗ ปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็จภายใน ๒ ปี (ภายในปี
๒๕๕๕)
๓. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ และ ครั้งที่ ๕
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒
การประชุ ม หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อง หลั ง จากสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่ อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้ จัดการประชุม
เพื่ อหารือการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่ อง มาตรการทําให้ สังคมไทยไร้ แร่ใยหิน
โดยมี ผ้ ู แ ทนจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งตามมติ ได้ แก่ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้ างเสริมสุขภาพ และผู้แทนจากคณะกรรมการขับเคลื่ อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ ที่ ประชุมมีมติเห็นด้ วยกับมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมเพื่ อการ
ขับเคลื่ อนมติให้ เกิดผลในทางปฏิบัติได้ แก่
(๑) การประกาศยกเลิกการใช้ แร่ใยหิน ชนิดไคโทรไซล์พร้ อมกันทั่วประเทศ อาจมีผลกระทบ
ต่ อการดํา เนินงานในบางกิจการที่ ยั งมี ค วามจํา เป็ น เช่ น ผ้ าเบรคสําหรั บรถบรรทุ กหนั ก ผ้ าเบรคสํา หรั บ
เครื่ องบิน เป็ นต้ น ซึ่ งยังไม่ มีการผลิตสารทดแทน ฉะนั้น การยกเลิกการใช้ แร่ ใยหินไคโซไทล์ ควรกําหนด
แผนการเป็ นลําดับขั้น ให้ สอดคล้ องกับความในยุทธศาสตร์ “การทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน”ซึ่ งกําหนดเวลาที่
ประเทศไทยยกเลิกการนําเข้ า ผลิตและจําหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ทมี่ ีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบไว้ ภายใน
ปี ๒๕๕๕ ทั้งนี้ สําหรับผลิตภัณฑ์ทอี่ าจมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ได้ แก่ กระเบื้องมุงหลังคา
ที่ มีสัดส่วนประมาณร้ อยละ ๘๐ ของผลิตภัณฑ์ทมี่ ีแร่ใยหินไคโทรไซล์ผสมอยู่ ควรกําหนดเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ในลําดับต้ นๆ
(๒) ในการยกเลิก รัฐควรหาทางออกและให้ ความช่วยเหลือที่ ดีกบั ภาคเอกชนด้ วย
(๓) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบถึงผลกระทบจากการใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ที่ มี
ส่วนผสมจากแร่ใยหินอย่างต่อเนื่ อง
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “มาตรการ
ทําให้ สังคมไทยไร้ แร่ใยหิน” และยุทธศาสตร์ “การทําให้ สังคมไทยไร้ แร่ ใยหิน” เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ อง รวมทั้ง
เร่งรัดการดําเนินการตามมติข้างต้ นต่อไป
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
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รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ เสนอให้ คณะรัฐมนตรี
กําหนดเวลาที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับการยกเลิกใช้ แร่ใยหิน หากไม่กาํ หนดเวลาที่ ชัดเจนก็จะมีการยืดระยะเวลาการใช้
แร่ใยหินออกไป เพราะตอนนี้มีสารทดแทนและมีบริษัทที่ ทาํ สารทดแทนแร่ใยหินได้ ๑๐๐ % แล้ ว มีเพียง ๔๐
% เท่า นั้ น ที่ ยั ง ใช้ วั ส ดุ ที่ มี แร่ ใ ยหิ น ประกอบกับ มี ค วามชั ด เจนว่ า แร่ ใ ยหิ น เป็ นสารก่ อ มะเร็ง จึ ง อยากให้
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดเป็ นเงื่ อนเวลาที่ ชัดเจน และปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙ เสนอให้ มีมาตรการเร่งด่วนให้
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ได้ รับทราบข้ อมูลความอันตรายจากแร่ ใยหิน เพราะอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกายของประชาชน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่า หากมีคาํ ตอบที่ ชัดเจนใน
เรื่ องของวัสดุทดแทนแร่ใยหินและให้ กรอบเวลาในการปรับตัว ก็คงจะเป็ นปั จจัยที่ จะชี้ว่าจะดําเนินการได้ เร็ว
แค่ไหน ผู้ทไี่ ด้ รับอันตรายมากที่ สดุ คือ คนที่ ต้องทํางานสัมผัสกับแร่ใยหินโดยตรง
มติท่ ีประชุม

๕.๓

เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ “มาตรการทําให้ สังคมไทยไร้ แร่ ใยหิน” และ
ยุทธศาสตร์ “การทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน” เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติ
ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งเร่งรัดการดําเนินการตามมติข้างต้ นต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๓ “การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตให้ พญ.นิพรรณพร วรมงคล เลขานุการ
คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก เป็ นผู้นาํ เสนอ
พญ.นิพรรณพร วรมงคล เลขานุการคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการควบคุมกลยุทธ์การตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ พิจารณารายงาน
เรื่ อง “การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบความสําคัญ
ของนมแม่ ว่ า เป็ นอาหารที่ ดี ที่ สุ ด สําหรั บทารกและเด็กเล็ก โดยองค์ การอนามั ยโลกและองค์ การยู นิ เ ซฟ
ได้ แนะนําให้ เลี้ยงลูกด้ วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย ๖ เดือนหลังคลอด และหลังจากนั้นควรเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ร่วมกับอาหารอื่ นตามวัยเป็ นระยะเวลา ๒ ปี หรือมากกว่า แต่ปัจจุบันอัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ในประเทศไทย
กลับลดลง และตํา่ มากเมื่ อเทียบกับนานาชาติจาก ๑๐๙ ประเทศ ประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ ๑๐๕ ในขณะที่
ประเทศราวันด้ ามีอัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ อย่ างเดียว ๐-๖ เดือน ร้ อยละ ๘๘ และตํ่ากว่ าประเทศใน
แถบเอเชี ย เช่ น เกาหลี (ร้ อ ยละ ๖๕) กัม พู ช า(ร้ อ ยละ ๖๐) จี น (ร้ อ ยละ๕๑) และอิ น เดี ย (ร้ อ ยละ ๔)
ในขณะที่ การเลี้ยงลูกด้ วยนมผสมอย่างเดียว (หมายถึง นมดัดแปลงสําหรับทารก อาหารทารก นมดัดแปลง
สูตรต่อเนื่ องสําหรับทารกและเด็กเล็ก) มีมากกว่าร้ อยละ ๕๐ จากจํานวนเด็กเกิดใหม่ หรือมากกว่า ๔ แสนคน
ต่อปี ซึ่ งมีข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า ทารกที่ กนิ นมผสม จะมีโอกาสเจ็บป่ วยมากกว่า เช่น จะมีเด็กเป็ นโรคอ้ วน
เพิ่ มขึ้น จะมีเด็กที่ เป็ นเบาหวาน type1 และ type2 มะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรค SIDS (sudden infant death
syndrome) สําหรับแม่ทไี่ ม่มีโอกาสให้ นมลูกมีความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้ านม มะเร็งรังไข่ โรคเบาหวาน type2
โรคกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคอ้ วน และยังเป็ นภาระค่าใช้ จ่ายทั้งในระดับครัวเรือน และประเทศในด้ าน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑๔

การรักษาพยาบาลอย่างน้ อยใน ๕ โรคที่ มักเกิดกับเด็กที่ กินนมผสม ได้ แก่ ท้ องเสีย หอบหืด ผื่ นแพ้ เยื่ อจมูก
อักเสบ และโรคแพ้ โปรตีนด้ วย
การเปลี่ ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ วิถีชีวิตการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่เปลี่ ยนแปลงไป ผู้หญิง
ทํางานนอกบ้ านมากขึ้น จากข้ อมูลทางสถิติพบว่า ปั จจุบันมีแม่ในระบบประกันสังคมทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการร้ อยละ ๓๗ เมื่ อศึกษาเปรียบเทียบการลางานของพนักงานเนื่ องจากการป่ วยของบุตร พบว่า ในกลุ่มที่
บุตรไม่ป่วย ร้ อยละ ๘๖ กินนมแม่ ร้ อยละ ๑๔ กินนมผสม ในกลุ่มที่ มารดาลา ๑ วันเนื่ องจากบุตรป่ วย ร้ อยละ
๒๕ กินนมแม่ ร้ อยละ ๗๕ กินนมผสม ปั จจัยที่ ศึกษาพบว่า มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้ วย
นมผสม คือ การตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็ก เช่น อัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่เดือนที่ ๑ ของแม่ทไี่ ด้ รับ
ของขวั ญที่ มีตัวอย่ างนมผสมสําหรั บทารกขณะออกจากโรงพยาบาลน้ อยกว่ ากลุ่มที่ ไม่ ได้ รับของขวัญ และมี
แนวโน้ มเริ่ มให้ อาหารเสริมแก่ทารกเมื่ อเดือนที่ ๒ ซึ่ งถือเป็ นการลดทอนระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
รายงานของประเทศไทยพบว่าร้ อยละ ๘๑.๘ ของแม่ทเี่ คยเลี้ยงลูกด้ วยนมผสมใช้ นมยี่ ห้ อนั้นเพราะได้ รับ
คํา แนะนํา จากบุ ค ลากรสาธารณสุข หรื อ โรงพยาบาลแห่ ง นั้ น ใช้ อ ยู่ จากการตรวจติ ด ตามการปฏิบั ติ ต าม
หลั ก เกณฑ์ว่ า ด้ ว ยการตลาดอาหารสํา หรั บ ทารกและเด็ก เล็ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ เกี่ ยวข้ อง พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน
โรงพยาบาลของรัฐ ๗๔ แห่ ง โดยกรมอนามัย พบว่า มีการละเมิดหลักเกณฑ์ฯ จํานวน ๒๓ แห่ ง (ร้ อยละ
๓๑.๑) โดยละเมิดในประเด็นต่ างๆ ดังนี้ การโฆษณาประชาสัมพั นธ์ทุกรูปแบบแก่สาธารณชน การแจก
ตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็ก ของขวัญแก่แม่ ในร้ านขายยา โรงพยาบาล คลินิก สํานักงานประกันสังคม
สถานีอนามัย และที่ ว่าการอําเภอ มีพนักงานการตลาดติดต่อหญิงมีครรภ์ แม่ และครอบครัวโดยตรง มีการใช้
สถานบริการสาธารณสุขเป็ นที่ โฆษณาประชาสัมพั นธ์อาหารทารกและเด็กเล็ก มีการบริจาคอาหารทารกและ
เด็กเล็กแก่สถานบริการสาธารณสุข มีการให้ ตัวอย่างอาหารทารกและเด็กเล็กแก่บุคคลากรสาธารณสุข และมี
การนําเสนอข้ อมูลเรื่ องอาหารทารกและเด็กเล็ก โดยไม่อธิบายประโยชน์และคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
ค่ า ใช้ จ่ า ยและอัน ตรายที่ ใช้ ท ดแทนนมแม่ ข้ อมู ลหรื อเอกสารวิ ชาการเรื่ องอาหารทารกและเด็กเล็ก ไม่ มี
หลักฐานอ้ างอิงทางวิทยาศาสตร์และเกินความจริง ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กแสดงรูปภาพ
ของทารกหรือข้ อความ ที่ ชักจูงให้ ใช้ สนิ ค้ า
ปั จจุบันประเทศไทยยัง ขาดกฎหมายโดยตรงที่ควบคุ ม การตลาดอาหารสํา หรั บ ทารกและเด็กเล็ก
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องและใช้ ดาํ เนินการอยู่ คือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่กม็ ีจุดอ่อนที่ ไม่สามารถ
ป้ องปราม หรือบังคับใช้ ก่อนเกิดการสื่ อสาร หรือการโฆษณาได้ จึงทําให้ เกิดการโฆษณาสื่ อสารหรือการตลาด
ที่ มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ รวมทั้งบทลงโทษยังไม่รุนแรง นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ จัดทําหลักเกณฑ์
ว่าด้ วยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ ยวข้ องฉบับแรกในปี ๒๕๒๔ เป็ นข้ อตกลง
ร่ วมกันระหว่ างกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทารกและเด็กเล็ก ซึ่ งจั ดทําขึ้น รองรั บ
ร่ างหลักเกณฑ์สากลว่ าด้ วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ ที่ได้ รับการรับรองในที่ ประชุมสมัชชาอนามัยโลก
ครั้ ง ที่ ๓๔ มติที่ WHA 34.22 โดยมี การปรั บปรุง ต่ อมา จนเป็ นประกาศฯฉบั บล่ าสุด ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
อย่ างไรก็ตามหลักเกณฑ์น้ ีมิได้ บังคับและไม่ มีบทลงโทษหากฝ่ าฝื น จึงยังไม่พอเพียงในการควบคุมกลยุ ทธ์
การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก และยังไม่ครอบคลุมการทําการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในมติเรื่ อง “การจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและ
โรคอ้ วน” ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้ เห็นชอบเมื่ อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ ให้ การรับรองยุทธศาสตร์ในการ
จัดการปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้ วน พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๒ โดยในรายละเอียดยุทธศาสตร์กลุ่มที่ ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑๕

(ด้ านการส่งเสริมให้ ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ เหมาะสมอย่างต่อเนื่ องและสมํา่ เสมอ) นั้น มีข้อเสนอ
ในการส่งเสริมบทบาทของระบบบริการสุขภาพแม่และเด็ก บุคลากรสุขภาพ และบุคคลต้ นแบบ ในการให้
ความรู้ และสร้ างเสริมทัศนคติเพื่ อสนับสนุ นการเลี้ยงดูทารกด้ วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้ อย ๖ เดือน และ
การให้ ความรู้ด้านโภชนาการ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวโน้ มสถานการณ์ความรุนแรงจากผลกระทบของการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ต่อการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ ที่ลดลงอย่างมาก จึงน่ าห่ วงกังวลว่ าหากไม่มีกลไกใดมาควบคุมการตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิผล อัตราการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่จะลดลง และการเลี้ยงลูกด้ วยนม
ผสมจะเพิ่ มขึ้ นจนมี ผ ลทั้ ง ต่ อ ภาระทางเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพทั้ ง ของเด็ ก และแม่ ด้ ว ย
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการได้ แต่งตั้งคณะทํางาน
วิชาการเฉพาะประเด็นที่ มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน ได้ แก่ นักวิ ชาการและผู้ แทนจากกรมอนามั ย
กรมการแพทย์ สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์นมแม่ แห่ งประเทศไทย
ราชวิ ท ยาลั ย กุ ม ารแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ราชวิ ท ยาลั ย สู ติ น รี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย คณะนิ ติ ศ าสตร์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเพื่ อผู้ บริโภค แรงงานในระบบประกันสังคม และโรงพยาบาลเอกชน ได้
ร่วมกันพัฒนาเอกสาร และร่างมติ “การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก” เสนอต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าว และมีมติเมื่ อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ นํา เสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อพิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่ อง การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหาร
สําหรับทารกและเด็กเล็ก และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑ ให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานหลัก
๑.๑.๑ ดํา เนิ น การควบคุ ม การตลาดอาหารสํา หรั บ ทารกและเด็ก เล็ก ตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้ วยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์
ที่ เกี่ ยวข้ อง พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใช้ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ เป็ น
เครื่ องมือและสร้ างการมีส่วนร่ วมที่ นําไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการให้
ความรู้ การสร้ างกระแสและการเฝ้ าระวังการตลาดจากภาคส่ วนต่ างๆ
ได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงแรงงาน และหน่ ว ยงานอื่ นที่
เกี่ ยวข้ อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๑.๑.๒ พัฒนาและผลักดันร่างพระราชบัญญัติการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. .... ให้ สาํ เร็จภายในปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยจัดให้ มีกลไกดําเนินการ
และใช้ หลักเกณฑ์ว่าด้ วยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ ยวข้ อง พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นหลักเกณฑ์พ้ ืนฐานขั้นตํา่ ภายใต้
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุ นการเลี้ยงลูกด้ วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑๖

นมแม่ โดยพิจารณาทุนการดําเนินงานจากเงินภาษีการนําเข้ าหรือรายได้
จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์นมผสมจากต่างประเทศในลักษณะเดียวกับ
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ ซึ่ งเป็ นแบบอย่างความสําเร็จของ
ไทยและเป็ นที่ ยอมรับในต่างประเทศ
๑.๑.๓ พัฒนากลไกการปฏิบัติ ระบบการติดตามประเมินผล และระบบรายงานผล
โดยการมีส่ว นร่ วมของทุ กภาคส่ว น ทั้งระดั บท้ องถิ่ น จั งหวั ด ประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ
๑.๒ ให้ กระทรวงแรงงานเป็ นหน่ วยงานหลั ก ร่ วมกั บ สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
กรมบัญชีกลาง และทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง ศึกษาเพื่ อพิจารณาความเป็ นไปได้ ใน
การขยายสิทธิการลาคลอด และพิ จารณาปรั บปรุงกฎหมายเกี่ ยวกับสิทธิการลา
คลอดให้ เป็ น ๑๘๐ วัน รวมถึงการได้ รับค่าจ้ างระหว่างลา ในกรณีทเี่ ลี้ยงลูกด้ วยนม
แม่ และให้ จัดมาตรการหรือสวัสดิการในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้ วย
นมแม่แก่สตรีที่คลอดบุตรและอยู่ระหว่างการให้ นมบุตรในสถานประกอบกิจการ
และสถานที่ ทํางาน รวมทั้งพิ จารณามาตรการการลดหย่ อนภาษี และการประกาศ
เกียรติคุณให้ แก่สถานประกอบกิจการที่ เป็ นแบบอย่างของการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่
๒. สมาชิ กสมั ชชาสุขภาพแห่ งชาติ จะให้ ความร่ วมมื อในการสนั บสนุ นร่ างพระราชบั ญญั ติ
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... และส่งเสริมจิตสํานึกแก่สังคมในการเลี้ยงลูก
ด้ วยนมแม่ ส่งเสริมขยายสิทธิการลาคลอดบุตรของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ
โดยความสมัครใจ พัฒนากระบวนการติดตามเฝ้ าระวังการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ว่าด้ วยการตลาด
อาหาร สําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ ยวข้ อง ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เช่ น สถาบั นการศึ กษาทุ กระดั บ สํานั กงานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ เครือข่ายโภชนาการสมวัย มูลนิธิ
เพื่ อผู้ บริ โภค มู ลนิ ธิเครื อข่ ายครอบครั ว สหพั นธ์องค์ กรผู้ บริ โภค องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น องค์กรวิชาชีพด้ านสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่ ง
ประเทศไทย สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็ก
เล็ก เป็ นต้ น
๓. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓
การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ภายหลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
เมื่ อวั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔
สํา นั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ( สช.)
ได้ จัดการประชุ มเพื่ อหารื อการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุข ภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๓ เรื่ อง การควบคุ มกล
ยุทธการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก โดยมีผ้ ูแทนจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องตามมติ ได้ แก่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาและสวัสดิการ กระทรวง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑๗

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ กรมบัญชีกลาง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจาก
คณะกรรมการขับเคลื่ อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ที่ ประชุมเห็นด้ วยใน
หลักการกับมติดังกล่าว โดยมีข้อเสนอเพื่ อปรับปรุงข้ อความมติเพื่ อให้ เกิดผลสําเร็จในการขับเคลื่ อนมติ และมี
ข้ อห่วงกังวล ดังนี้
(๑) มติข้อ ๑.๒ เสนอให้ เพิ่ ม กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่ วยงานหลัก ร่ วมกับ กระทรวง
แรงงาน สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี กรมบั ญ ชี ก ลาง และภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อดํา เนิ น
การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการขยายสิทธิการลาคลอด และอื่ นๆ มติทมี่ อบให้ กระทรวง
แรงงานเป็ นหลักนั้น ไม่สอดคล้ องกับพันธกิจของกระทรวงที่ มีเป้ าหมายสําคัญหลักคือ
กลุ่มแรงงาน จึงควรให้ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลัก เพราะป็ นหน่วยงานที่
สามารถมองภาพรวมของทุกระบบที่ เกี่ ยวข้ อง และยังมีหน้ าที่ ดูแลสุขภาพของแม่และ
เด็กโดยตรง
(๒) มติข้อ ๒ เสนอให้ เพิ่ ม กระทรวงแรงงาน ในรายชื่ อหน่วยงานที่ มีบทบาทให้ ความร่วมมือ
ในการสนับสนุนการขยายสิทธิลาคลอดบุตรของพนักงานหญิงในสถานประกอบกิจการ
โดยความสมัครใจ เนื่ องจากเป็ นบทบาทหน้ าที่ ที่ กระทรวงแรงงานสนับสนุนและดําเนิน
อยู่ ปัจจุบันมีโรงงานกว่า ๓๐๐ โรงที่ มีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ
(๓) ข้ อห่วงกังวลในทางปฏิบัติตามมติดังกล่าว ได้ แก่
(๓.๑) มติข้อ ๑.๑.๒ ที่ เสนอให้ มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุ นการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่
โดยพิ จารณาทุ น ดําเนิ นการจากเงิ นภาษี นําเข้ าหรือ รายได้ จากการจําหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์นมผสมจากต่างประเทศ ในลักษณะเดียวกับกองทุนสนับสนุ นการ
สร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) นั้น กระทรวงการคลังมีข้อห่วงกังวลใน ๓ ส่วนคือ
๑) การนําภาษีไปตั้งกองทุนในลักษณะนี้มีผลกระทบต่อรายได้ ของรัฐบาล และ
ยังขาดความโปร่ งใสและวินัยทางการคลังเนื่ องจากการนํางบประมาณ
กองทุนไปใช้ ไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
๒) กรณีกองทุน สสส. เป็ นภาษีสรรพสามิตจากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่
แต่ ในกรณีนมผสมเป็ นภาษีนาํ เข้ า ซึ่ งแนวโน้ มการเจรจาการค้ าระหว่ าง
ประเทศอัตราภาษีจะเป็ นศูนย์ในอนาคต
๓) การหักภาษีจากรายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมผสมจากต่างประเทศ
เป็ นไปได้ ยากเพราะแม้ การขึ้นอัตราภาษีมูลค่ าเพิ่ มในปั จจุ บันก็ยังมีข้อ
โต้ แย้ งทางปฏิบัติ
(๓.๒) การศึก ษาเพื่ อพิ จารณาความเป็ นไปได้ ในการขยายสิท ธิก ารลาคลอด และ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ ยวกับสิทธิการลาคลอดให้ เป็ น ๑๘๐ วัน รวมถึง
ได้ รับค่ าจ้ างระหว่ างลา ตามมติข้อ ๑.๒ นั้น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เสนอว่า ควรศึกษาให้ ครอบคลุมไปถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นกับการลด
โอกาสการจ้ างงาน หรือสิทธิด้านค่าตอบแทนพิเศษสําหรับแรงงานหญิงด้ วย
ทั้งนี้ อาจมีทางเลือกที่ ควรศึกษาในการสนับสนุ นการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑๘

แรงงานที่ ควรพิจารณา ได้ แก่ คณะรัฐมนตรี อาจมีมติสนับสนุ นงบประมาณ
ผ่านกรมสวัสดิการแรงงาน เพื่ อจ่ายแทนนายจ้ างในกรณีเพิ่ มสิทธิการลา หรือ
ประสานให้ เ กิด การรณรงค์ สนั บ สนุ น การเลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนมแม่ อ ย่ า งจริ ง จั ง
สนับสนุนสถานประกอบการตั้งมุมนมแม่ เป็ นต้ น
(๓.๓) มติข้อ ๑.๒ ที่ ให้ พิจารณามาตรการลดหย่ อนภาษีแก่สถานประกอบกิจการที่
เป็ นแบบอย่างของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่น้ัน กระทรวงการคลัง
แสดงความห่ วงกังวลว่ า แม้ หลักการจะเหมาะสม แต่ มีความเป็ นไปได้ ยาก
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะกรณีน้ ี เป็ นการลดหย่ อนภาษี เ งินได้ นิติ บุคคล ซึ่ ง
ปั จจุบันมีการหลบเลี่ ยงสูงอยู่แล้ ว และอาจกลายเป็ นช่องทางหลบเลี่ ยงและได้
ประโยชน์ไม่ค้ ุม ทั้งนี้ การพิจารณามาตรการทางการภาษี ควรมีการศึกษาอย่าง
รอบคอบ และกระทรวงการคลังควรเป็ นผู้ดูแลภาพรวม
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้างต้ น โดยปรับข้ อความในมติ ดังนี้
 ข้ อ ๑.๒ เป็ น “ ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลัก ร่ วมกับกระทรวงแรงงาน
สํานักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง ศึกษา...”
 ข้ อ ๒ เป็ น “ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ จะให้ ความร่วมมือ...ส่งเสริมขยายสิทธิการลา
คลอดบุตรของพนักงานหญิ งในสถานประกอบกิจการโดยความสมัครใจ...ร่ วมกับภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่น กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษาทุกระดับ...”
๒. เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติดังกล่ าวต่ อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและ
มอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า จากมติที่เสนอให้ ขยาย
สิทธิลาคลอด หลายส่วนมีข้อห่ วงกังวลในเรื่ องของการตั้งกองทุนที่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ของประเทศ
รวมทั้งความโปร่งใสในระบบจัดการ
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เรื่ องนี้เป็ นแผนหนึ่ งที่ รัฐบาลให้
ความเห็นชอบ และมอบให้ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการผลักดันและรณรงค์ให้ ลาคลอด ๖ เดือน รวมทั้ง
การให้ สถานประกอบการจัดมุมนมแม่ และการลดหย่อนภาษีการให้ นมเด็กก็ได้ ดาํ เนินการไปแล้ ว แต่ประเด็น
ในเรื่ องกฎหมายไม่ทราบว่า มีการยกร่างหรือยังและใครเป็ นผู้ดาํ เนินการ
พญ.นิพรรณพร วรมงคล เลขานุการคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการควบคุมกลยุทธ์การตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ชี้แจงว่ า ได้ มีการยกร่ างไว้ แล้ วโดยใช้ หลักเกณฑ์สากล ว่ าด้ วยการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็กที่ เป็ นหลัก แต่ในข้ อกฎหมายต้ องมีการกําหนดบทลงโทษเพิ่ มขึ้น ตอนนี้ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ทกี่ ระทรวงสาธารณสุข
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้ ข้อมูลว่า ประเด็นเรื่ องการลาคลอด
ต้ องพิจารณาเรื่ องผลกระทบการจ้ างงาน สตรี ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้ มีมติอนุ มัติให้ ผ้ ู ชายลาเพื่ อดูแลภรรยาที่
คลอดบุตรได้ ๑๕ วัน ขอสอบถามเรื่ องปัญหาการละเมิดหลักเกณฑ์ต่างๆ ว่าส่วนใหญ่เป็ นในลักษณะไหน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๑๙

พญ.นิพรรณพร วรมงคล เลขานุการคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นการควบคุมกลยุทธ์การตลาด
อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องที่ มีการแจกของในสถานที่ ต่างๆ เช่น แจกให้ กบั
แม่ ที่ คลอดเด็ก แรกเกิ ด ทั้ ง ในสถานพยาบาล และแจกให้ กั บ ผู้ ที่ ทํา ประกั น สั ง คม การแจกผ่ า นระบบ
อินเตอร์เน็ตก็มีจาํ นวนมาก เช่ น ให้ พ่อแม่ส่งรายละเอียดมาและบริษัทจัดส่งพัสดุไปให้ เป็ นนม ผสมรวมทั้ง
อุปกรณ์เด็กอ่อนอื่ นๆ
มติท่ ีประชุม
เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ “การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับ
ทารกและเด็ก เล็ก ”เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อพิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบและ
มอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติที่เกี่ ยวข้ อง โดยปรั บ
ข้ อความในมติ ดังนี้
๑. ข้ อ ๑.๒ เป็ น “ ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี กรมบัญ ชี ก ลาง และทุ กภาคส่ว นที่
เกี่ ยวข้ อง ศึกษา...”
๒. ข้ อ ๒ เป็ น “ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ ความร่วมมือ...ส่งเสริมขยาย
สิทธิการลาคลอดบุ ต รของพนักงานหญิ ง ในสถานประกอบกิจการโดยความ
สมั ค รใจ...ร่ ว มกับ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เช่ น กระทรวง
แรงงาน สถาบันการศึกษาทุกระดับ...”
๕.๔

มติ สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๔ “นโยบายการเป็ นศู นย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตให้ นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนูญสุขภาพ เป็ นผู้นาํ เสนอ
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนูญสุขภาพ รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” โดยที่ ประชุม
ได้ รับทราบว่า นิยามของคําว่า ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ตามร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓- ๒๕๕๗) ได้ ครอบคลุมผลผลิตหลัก ๔ ด้ านคือ บริการ
รักษาพยาบาล ซึ่ งรวมถึงความเป็ นเลิศตามมาตรฐานระดับนานาชาติในด้ านการรักษาพยาบาล และวิชาการ
ด้ านการแพทย์ (excellent centre) บริการส่งเสริมสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะพิจารณาประเด็นการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ ที่ หมายถึงเฉพาะการบริการรักษาพยาบาล เนื่ องจากเป็ นบริการที่ ต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขซึ่ งอาจจะมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพโดยรวมได้
ปั จจุ บัน ประเทศไทยเป็ นที่ รู้จั ก ของนานาชาติใ นฐานะประเทศผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารรั กษาพยาบาลที่ ดี ที่สุด
ประเทศหนึ่ งของเอเชีย จํานวนผู้ป่วยต่างชาติทมี่ ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิ่ มขึ้นทุกปี และสูงถึง
๑.๓๖ ล้ านคน ในปี ๒๕๕๑ ร้ อยละ ๒๐ มาจากประเทศในทวีปยุ โรป และอีกราวร้ อยละ ๒๐ มาจากเอเชีย
กลางและเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ สัดส่วนของผู้ป่วยชาวต่างชาติคิดเป็ นร้ อยละ ๒๓.๗ ของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลเอกชน และผู้ป่วยชาวต่างชาติสามารถแบ่งได้ เป็ น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มชาวต่างประเทศที่ ทาํ งานอยู่ใน
ประเทศไทยและใกล้ เคียง ราวร้ อยละ ๕๐ กลุ่มชาวต่างประเทศที่ บินเข้ ามารักษาโดยตรง ร้ อยละ ๒๗.๖ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๐

อีกร้ อยละ ๒๒.๒ เป็ นนักท่องเที่ ยวที่ เจ็บป่ วยหรือประสบอุบัติเหตุระหว่ างเดินทางจนต้ องเข้ ารับการรักษา
โรงพยาบาลเอกชนเป็ นหลัก (๔๕ แห่ ง) ในการดําเนินการ โดยโรงพยาบาลที่ มีผ้ ูป่วยชาวต่างชาติใช้ บริการ
สูงสุด ๓ อันดับแรกอยู่ในกรุงเทพมหานคร การที่ โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ปรับเปลี่ ยนกลยุทธด้ านธุรกิจ
โดยมุ่งเน้ นการขยายตลาดเพื่ อรองรับผู้ป่วยต่างชาติมากขึ้น ได้ ส่งผลต่อความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพมาก
ขึ้นด้ วยเช่ นกัน ทั้งนี้ การเคลื่ อนย้ ายของบุคลากรไปสู่ภาคเอกชนอันเนื่ องมาจากการดําเนินนโยบายนี้ ส่วน
ใหญ่แล้ วเป็ นการเคลื่ อนย้ ายของผู้เชี่ ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ มีการศึกษาพบว่าในระหว่างปี ๒๕๔๕๒๕๔๗ มีอาจารย์แพทย์จากทุกโรงเรียนแพทย์ลาออกรวมกัน ๓๕๐ ราย และระหว่ างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ มี
อาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์ ๕ แห่ง ลาออกรวมกันถึง ๑๘๑ ราย ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตแพทย์
และแพทย์เฉพาะทางที่ มีปัญหาการกระจายที่ ไม่เป็ นธรรมอยู่แล้ ว
กลไกของรัฐที่ มีบทบาทในนโยบายดังกล่าว ได้ แก่ ๑) คณะกรรมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เน้ นการพัฒนาเพื่ อให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้านการรักษาพยาบาล และ ๒) กระทรวง
สาธารณสุขโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ซึ่ งอยู่
ระหว่างจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
การเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของไทยในช่วงมากกว่า ๑๐ ปี ที่ ผ่านมา ได้ ส่งผลทั้งด้ านบวกและ
ด้ านลบ โดย “ผลกระทบด้ านบวก” ที่ ชัดเจน คือ การสร้ างรายได้ เข้ าประเทศ และสร้ างงานในกลุ่มงานที่
เกี่ ยวข้ องทั้งด้ านการท่องเที่ ยว การค้ าและการบริการต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยังเป็ นการ
พั ฒ นาทัก ษะทางการแพทย์ เ พื่ อเตรี ย มพร้ อ มในการให้ บ ริ ก าร และมี ขี ด ความสามารถในการติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ได้ ดีข้ ึน เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพั ฒนา
มาตรฐานสถานพยาบาลไปสู่ระดับสากล สําหรับ “ผลกระทบด้ านลบ” ที่ มีการคาดการณ์ไว้ สรุปได้ หลักๆ คือ
ปัญหาสมองไหลจากรัฐไปเอกชนทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้ เกิดปั ญหาผู้ให้ บริการในภาครัฐไม่เพียงพอ แต่
ความต้ องการบริการทางการแพทย์เพิ่ มขึ้นจากแบบแผนการเจ็บป่ วยและระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
ซึ่ งการไหลออกของบุ ค ลากรมั ก เป็ นแพทย์ เ ชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นอาจารย์ แ พทย์
การไหลออกของอาจารย์แพทย์ที่แต่ละคนที่ ต้ องใช้ เวลาสร้ างกว่ า ๑๐ ปี ส่งผลกระทบให้ อาจารย์แพทย์ที่
เหลืออยู่ทาํ งานหนักขึ้น และผลที่ ตามมาในอนาคตอันไม่ไกล อาจทําให้ คุณภาพในการผลิตแพทย์หรือแพทย์
ประจําบ้ านเฉพาะทางด้ อยลง และจะส่งผลต่อระบบการบริการทางด้ านสาธารณสุขไทยในอนาคต นอกจากนี้
อาจส่งผลกระทบต่อค่าบริการโดยกระตุ้นให้ ค่าบริการสูงขึ้นได้
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งซึ่ งตั้งอยู่ในจังหวัดท่องเที่ ยว ที่
กําลังปรับบทบาทเข้ าร่วมในนโยบายนี้ ซึ่ งเป็ นประเด็นน่าพิจารณาถึงความเหมาะสม และผลกระทบต่อของ
บทบาทหลักที่ สถานบริการภาครัฐควรให้ บริการประชาชนไทยเป็ นหลักสําคัญด้ วย
ในเชิงหลักการ ระบบบริการสุขภาพของไทยเป็ นระบบผสมผสานการให้ บริการระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๙-๘๐ ให้ สทิ ธิเสมอกันของคนไทยใน
การรับบริการทางสาธารณสุข โดยรัฐต้ องดําเนินการตามแนวนโยบายส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาระบบ
สุข ภาพที่ เน้ น การสร้ า งเสริ ม สุข ภาพอัน นํา ไปสู่สุ ข ภาวะที่ ยั่ ง ยื น ของประชาชน รวมทั้ง จั ด และส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนได้ รับบริการสาธารณสุขที่ มีมาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ เอกชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข และธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๑

๒๕๕๒ ข้ อ ๔๓ ได้ กาํ หนดว่า ระบบบริการสาธารณสุขต้ องเป็ นระบบที่ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และราคาไม่แพง ระบบบริการนี้ต้องสอดคล้ องกับระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ และรัฐควรสนับสนุนระบบที่ มี
หั วใจของความเป็ นมนุ ษย์ที่มุ่งเน้ นประโยชน์สาธารณะเป็ นหลักโดยไม่สนับสนุ นระบบบริการสาธารณสุขที่
มุ่งเน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ และข้ อ ๕๑ รัฐไม่พึงให้ การสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษทางภาษีและการลงทุนกับ
บริการสาธารณสุข ที่ มุ่งเน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
เนื่ องจากการดําเนินการเรื่ องการพั ฒนาประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ มี
ผลกระทบทั้งผลบวกและผลลบที่ อาจเกิดขึ้นกับระบบและภาคีต่างๆ ดังนั้น การมีส่วนร่ วมในการพั ฒนา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ทั้งด้ านบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอย่าง
เป็ นรูปแบบ การกําหนดกลุ่มเป้ าหมายหลักในมิติต่าง ๆ การกําหนดระบบต่ าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงความ
ตระหนักในผลกระทบด้ านลบ การกําหนดมาตรการเยียวยาสําหรับภาคส่วนที่ ได้ รับผลกระทบด้ านลบของ
ร่ วมกันทุกภาคส่วน หน่วยงาน และองค์กร จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นต้ องพิจารณาในการกําหนดนโยบายที่ เหมาะสม
และผดผลระทบทางลบต่ อระบบบริ การสุขภาพของคนไทยในภาพรวม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํา งานวิ ช าการเฉพาะประเด็น ที่ มี
องค์ประกอบจากหลายภาคส่วน ได้ แก่ นักวิชาการและผู้แทนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการ
ส่ ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ สมาคม
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ
เพื่ อผู้บริโภค แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่ งชาติ ชมรมแพทย์ชนบท สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบั น บั ณ ฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลเอกชน ได้ ร่วมกันพัฒนาเอกสาร
และร่างมติ “นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าว และมีมติเมื่ อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินาํ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่ องนโยบาย
การเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ อให้ ความเห็นชอบ และ
มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการต่อไปนี้
๑.๑ ให้ ก ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึ ก ษาธิก ารและหน่ ว ยงานเกี่ ยวข้ อ ง รวมทั้ง
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล แก่ ค ณะกรรมการสนั บ สนุ น
การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ เพื่ อสนับสนุ นการศึกษาในประเด็น (๑) ผลกระทบทั้งด้ านบวก
และด้ านลบจากการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (๒) ความเป็ นไปได้ ในการใช้
มาตรการทางการคลังเพื่ อป้ องกันและลดผลกระทบด้ านลบจากนโยบายการเป็ น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและแนวทางให้ ภาคเอกชนที่ ดําเนินการนโยบายนี้คืน
กําไรให้ กบั สังคมโดยยึดหลักความเป็ นธรรมต่อทุกภาคส่วน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๒

๑.๒ ให้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาดําเนินการตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้ อ ๕๑ โดยไม่พึงให้ การสนับสนุ นหรือสิทธิพิเศษ
ทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขที่ มุ่งเน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ
๑.๓ ให้ โรงพยาบาลรัฐ รวมถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่างๆ ตระหนักถึงพันธกิจหลักใน
การศึกษา การวิจัย การบริการสุขภาพเพื่ อประชาชนไทย โดยให้ ส่งเสริมการเข้ าร่วม
เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติด้านขีดความสามารถทางวิชาการทางการแพทย์
ทั้งนี้ ให้ พึงระวังผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขไทย และให้ ทบทวนการ
เข้ าร่วมเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในด้ านบริการทางการแพทย์ โดย
๑.๓.๑ ให้ มี ร ะบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบที่ จะเกิ ด กั บ ระบบ
สาธารณสุขไทย
๑.๓.๒ ให้ สร้ างหลั ก ประกั น การเข้ าถึ ง การรั ก ษาพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพของ
ประชาชนไทย
๑.๔ ให้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็ นหน่ วยงานหลักร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนแพทย์ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง สนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่ มีศักยภาพในการจัดการข้ อมูลและให้ ความรู้แก่ประชาชน
ไทย เกี่ ยวกับ คุ ณ ภาพการบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลและสาธารณสุข เพื่ อป้ องกั น
ผลกระทบจากธุรกิจการแพทย์ และลดผลกระทบด้ านลบจากการเป็ นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ
๑.๕ ให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่ งรับผิดชอบการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ระยะที่
๒ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และคณะกรรมการเฉพาะกิ จ ของ
นายกรั ฐมนตรี เพื่ อพั ฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ด้านการ
รักษาพยาบาล ดําเนินนโยบายหรือยุทธศาสตร์การเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ที่ ไม่กระทบต่อบริการสุขภาพสําหรับประชาชนไทย และต้ องพัฒนากลไกการมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ในการกําหนดและ
พั ฒ นานโยบายดั ง กล่ า ว ทั้ ง นโยบายระดั บ ชาติ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
ลดผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับคนไทย ทั้งนี้ ให้
ใช้ ผลการศึกษาจากข้ อ ๑.๑
๑.๖ ให้ คณะกรรมการกํา ลั งคนด้ า นสุข ภาพแห่ งชาติเป็ นกลไกหลั กร่ วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึ ก ษาธิก ารและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง รวมถึงภาคเอกชน
ดําเนินการดังต่อไปนี้
๑.๖.๑ ร่ วมกับคณะกรรมการสนับสนุ นการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ า
ระหว่ า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุข ภาพและนโยบายสุข ภาพ จั ด ทํา
แผนการผลิต การจัดการและมาตรการธํารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข ให้ เหมาะสม เพื่ อทดแทนการสู ญ เสี ย บุ ค ลากรจาก
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากนโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๓

๑.๖.๒ สนั บสนุ นการพั ฒนาระบบข้ อมู ล และอํานวยความสะดวกในการเข้ าถึง
ข้ อมูลที่ จาํ เป็ น เพื่ อการกํากับติดตามการเคลื่ อนย้ ายบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข จากนโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
๑.๖.๓ พั ฒ นาข้ อ เสนอนโยบายที่ ชั ด เจนในการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนบุ คลากรในระบบบริการ
สุขภาพของประเทศอันเป็ นผลมาจากนโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ โดย
(๑) กําหนดแนวทางให้ มีความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การใช้ ทรั พยากรร่ วมกันในการผลิ ตบุ คลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุขโดยเฉพาะสาขาที่ ขาดแคลน
(๒) สนับสนุนให้ เกิดกลไกการแลกเปลี่ ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนด้ านการบริหารงานบุคคลและการ
ดําเนินงานในโรงพยาบาล เพื่ อให้ มีการนําไปปรับระบบบริการให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนไทย
๒. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๔
การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ภายหลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
เมื่ อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.)ได้ จัดการ
ประชุมเพื่ อหารือการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่ อง นโยบายการเป็ นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ โดยมีผ้ ูแทนจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องตามมติ ได้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน(บีโอไอ) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่ างประเทศ กระทรวง
สาธารณสุข และผู้ แทนจากคณะกรรมการขับเคลื่ อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่ งที่ ประชุมมีมติเห็นด้ วยกับมติดังกล่าว โดย
(๑) รั บ ทราบว่ า ผู้ บริ ห ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ละสํา นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ มีการหารือในเบื้องต้ นเมื่ อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
มีข้อสรุปตั้งคณะทํางานศึกษากําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม
ด้ า นสุข ภาพที่ ไม่ ขัด แย้ งกับ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับมติข้อ ๑.๒
(๒) รับทราบว่า ตั้งแต่ปลายมกราคมถึงกลางกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ จัดประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ให้ เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) โดยมีเป้ าหมายผู้เข้ าร่วมจาก
ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง ๔ ภาคทั่วประเทศ จํานวน ๒,๐๐๐ คน อันสอดคล้ องกับมติ
ข้ อ ๑.๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๔

(๓) เสนอให้ ให้ ความสํา คั ญ กั บ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาผลกระทบทั้ง ด้ า นบวกและลบของ
นโยบายฯ ในด้ านอื่ นๆ เพิ่ มเติม เช่น ผลกระทบจากข้ อตกลงอาเซียนที่ อาจมีการเปิ ดเสรี
มากขึ้นในการลงทุนในกิจการโรงพยาบาลของชาวต่างชาติ และการเคลื่ อนย้ ายบุคลากร
ทางการแพทย์ระหว่ างประเทศ ทั้งในปั จจุ บันและอนาคต ซึ่ งต้ องการทั้งนักวิจัยที่ เป็ น
ที่ เชื่ อถือและงบประมาณการวิจัยด้ วย
(๔) เสนอให้ สช. หาหนทางสื่ อสารทํา ความเข้ าใจกั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลรั ฐ และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ตามมติข้อ ๑.๓ ที่ เสนอให้ ส่งเสริมการเข้ าร่วมเป็ นศูนย์กลาง
สุ ข ภาพนานาชาติ ด้ า นขี ด ความสามารถทางวิ ช าการทางการแพทย์ แต่ ใ ห้ พึ ง ระวั ง
ผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขไทย และให้ ทบทวนการเข้ าร่วมเป็ นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติในด้ านบริการทางการแพทย์
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้างต้ น เพื่ อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตาม
มติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
มติท่ ีประชุม

๕.๕

เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ”
เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ อง ต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ “นโยบายสนับสนุ นพื้ นที่จดั การตนเอง
เพื่อสังคมสุขภาวะ”

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร ขออนุ ญ าตให้ นายกิ ติ ศั ก ดิ์ สิ น ธุ ว นิ ช
รองประธานคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นนโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ เป็ น
ผู้นาํ เสนอ
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็นนโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการ
ตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง
“นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบว่า วิกฤตปัญหาสังคมไทย
รุนแรงขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับชาติ เป็ นปั ญหาที่ มีความซับซ้ อนมากขึ้น
เกี่ ยวเนื่ องกันทั้งระบบและในทุกด้ าน ไม่ว่าจะด้ านเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาทางสังคม
ระบบการศึกษา การเมือง ซึ่ งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาวะของคนไทย สาเหตุหลักที่ ทาํ ให้ ปัญหา
เหล่านี้รุนแรงมากขึ้น เป็ นผลจากทิศทางการพัฒนาของรัฐ นโยบายรัฐ และวิธีการจัดการแบบรวมศูนย์ท้งั เชิง
อํานาจและเชิงงบประมาณ ทําให้ ประชาชนไม่สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ สอดคล้ องกับบริบทของ
ตนเอง เกิดความไม่ทดั เทียม ความไม่เป็ นธรรมของสังคม ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่ อการจัดการปั ญหา
ของพื้นที่ ตนเอง แม้ ว่าพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นแต่ละรูปแบบ และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ กาํ หนดให้
เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และเมื อ งพั ท ยา มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ในการ
จัดบริการสาธารณะในพื้นที่ ของตนเอง แต่ การถ่ายโอนภารกิจจากหน่ วยงานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นยังไม่ครอบคลุมเรื่ องสําคัญที่ เกี่ ยวข้ องกับการดํารงชีวิตของประชาชน และยังพบว่า การบริหารจัดการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๕

ส่ ว นท้ อ งถิ่ นยั ง ถู ก กํา กับ ควบคุ ม โดยนโยบาย มาตรการ ข้ อ บั ง คั บ และกลไกจากทั้ง การบริ ห ารราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดสรรและการบริหารงบประมาณท้ องถิ่ น ตัวอย่างเช่น การจัดการ
ของท้ องถิ่ นในเรื่ องการศึกษา การสาธารณสุข การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม แม้ ว่าจะมี
นโยบายที่ ให้ ความสําคัญกับพื้นที่ แต่ ยังคงไม่ มีกระบวนการให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการกําหนด และ
ตัดสินใจอย่างชัดเจน ที่ ผ่านมาการวางนโยบาย วางแผน และการตัดสินใจ ยังยึดอยู่กบั กรอบงานจากส่วนกลาง
มากกว่าการให้ ประชาชนในพื้นที่ มีอสิ ระในการตัดสินใจ
กลไกการบริหารประเทศ แม้ จะมีวิวัฒนาการที่ ดีข้ ึน แต่ยังคงเป็ นการรวมศูนย์อาํ นาจ และยังคงเป็ น
ระบบการสั่งการจากส่วนกลาง การมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนยังไม่ มีความชั ดเจนเท่าที่ ควร หน่ วยงาน
ราชการในระดับจังหวัดไม่มีอาํ นาจในการจัดการปั ญหาอย่างแท้ จริง ไม่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้ องถิ่ น รวมทั้งยังมีปัญหาจากโครงสร้ างการจัดการที่ ไม่เป็ นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ กบั คนรํ่ารวยหรือกลุ่ม
ทุนทั้งในและนอกประเทศ ทําให้ เกิดช่ องว่ างของรายได้ และมาตรฐานชี วิตความเป็ นอยู่ ของคนในสังคม
แตกต่าง เหลื่ อมลํา้ กันมาก ครอบครัวที่ รวยที่ สุดร้ อยละ ๒๐ มีทรัพย์สนิ ถึงร้ อยละ ๙๖ ของทั้งประเทศ ขณะที่
กลุ่มร้ อยละ ๒๐ ที่ จนที่ สดุ มีทรัพย์สนิ เพียงร้ อยละ ๑ เท่านั้น ความมั่งคั่งจึงกระจุกตัวอยู่ในประชากรร้ อยละ ๑
ของทั้ง ประเทศ หรื อ เรื่ องของการถื อ ครองที่ ดิ น
กฎหมายได้ เ อื้อ ให้ ก ลุ่ ม ทุ น สามารถใช้ ป ระโยชน์
จากที่ ดินโดยไม่จาํ กัดทั้งในด้ านของระยะเวลาหรือขนาด (จํานวนไร่) โดยที่ ไม่ต้องจ่ายภาษีอตั ราก้ าวหน้ า ทั้งที่
ที่ ดินหลายผืนกลายเป็ นที่ รกร้ างว่างเปล่ามิได้ นาํ มาใช้ ประโยชน์ ที่ ผ่านมา รัฐและภาคประชาชนได้ มีความ
พยายามที่ จะทําให้ ชุมชนท้ องถิ่ น สามารถจัดการแก้ ไขปั ญหาและกําหนดแผนพัฒนาตนเองได้ โดยจัดทํา
โครงการจังหวัดบูรณาการ เป็ นการบูรณาการแผนการพัฒนาจังหวัดจากภาคประชาชนทุกระดับเข้ ามาเป็ น
แผนในการพัฒนาของจังหวัด หรือการมีสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด การจัดรูปสมัชชาสุขภาพจังหวัด เป็ น
ต้ น แต่ กระบวนการที่ จัดตั้งขึ้นมานั้นยังไม่มีความเข้ มแข็งพอที่ จะจัดการปั ญหาต่างๆได้ เนื่ องด้ วยความไม่
สมบูรณ์ของอํานาจและหน้ าที่
อย่ างไรก็ตาม ได้ เกิดปรากฏการณ์รูปธรรม ที่ แสดงให้ เห็นว่ าความร่ วมมือระหว่ างภาคประชาชน
ท้ องถิ่ นและพื้นที่ ที่ สามารถจัดการตนเองได้ อย่างเข้ มแข็ง เช่น ชุมชนแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่
สามารถจัดการชุมชนของตนเองจากวิกฤติความแห้ งแล้ งจากทรัพยากรป่ าไม้ ที่ถูกทําลายลง ชุมชนนํา้ เกี๋ยน
อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน ชุมชนได้ ร่วมกันค้ นหาแนวทางจัดการปั ญหายาเสพติด และยกระดับการแก้ ไข
ปั ญหาไปยังเรื่ องอื่ นๆ ในตําบลอย่ างครอบคลุมและเป็ นระบบ ชุ มชนควนรู อําเภอรัตภูมิ จัง หวัดสงขลา
จัดการกับปั ญหาความขัดแย้ งของผู้นําด้ วยกระบวนการทางการเมืองแบบสมานฉันท์ และพั ฒนาไปสู่การ
จัดการชุมชนทั้งระบบ และปั จจุ บันกําลังระดมทุนเพื่ อการพัฒนาชุมชนของตนเอง ชุมชนบ้ านใหม่ อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ที่ จัดการปัญหาหนี้สนิ ด้ วยองค์ความรู้และทุนทางสังคมของชุมชน
ซึ่ งความหมายของพื้นที่ จัดการตนเอง :
 พื้ นที่ หมายถึง พื้นที่ ภายในบริบทจังหวัด อันประกอบด้ วย พื้นที่ ต้ังแต่ระดับชุมชนหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ
และภูมินิเวศภายในจังหวัด
 พื้ นที่ จัดการตนเอง หมายถึง การที่ ประชาชนในชุ มชนท้ องถิ่ นสามารถตั ดสินใจ กําหนดทิศทางการ
พั ฒ นา บริ ห ารจั ด การชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นของตนเองร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน และภาคี อื่ นๆ ทั้ง ด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้ อม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๖

 ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ ที่ มีพ้ ืนที่ อาณาเขตบริเวณทั้งพื้นที่ ขนาดเล็ก จนถึง
ขนาดพื้นที่ ขนาดใหญ่ มีความสัมพันธ์เชิงวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่ร่วมกัน มีจุดหมาย และการจัดการร่วมกัน
การสนับสนุ นให้ ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองได้ เป็ นแนวทางที่ สอดคล้ องกับกระบวนการ
ปฏิรูปประเทศไทย นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ได้ ให้ แนวทางว่า “เราเกิดวิกฤต
ชาติเพราะเรามีปัญหาเชิงโครงสร้ างที่ สะสมมาเรื่ อย โครงสร้ างทางเศรษฐกิจที่ ไม่เป็ นธรรม โครงสร้ างทาง
สังคม โครงสร้ างทางการปกครอง ในรอบร้ อยปี ที่ ผ่านมา การปกครองเรารวมศูนย์อาํ นาจไว้ ทสี่ ่วนกลาง ทําให้
เกิดความขัดแย้ งระหว่างอํานาจรวมศูนย์ กับความเป็ นตัวเองของท้ องถิ่ น และนําไปสู่ปัญหารวมทั้งปั ญหา
ภาคใต้ ที่ อนื่ ก็เช่นเดียวกัน ปัญหาการทําลายสภาพแวดล้ อม วัฒนธรรมทั้งหลาย คือ การรวมศูนย์อาํ นาจ การ
ปฏิรูปคราวนี้ คือการกระจายอํานาจให้ ชุมชนท้ องถิ่ นสามารถปกครองตัวเอง ส่วนที่ เคยทําในการใช้ อาํ นาจลง
ไปข้ า งล่ า งควรจะต้ อ งเลิ ก
เปลี่ ยนบทบาทตั วเองไปสนั บสนุ นทั้งหมด จากการบั ง คั บบั ญชาไปเป็ น
การสนับสนุน เราต้ องเชื่ อในศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ว่าสามารถดูแลชุมชน ดูแลท้ องถิ่ นได้ ไม่ควรจะไปรวม
ศูนย์อาํ นาจแบบเดิมอีกต่อไปแล้ ว การใช้ อาํ นาจลงไปนั้นคือวิกฤติชาติ การปฏิรูปครั้งนี้ต้องให้ ชุมชนท้ องถิ่ น
ปกครองตนเองให้ สอดคล้ องกับประวัติศาสตร์ของเขา สอดคล้ องกับความต้ องการของเขา ส่วนอื่ นเข้ าไป
สนับสนุน”
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นจะสามารถจั ด การตนเองได้ เ ป็ นจริ ง หน่ ว ยงานรั ฐ องค์ ก รที่ เกี่ ยวข้ อ งควร
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ สร้ างกลไกร่ ว มและกลไกของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยมี แ นวทาง แผนงาน
งบประมาณ บนฐานความเชื่ อ วิถีชีวิต วั ฒนธรรม ฯลฯ ตั้ งแต่ ระดับชุ มชนท้ องถิ่ น ตําบล อําเภอ จังหวั ด
รวมทั้งจัดสมดุลเชิงอํานาจ ระหว่ างการบริหารราชการส่วนกลางกับชุมชน การบริหารราชการส่วนกลางกับ
ท้ องถิ่ น ท้ องถิ่ นกับชุมชน และชุมชนกับชุมชน โดยการลดบทบาทอํานาจการบริหารจัดการของการบริหาร
ราชการส่วนกลางลงให้ เหลือเพียงภารกิจหลักเท่าที่ จาํ เป็ น และต้ องกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่ นอย่างแท้ จริงในทุก
ด้ าน อันเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ต้องการกระจายอํานาจ
ให้ ชุนชนท้ องถิ่ น ตามที่ บัญญัติในมาตรา ๖๖ มาตรา ๗๘(๓) มาตรา ๘๗(๑) (๒) (๓) (๔) และมาตรา
๑๖๓ คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทํา งานวิ ชาการเฉพาะประเด็นที่ มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่ว น ได้ แก่ นักวิ ชาการและผู้ แ ทนจาก
สํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย วิทยาลัยการจัดการ
ทางสังคม สถาบันพระปกเกล้ า สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
เครือข่ายประชาสังคมและสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ได้ ร่วมกันพัฒนาเอกสาร และร่างมติ “นโยบายสนับสนุนพื้นที่
จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ” เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าว และมีมติเมื่ อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ การสนับสนุ น
พื้นที่ จัด การตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ เป็ นนโยบายสําคัญ โดยมอบให้ สถาบันพั ฒนา
องค์กรชุมชนร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาต
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๗

เทศบาลแห่ งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ งประเทศไทย เป็ นแกน
ประสานให้ เ กิด คณะกรรมการที่ เป็ นกลไกการดํา เนิ น การ ประกอบด้ ว ยตั ว แทนจาก
หน่ ว ยงานต่ า งๆที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การจั ด การชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ทั้ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
วิช าการ ภาคประชาชน โดยให้ มีผ้ ู แทนชุ มชน ในสัด ส่ วนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ ๖๐ ทั้ง นี้
คณะกรรมการมีหน้ าที่ พัฒนากลไกการจัดการตนเองและพัฒนาศักยภาพชุมชนท้ องถิ่ น
ให้ จัดการตนเองในทุกระดับ โดยพิจารณาแนวทางดําเนินการเบื้องต้ น ดังนี้
๑.๑ พั ฒนากลไกร่ วมในชุ มชนท้ องถิ่ นให้ มีบ ทบาทสํา คั ญ ในกระบวนการจั ด ทํา แผน
ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาพื้ นที่ ในทุกระดับ ทั้งแผนชุมชน แผนท้ องถิ่ น แผนอําเภอ
และแผนจังหวัด โดยให้ กลไกดังกล่าว มีสดั ส่วนผู้แทนภาคประชาชนกับภาคประชา
สังคมรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๖๐
๑.๒ สร้ า งมาตรการเพื่ อกํา หนดให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพื้ นที่ ในทุ ก ระดั บ มี
แผนงานและโครงการที่ ชุมชนในพื้นที่ น้ันเป็ นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับท้ องถิ่ น
และ/หรือราชการส่วนภูมิภาค โดยมีงบประมาณสนับสนุ นจากท้ องถิ่ นและ/หรือ
ราชการส่วนภูมิภาค ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ ดาํ เนินการ
ด้ านสุขภาวะแต่ละพื้นที่
๑.๓ สร้ างกลไกเพื่ อการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่ น
๑.๔ พัฒนากลไกให้ ชุมชนท้ องถิ่ นมีบทบาทสําคัญในกระบวนการติดตาม กํากับ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ในทุกระดับ
๑.๕ สร้ างข้ อตกลงร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอิสระที่ เกี่ ยวข้ องกับการกําหนดนโยบาย
รวมถึง องค์ ก รสนั บ สนุ น งบประมาณให้ มี น โยบาย และจั ด สรรงบประมาณหรื อ
เงินทุนให้ ชุมชนท้ องถิ่ น บริหารจัดการ ตามภารกิจที่ ชุมชนท้ องถิ่ นเป็ นผู้กาํ หนด
และตัดสินใจเอง
๑.๖ ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ ช าการ ศึ ก ษาวิ จั ย รู ป แบบการปกครอง โครงสร้ า งเชิ ง อํา นาจ
ลักษณะความสัมพันธ์ ที่ เอื้อต่อการจัดการตนเองของชุมชนท้ องถิ่ น ที่ สอดคล้ อง
กับบริบทของพื้นที่ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัดและในพื้นที่ ลักษณะ
พิเศษ โดยศึกษาให้ แล้ วเสร็จภายใน ๒ ปี เพื่ อรายงานผลต่ อสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติครั้งที่ ๕ และคณะรัฐมนตรีเพื่ อผลักดันให้ เกิดการทดลองปฏิบัติการใน
พื้นที่ ต้นแบบ
๒. ขอให้ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติพิจารณา กําหนดเรื่ องพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคม
สุขภาวะ เป็ นหนึ่ งในระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ ทั้งนี้เพื่ อติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ทุกระดับภายในจังหวัด
๓. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นองค์กรหลัก
ในการสนั บ สนุ น งบประมาณ และประสานการดํา เนิ น งานร่ ว มกับ สภาองค์ ก รชุ ม ชน
เครื อ ข่ า ยองค์ ก รชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม เครื อ ข่ า ยสมั ช ชาสุข ภาพจั ง หวั ด
เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องภายในจังหวัด ใช้ เงื่ อนไข
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖, ๗๘(๓), ๘๗(๑), ๘๗(๔), ๑๖๓ ดําเนินการออกแบบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๘

และผลักดันให้ ชุมชนท้ องถิ่ นมีบทบาทในการจัดการตนเองตามรูปแบบที่ เหมาะสม
๔. ขอให้ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เสนอต่ อ คณะกรรมการปฏิ รู ป (คปร.) และ
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.)นํามติน้ ีไปเป็ นแนวทางในการจัดทําข้ อเสนอที่ ชัดเจน
และผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรม
๕. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๕
การประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ภายหลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
เมื่ อวั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
สํา นั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ( สช.)
ได้ จัดการประชุมเพื่ อหารือการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ เรื่ อง นโยบายสนับสนุ น
พื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ โดยมีผ้ ู แทนจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องตามมติ ได้ แก่ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุ มชน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่ น สํานักงานปฏิรูป คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้แทนจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่ อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทุกหน่วยงานต่างเห็นความสําคัญของ
การสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเอง โดยมีข้อเสนอต่อเพื่ อให้ สามารถนํามติไปขับเคลื่ อนให้ เกิดผลทางปฏิบัติได้
จริง ดังนี้
(๑) เสนอให้ ป รั บ ข้ อ ความในมติ ข้ อ ๑ ที่ “ขอให้ ค ณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ การสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ เป็ น
นโยบายสําคัญ โดยมอบให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่ วมกับสมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่ งประเทศไทย เป็ นแกนประสานให้ เกิดคณะกรรมการที่ เป็ นกลไก
การดําเนินการ...”
เนื่ องจากมติคณะรัฐมนตรีมีผลผูกพันกับหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่มีผลผูกพันต่อ
สมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทุกระดับ ดังนั้น จึงเสนอให้ มอบสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนเป็ นแกนประสานร่ วมกับ “สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้ แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และกรมส่ งเสริ ม การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น” เพื่ อ
เชื่ อมโยงมติดังกล่าวไปสู่การนําไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นต่อไป พร้ อม
ทั้งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติประสานทําความเข้ าใจกับผู้บริหารและ
สมาชิกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทั้งสามระดับด้ วย
(๒) เสนอให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติประสานทําความเข้ าใจมติดังกล่าวกับ
แกนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ท่ัวประเทศ เพื่ อให้ เห็นความสําคัญในการกําหนดเรื่ อง
พื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ เป็ นหนึ่ งในระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ ตามมติข้อ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้างต้ น โดยปรับข้ อความในมติข้อ ๑ เป็ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๒๙

“ ขอให้ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อพิ จ ารณาให้ การ
สนับสนุ นพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ เป็ นนโยบายสําคัญ โดยมอบให้ สถาบันพัฒนา
องค์ ก รชุ มชนร่ วมกับสํานั กงานคณะกรรมการการกระจายอํา นาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น และกรมส่งเสริ มการปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เป็ นแกนประสานร่ วมกับสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย เพื่ อให้ เกิดคณะกรรมการที่ เป็ นกลไกการดําเนินการ...”
๒. เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติดังกล่ าวต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็นชอบและ
มอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ มีความเห็นว่า มติสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติน้ ีเกิดจากการระดมความคิด มีกระบวนการทั้งก่อนและหลังมีมติ หลังจากมีมติแล้ วการทํางาน
จะมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ ซึ่ งมีกระบวนการมาตลอดและนํามาปรับปรุงแก้ ไขใหม่ เป็ นเรื่ องที่
สมควรจะดําเนินการต่อไปแต่ไม่ใช่เพื่ อปรับมติ การปรับปรุงแก้ ไขใหม่อาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ เพราะตาม
กรอบการปฏิบัติงานคณะรัฐมนตรีสามารถจะประสานหน่ วยงานต่ างๆได้ ในมติได้ ระบุไว้ ชัดเจนว่ า องค์กร
ทั้ง ๓ ระดับนั้นเป็ นแกนประสานในการดําเนินงาน ไม่ ได้ หมายความว่ าต้ องไปบังคับบัญชา โดยส่วนตัวรู้สึก
ไม่สบายใจ เพราะถ้ ามีการปรับมติเหมือนกับไม่ให้ เกียรติข้นั ตอนหรือกระบวนการที่ ดาํ เนินมา
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ชี้แจงว่า อาจมีความเข้ าใจผิดว่า มติสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติที่ออกมาแล้ วทุกอย่ างจะต้ องปฏิบัติตามนั้น แต่ สมัชชาสุขภาพนั้นเป็ นกระบวนการที่ พัฒนา
ข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อนําไปสู่การผลักดันให้ เกิดการปฏิบัติ ในมาตรา ๔๕ บัญญัติว่า หากสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติมีข้อเสนอให้ หน่ วยงานรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบการกําหนดนโยบาย ให้ เสนอต่ อ
คสช.เพื่ อพิจารณาดําเนินการให้ บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป
ฝ่ ายเลขานุการ ทํา ๒ เรื่ อง คือ
๑) เชิญหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องให้ มารับทราบให้ ชัดเจนว่ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออกมาอย่างไร ซึ่ งก็
มี สิ ท ธิ์ ที่ จะแสดงข้ อ สั ง เกตได้ เ พื่ อเตรี ย มความพร้ อม เมื่ อนํ า เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี สํา นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีต้องถามความเห็นหน่วยงานต่างๆ จะได้ ทราบตรงกัน
๒) เมื่ อคุยกันพบว่า บางครั้งมติสมัชชาสุขภาพ ในเนื้อมติไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ทการสั
ี่
่งการหรือให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายผิดที่ เช่ น สั่งการหรือมอบหมายให้ สมาคมต่างๆ ซึ่ งไม่ใช่หน่ วยงานของรัฐ จึงมีการ
ตรวจสอบและประชุมร่วม เมื่ อประชุมร่วมพบว่า นอกจากมีมติให้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายผิดที่ แล้ ว สํานักงาน
คณะกรรมการกระจายอํานาจและกรมส่งเสริมปกครองท้ องถิ่ นซึ่ งสําคัญมากก็ตกไป ฝ่ ายเลขานุการจึงนํากลับมา
เสนอต่อ คสช. ซึ่ งไม่ใช่การปรับเปลี่ ยนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ทาํ ให้ มติน้ ีเมื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ ว
มีความสมบูรณ์ข้ นึ
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ มีความเห็นว่า ถ้ าจะคิด
นอกกรอบว่า มอบให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น แนวคิดก็คือ การ
ทํางานร่วมกัน ๓ ระดับ โดยไม่มีใครมอบหมายหรือสั่งการใคร แต่เมื่ อปรับมติใหม่ว่า มอบให้ หน่วยงานของรัฐ
จะเหมือนกับว่ าให้ หน่วยงานรัฐเป็ นแกนหลักแล้ วไปกระจายต่อ อยากให้ มองเป็ นแนวทางการทํางานร่ วมกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓๐

มากกว่ าเรื่ องการบั งคับบัญชา จึงกังวลตรงนั้ นว่ า อาจทําให้ เกิดคําถามขึ้นว่ าให้ เกิดการมีส่วนร่ วมจริ งหรื อ
ซึ่ งถ้ าเป็ นแบบนี้กจ็ ะเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ ยนแนวคิด
นายสุพัฒน์ ธนะพิงพงษ์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓ ให้ ข้อมูลว่า ในฐานะประธาน
คณะกรรมการขับ เคลื่ อนและติด ตามการดํา เนิน งานตามมติส มัช ชาสุข ภาพแห่ง ชาติใ นการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งนั้น ฝ่ ายเลขานุการไม่ได้ เป็ นผู้เสนอให้ เปลี่ ยนมติ แต่ทปี่ ระชุมมีมติร่วมกันให้ มีการปรับแก้
และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการรับไปพิจารณาดําเนินการต่อ การปรับแก้ จึงเป็ นมติทเี่ กิดจากทุกฝ่ ายที่ เข้ าร่วม
ประชุม
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็ นข้ อเสนอ
ที่ กว้ างขวางเพื่ อให้ ค รอบคลุ มในทุ กเรื่ องทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ดั งนั้ น คสช. จึ งควรมี การพิ จารณาใน
รายละเอียดของมติและปรับแก้ ไขให้ ชัดเจน ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙ มีความเห็นว่า พื้นที่ จัดการตนเอง
คือ การให้ ท้องถิ่ นสามารถจัดการตนเองได้ สามารถส่งเสริมให้ เขาตัดสินใจหรือทําสิ่ งต่างๆได้ โดยรัฐเป็ นฝ่ าย
สนับสนุนทั้งงบประมาณและบุคลากร สิ่ งที่ เป็ นห่วงกังวล คือ รูปแบบโครงสร้ าง ซึ่ งกลัวว่า จะมีการปรับเปลี่ ยน
โครงสร้ างใหม่ แต่เป้ าหมายคือ การให้ พ้ ืนที่ สามารถบริหารจัดการทุนด้ วยตนเอง เป็ นการยกระดับหรือส่งเสริม
ให้ ท้องถิ่ นสามารถทําได้ วันนี้ต้องมีความเชื่ อมั่นว่ า ประชาชนสามารถดูแลและจัดการตนเองได้ เพียงแต่รัฐ
หรือองค์กรใดๆก็ตามอย่าไปจัดโครงสร้ างที่ ท้องถิ่ นไม่สามารถเข้ าถึงได้ และจะกลายเป็ นการสั่งการ
นายอภิ สิทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรั ฐมนตรี ประธานกรรมการ มี ความเห็นว่ า ถ้ ามติ สมั ชชาสุขภาพ
แห่ งชาติเขียนอย่างที่ เสนอมาตอนต้ น จะหมายความว่า มอบให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ เพียงหน่วยงาน
เดียว เพราะรัฐไม่สามารถสั่งการหรือมอบหมายให้ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นต่างๆดําเนินการในเรื่ อง
ใดๆได้ ถึงจะมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแต่กป็ ฏิบัติไม่ได้ ด้วยขัดต่อกฎหมาย ในขณะที่ เมื่ อมีการปรับแก้ ไข
มติตามที่ เสนอมา นํา้ หนักของการสั่งการและมอบหมายไปอยู่ทสี่ าํ นักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจกับกรม
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่ นไม่ได้ อยู่ทที่ ้ องถิ่ น ฉะนั้น จึงต้ องเขียนให้ เข้ าใจได้ ว่า มอบหมายให้ ส่วนราชการนั้นๆ
ไปจัดตั้งแกนประสานการดําเนินงานโดยขอความร่ วมมือจากท้ องถิ่ นให้ เกิดผลทางปฏิบัติ มิใช่ มอบให้ ส่วน
ราชการนั้นๆ ทําหน้ าที่ เป็ นแกนประสานการดําเนินงานเอง
มติท่ ีประชุม

๕.๖

เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ“นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคม
สุขภาวะ”เพื่ อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติที่เกี่ ยวข้ อง โดยให้ ฝ่ายเลขานุ การนํา
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิ จ ารณาปรั บ ข้ อความในมติ ข้อ ๑ ก่ อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี ต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
- มติ ๒ “ ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ”
- มติ ๘ “การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ท่ ีไม่พร้อม”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนูญสุขภาพ เป็ นผู้นาํ เสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓๑

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนู ญสุขภาพ รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “ ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ”
และ “การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบความสําคัญและจําเป็ นของ
เรื่ องดังกล่าวดังนี้

๑. เรื่อง “ ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ”
ที่ ประชุมได้ รับทราบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้ มการเพิ่ มขึ้นของคนพิการและคนที่ มีภาวะพึ่ งพา
เนื่ องจากวิถีชีวิตในบริบทสังคมที่ เปลี่ ยนไปสู่ความทันสมัย ส่งผลให้ แบบแผนการเจ็บป่ วยเปลี่ ยนไป เห็น
ได้ จากสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มะเร็ง และการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรังที่ เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ข้ อมูล
จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการร้ อยละ ๑.๗ ของ
ประชากร และเพิ่ มเป็ นร้ อยละ ๒.๙ หรือ ๑.๙ ล้ านคน ในปี ๒๕๕๐ บางคนมีความพิการมากกว่าหนึ่ ง
อย่าง ส่งผลให้ มีคนพิการรุนแรงมากประมาณกว่า ๒.๔ แสนคน
การดู แลคนพิ การเป็ นเรื่ องของสิทธิมนุ ษยชนซึ่ งได้ รับการยอมรั บในระดับสากล เช่ น มติ
สมัชชาสหประชาชาติและอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิคนพิการ ซึ่ งเปลี่ ยนแนวคิดหลักในการทํางานของภาครัฐ
ต่อคนพิ การจากหลักเมตตาธรรมและการสงเคราะห์ เป็ นหลักสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองสิทธิ ใน
ระดับประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ กล่าวถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรีความ
เป็ นมนุ ษย์และความเสมอภาคของบุคคลไว้ ในหลายมาตรา รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ ระบุสทิ ธิข้ันพื้นฐานของคนพิการที่ เป็ นรูปธรรม ในมาตรา ๒๐(๑)
ระบุสิทธิด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ ให้ ความสําคัญกับความเป็ น
ธรรม และความเท่าเทียมกันในสังคม มีสาระที่ ครอบคลุมการพัฒนาระบบที่ จะตอบสนองความจําเป็ นอัน
เกิด จากการมี ค วามพิ ก ารด้ ว ย ส่ ว นพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั กประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชบัญญัติประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีหลักการที่ ครอบคลุมเรื่ องความ
พิการ การฟื้ นฟูสมรรถภาพไว้ ชัดเจนระดับหนึ่ ง แต่ในทางปฏิบัติ รูปธรรมสิทธิประโยชน์ การบริหาร
จัดการและกลไกการจ่ายค่าบริการตามสิทธิยังมีความแตกต่างเหลื่ อมลํา้ กัน
ปั ญหาและช่องว่างในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการในช่วง ๑๕ ปี ที่ รัฐเริ่ มดําเนินการ
จดทะเบียนคนพิการ พบว่า มีคนพิการที่ จดทะเบียนเพื่ อรับสิทธิตามกฎหมายแล้ ว จํานวน ๙๐๖,๖๙๔
คน แต่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าเพียง ๖๙๕,๔๗๐ คนหรือร้ อยละ ๗๖ เท่านั้น
(ข้ อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) ขณะที่ คนพิการมีหลายประเภททั้งคนพิการทางกายและการเคลื่ อนไหว
ราวร้ อยละ ๕๓ พิการทางการได้ ยินและสื่ อความหมาย ร้ อยละ ๑๕ พิการทางการมองเห็นร้ อยละ ๑๑
พิการทางสติปัญญาร้ อยละ ๑๔ และพิการทางจิตและพฤติกรรมร้ อยละ ๗ ทั้งนี้ ความพิการที่ แตกต่างกัน
เป็ นเหตุ ใ ห้ ปั ญ หาและความจํา เป็ นด้ า นสุ ข ภาพไม่ เ หมื อ นกั น และเมื่ อพิ จ ารณาร่ ว มกั บ เพศ อายุ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ศาสนา และถิ่ นที่ อยู่อาศัย ก็ยิ่งสะท้ อนความจําเป็ นที่ หลากหลายยิ่ งขึ้น นับแต่ปี
๒๕๔๗ สํา นั ก งานหลั ก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ เ ริ่ มจั ด สรรงบประมาณเพื่ อการจั ด บริ ก ารฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิ การ ซึ่ งต่ อมาได้ ต้ังเป็ นกองทุ นฟื้ นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ จากรายงานผลการ
ดําเนินงานปี ๒๕๕๒ พบว่ า มีคนพิการมารับบริการเพียง ๕๔,๘๔๐ คน หรือไม่ถึงร้ อยละ ๑๐ ของคน
พิการที่ ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ นอกจากนี้ ยังพบว่า บริการอุปกรณ์เครื่ องช่วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓๒

ความพิการที่ ให้ บริการทั้งหมดเป็ นอุปกรณ์ช่วยการเคลื่ อนไหวทั้งสิ้น ได้ แก่ ขาเทียม รถนั่งคนพิการ และ
ไม้ คาํ้ ยัน สะท้ อนว่า บริการที่ ไม่เพียงพอนั้น ยังถูกจัดการอย่างไม่เป็ นธรรมในการที่ จะตอบสนองต่อความ
จําเป็ นที่ แตกต่างกันตามประเภทและลักษณะความพิการด้ วย ในขณะที่ ระบบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ หนึ่ งในองค์ประกอบหลักของระบบบริ ก ารสุข ภาพที่ จําเป็ นสําหรั บคนพิ การ ปั จจุ บั น
ยังมีไม่เพียงพอและไม่พร้ อมรองรับการบริการ การบริการฟื้ นฟูฯ มีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ ๒.๘ ของบริการ
ผู้ป่วยนอก และเป็ นร้ อยละ ๕ ของบริการผู้ป่วยในทั้งหมด มีบุคคลากรที่ จาํ เป็ น เช่น นักกายภาพบําบัด
และนักกิจกรรมบําบัด มีเพียง ๓.๓ และ ๐.๗ คนต่อโรงพยาบาล(รวมโรงพยาบาลชุมชน) ตามลําดับ
ในขณะที่ แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ ื นฟูและช่างกายอุปกรณ์มีเฉพาะในโรงพยาบาลระดับจังหวัดขึ้นไป ในอัตรา
๐.๘ และ ๑.๓ คนต่อโรงพยาบาลตามลําดับ ทั้งนี้ ทั้งแพทย์เวชปฏิบัติท่วั ไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
และพยาบาล ที่ เป็ นกําลังหลักของระบบสุขภาพโดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ ยังคงขาดการเพิ่ มเติมความรู้
และทักษะในการให้ บริการคนพิการ นั่นคือ การขาดแคลนกําลังคนก็เป็ นปั จจัยที่ สาํ คัญ จําเป็ นต้ องมีการ
วางแผนพัฒนาและลงทุนอย่างเป็ นระบบ
อย่างไรก็ตาม โอกาสในการลดปั ญหาความไม่เป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการด้ านสุขภาพของ
คนพิการนั้นมีมากขึ้น ปั จจุ บันมีรูปธรรมความสําเร็จของการจัดบริการสุขภาพคนพิการอย่างบูรณาการ
ที่ โรงพยาบาลชุมชน มากกว่า ๒๔ แห่ ง เช่น ที่ โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
ด่านซ้ ายและโรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย มีการริเริ่ มรูปแบบการจัดบริ การสุขภาพคนพิ การ โดย
องค์กรคนพิ การเอง เช่ น เครื อข่ ายศูนย์การดํารงชี วิตอิสระคนพิ การจํานวน ๑๒ แห่ ง และเครื อข่ าย
องค์กรคนตาบอด อีกด้ านหนึ่ ง กองทุนสุขภาพตําบล ภายใต้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ที่ เป็ น
ความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ได้ มีนโยบายส่งเสริมการดู แลสุขภาพคนพิการในชุมชน
ที่ ชั ดเจน จนเกิดกิจกรรมจิต อาสาช่ วยดู แลคนพิ การ ฟื้ นฟู สมรรถภาพโดยชุ มชน และการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพอื่ นๆ อีกมากมาย ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
ผลการประเมินหนึ่ งปี หลังนํานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขและนโยบาย
โรงพยาบาลสร้ างเสริ มสุขภาพตําบลที่ ระบุ ภารกิจการดู แลคนพิ การไว้ สู่การปฏิบัติหนึ่ งปี แรก พบว่ า
ทั้งสองนโยบายส่งเสริมให้ เกิดการดูแลสุขภาพคนพิการมากขึ้น โดยเฉพาะคนพิการที่ ช่ วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ และไม่สามารถเข้ าถึงบริการด้ วยสาเหตุต่างๆ กลไกที่ สําคัญอีกกลไกหนึ่ ง คือ คณะอนุ กรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด ภายใต้ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งมี
การทําแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัดแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม (แผน
สามปี ) ครบทุกจังหวัดแล้ ว
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
เนื่ องจากความเหลื่ อมลํา้ ในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ทั้งระหว่างประเภท
ความพิการ ระหว่างคนพิการในเขตเมืองและชนบท คนพิการที่ มีเศรษฐานะแตกต่างกัน และระหว่างคน
พิการที่ มีสิทธิประกันสุขภาพต่างกันยังมีอยู่จริง การเพิ่ มความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของ
คนพิ การ จึงควรพิ จารณาทั้งกลไกการขับเคลื่ อนนโยบายสู่การปฏิบัติ กลไกวิชาการและการติดตาม
ประเมิ น ผลที่ เข้ ม แข็ง ในระดั บ ชาติ แ ละเชื่ อมลงถึ ง ระดั บ พื้ นที่ กลไกความร่ ว มมื อ ด้ า นงบประมาณ
ที่ เพี ย งพอกับ การลงทุ น พั ฒนาเชิ ง ระบบ โดยเน้ น การมีส่ วนร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นโดยเฉพาะองค์ ก ร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓๓

คนพิ การทุกประเภท คณะกรรมการจัด สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะอนุ กรรมการ
วิ ช าการได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํา งานวิ ช าการเฉพาะประเด็น ที่ มี อ งค์ ป ระกอบจากหลายภาคส่ ว น ได้ แ ก่
นักวิชาการและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สิริธรเพื่ อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ แกนสมัชชาสุขภาพคน
พิการ สมาคมคนพิการแห่ งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ สมาคม
ครอบครัวศึกษาแห่ งประเทศไทย สํานักงานสร้ างเสริมสุขภาพคนพิการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ สํานักงานวิจัยเพื่ อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ ร่วมกันพัฒนาเอกสาร และร่างมติ “ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคน
พิการ” เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
สมาชิ กสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่ าว และมีมติ เมื่ อวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติ ตระหนักถึง
ความสําคั ญของความแตกต่ างเหลื่ อมลํ้าของสิทธิประโยชน์ และกลไกการจ่ าย
ค่ าบริการในการดู แลสุขภาพคนพิ การของหลักประกันสุขภาพต่ างๆ ที่ ทําให้ คน
พิการไม่สามารถเข้ าถึงบริการสุขภาพได้ ตามความจําเป็ น โดยให้ จัดทําข้ อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่ อให้ สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงาน
ประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบ
การคลังเพื่ อการดูแลสุขภาพคนพิการให้ มีความเสมอภาค โดยมีแนวคิดและการ
บริหารจัดการที่ สอดคล้ องกัน ซึ่ งมีข้อเสนอเบื้องต้ น ดังนี้
๑.๑ ร่ วมกันพัฒนาชุ ดสิทธิประโยชน์ ได้ แก่ บริ การ รายการอุปกรณ์เครื่ องช่ วย
ความพิการ ยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ให้ เป็ นระบบที่ มีมาตรฐานเดียวกัน
และให้ มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อย่ างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ง เพื่ อให้
ครอบคลุมบริ การสุขภาพและอุปกรณ์เครื่ องช่ วยความพิ การที่ จําเป็ นและ
เหมาะสมสําหรับคนพิการแต่ละประเภทอย่างเพียงพอและครอบคลุม
๑.๒ ออกหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เอื้ อต่ อ การ
สนั บสนุ นให้ หน่ วยงานทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ กรด้ านคนพิ การ และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น เข้ าเป็ นหน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพสําหรับคน
พิการ
๑.๓ พัฒนาให้ เกิดการจัดตั้งกองทุนดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ เช่น ระดับจังหวัด
อําเภอ ตําบล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากกองทุนสุขภาพระดับตําบล โดย
ขอให้ มีตัวแทนคนพิการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ เสมอภาคและเป็ นธรรม
๒. ขอให้ คณะกรรมการส่งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิ การแห่ งชาติพิจารณา
มอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิ การประจํา
จั ง หวั ด และคณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓๔

๒.๑ บูรณาการประเด็นการพัฒนาสุขภาพคนพิการ เข้ ากับแผนพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจําจังหวัด โดยให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่ งชาติที่ใช้ อยู่ ในขณะนั้น ให้ บรรจุ ในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัด โดยเน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วน
โดยมีหลักการสําคัญดังนี้
๒.๑.๑ มุ่ ง เน้ นความเป็ นธรรมในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ แ ละสวั ส ดิ ก ารตาม
กฎหมายด้ านบริการสุขภาพของคนพิการ ทั้งระหว่างประเภทความ
พิ การ พื้ นที่ อยู่ อาศั ย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสิทธิประกัน
สุขภาพ ด้ วยมาตรการต่างๆ เช่น สนับสนุ นค่าใช้ จ่ายหรือพาหนะ
ในการเดินทางปรับปรุงอาคารและสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและ
สิ่ งอํานวยความสะดวกสาธารณะ ให้ คนพิการทุกประเภทเข้ าถึงและ
ใช้ ประโยชน์ได้ จริง จัดบริการผู้ดูแล/ผู้ช่วยคนพิการ อาสาสมัคร
พาเข้ ารับบริการ ล่ามภาษามือ และการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ
รวมทั้งการมีช่องทางด่วนสําหรับการเข้ ารับบริการ จัดหน่วยบริการ
เชิงรุกลงพื้นที่ เป็ นต้ น
๒.๑.๒ มุ่งตอบสนองปั ญหาความจําเป็ นด้ านสุขภาพเฉพาะที่ ได้ มาตรฐาน
และครอบคลุม ตามแต่ละประเภทความพิการ โดยจัดให้ มีบริการที่
เพียงพอ ในด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ทั้งการตรวจในส่วนที่ เกี่ ยวกับความพิ การและการตรวจ
สุ ข ภาพทั่ ว ไป การป้ องกั น โรค การรั ก ษาพยาบาล การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ และอุปกรณ์เครื่ องช่ วยความพิ การที่ จําเป็ นและ
เหมาะสม รวมทั้งการส่งต่ อเพื่ อการรั กษาและฟื้ นฟู สมรรถภาพ
ตามแต่กรณี
๒.๑.๓ เชื่ อมต่ อ ฐานข้ อมู ล คนพิ ก ารระหว่ า งหน่ ว ยงานหลั ก โดยมี
สํานั ก งานพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จังหวั ดเป็ น
หน่วยประสานงานหลัก
๒.๑.๔ เชื่ อมโยงข้ อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เช่ น กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
๒.๒ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่ อการลงทุนและดําเนินการพัฒนาสุขภาพ
คนพิการระดับจังหวัดอย่างเป็ นระบบ ตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการประจําจังหวัด
๒.๓ สนับสนุนให้ กลไกวิชาการและเครือข่ายองค์กรด้ านคนพิการ ศึกษาสาเหตุ
ความพิการและร่ วมกันกํากับติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐบาล ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับสิทธิคนพิการของหน่ วยปฏิบัติงานในพื้นที่
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เรื่ องการจั ดสิ่ งอํา นวยความสะดวก การบริ การและ
ความช่วยเหลืออื่ น ๆ ที่ จาํ เป็ นสําหรับคนพิการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔
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๓. ขอให้ สถาบั น สร้ า งเสริ ม สุข ภาพคนพิ ก าร สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข และ
สถาบั น การศึ กษา ดําเนินการพั ฒนาศักยภาพการวิ จัยเพื่ อสร้ า งความรู้ใ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ มากขึ้น
๔. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
พิการทางการแพทย์เพื่ อพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในทุกสังกัด เร่ งผลิต
และกระจายกําลังคนให้ เหมาะสม
๕. ขอให้ กระทรวงที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร กระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและการกี ฬ า พิ จ ารณากํา หนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ
กระทรวง ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร และติ ด ตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่ องไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๖. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคน
พิการ เพื่ อทําหน้ าที่ เชื่ อมประสานหน่ วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายต่ างๆ ใน
การจั ด สมั ช ชาสุข ภาพเฉพาะประเด็น ว่ า ด้ ว ยสุข ภาพคนพิ ก าร ขั บ เคลื่ อนและ
ติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับ
คนพิการสู่การปฏิบัติของฝ่ ายต่างๆ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง รวมถึงการ
สนับสนุนการสร้ างและจัดการความรู้ทเี่ กี่ ยวข้ อง
๗. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๙
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๖ เอกสาร ๑

๒. เรื่อง “การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ท่ ีไม่พร้อม”
ที่ ประชุ ม ได้ รั บ ทราบว่ า สถานการณ์ ก ารตั้ งครรภ์ ข องวั ย รุ่ น ไทยเป็ นปั ญหาที่ ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ข้ อมูลการตั้งครรภ์และคลอดบุตรในวัยรุ่นระหว่างพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๒ พบว่าอัตรา
การคลอดของมารดาอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี มีแนวโน้ มสูงขึ้นจากร้ อยละ ๑๓.๘๖ ในพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นร้ อย
ละ ๑๖ ในปี ๒๕๕๒ ปัจจัยที่ มีผลต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ส่วนใหญ่เกิดจากใช้ วิธคี ุมกําเนิดไม่สมํา่ เสมอ
หรือไม่ ได้ ใช้ วิธีการป้ องกัน ขาดความรู้เรื่ องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่ ร้ ูว่าตนเองจะมีโอกาสตั้งครรภ์
เมื่ อใด รวมทั้งการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนใกล้ ชิดและจากอิทธิพลของสื่ อยั่วยุอารมณ์ทางเพศที่ ยัง
ขาดการควบคุมอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งวัยรุ่นไม่กล้ าไปขอรับบริการคุมกําเนิด เจ้ าหน้ าที่
ผู้ให้ บริการมีทศั นคติไม่ดีต่อวัยรุ่น อายุเมื่ อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นมีแนวโน้ มลดลงเรื่ อย ๆ โดย
ปัจจุบัน วัยรุ่นเริ่ มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่ อายุเฉลี่ ย ๑๕-๑๖ ปี
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็ นภาวะเสี่ ยงที่ สาํ คัญทั้งต่อสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ วัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ใน ๕ ปี แรกของการมีระดู จะทําให้ การเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความสูงน้ อย
กว่าคนอื่ น อีกทั้งยังเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์สงู กว่าผู้ทมี่ ีอายุเกินกว่า ๒๐ ปี เช่น
อุบัติการณ์ของโลหิตจางสูง ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เจ็บครรภ์คลอดนาน และภาวะคลอดก่อน
กําหนด นอกจากนั้นยังพบว่ า อัตราตายของมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ปี สูงกว่ ามารดาที่ มีอายุ ๒๐-๒๔ ปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓๖

ถึง ๓ เท่า ปั ญหาด้ านสุขภาพจิต เนื่ องจากพัฒนาการทางจิตใจไม่ดีพอ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทําให้ ไม่ สามารถขบคิดและแก้ ไขปั ญหาต่ าง ๆ ได้ อีกทั้งส่วนใหญ่ ไม่ ได้ รับการ
ยอมรับจากพ่อ แม่ ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ าย ต้ องปกปิ ดสังคม ห่ วงเรื่ องเรียน ภาระเงินทอง ทําให้ ปรับตัว
ไม่ได้ หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย และมีโอกาสคิดฆ่าตัวตายสูง เนื่ องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็ น
การตั้งครรภ์ทไี่ ม่พึงประสงค์ ถึงร้ อยละ ๘๖.๖ ส่งผลให้ เกิดการทําแท้ งในอัตราสูงขึ้นเรื่ อยๆ การสํารวจ
สตรีทที่ าํ แท้ งและมีภาวะแทรกซ้ อนต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลพ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า ร้ อยละ ๒๙.๓ ของผู้ทาํ แท้ งมีอายุต่าํ กว่ า ๒๐ ปี ส่วนปั ญหาสุขภาพของ
ทารกที่ พบบ่อย คือ ทารกนํา้ หนักน้ อย ไม่แข็งแรง เสียชีวิตง่ายภายใน ๑ เดือน
ปั จจุ บันมีนโยบายระดับชาติ และหลายหน่ วยงาน องค์กรที่ มีบทบาทในการแก้ ปัญหาวัยรุ่น
ไทยตั้งครรภ์ไม่พร้ อม กลไกและนโยบายระดับชาติที่สําคัญ ได้ แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๓ –๒๕๕๗) ภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่ งชาติทมี่ ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธาน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้ อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ ที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ ว นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังอยู่ระหว่างการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... เพื่ อให้ ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ รับ
การคุ้มครองสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยผ่านการพิจารณาของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นด้ วย
ขณะนี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วแล้ วและส่ ง ให้ ส ํา นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา หน่วยงานอื่ นๆ ที่ มีการดําเนินงานทั้งในส่วนการพัฒนาการเรียนรู้เรื่ องเพศศึกษา และ
การจัดการด้ านสื่ อมวลชน ได้ แก่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์การแพธ(PATH) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมพัฒนประชากรและชุมชน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ งประเทศ
ไทย แผนงานสร้ า งเสริ มสุข ภาวะทางเพศ สํานักงานกองทุ นสนั บสนุ นการสร้ างเสริ ม สุขภาพ(สสส.)
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายอื่ นๆ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
แม้ จะมีหน่วยงาน องค์กรที่ หลากหลายเห็นความสําคัญของปั ญหาและสร้ างกิจกรรมใน
การแก้ ไข แต่จากการติดตามผลการดําเนินงานขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ ประเด็น
สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ทไม่
ี่ พร้ อม และเรื่ องเพศกับโรคเอดส์ / โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ พบว่า หน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายที่ ทาํ งานด้ านการขับเคลื่ อนสุขภาวะทางเพศ
มีความหลากหลาย ขาดการเชื่ อมโยงการทํางานที่ เป็ นระบบ ขาดเจ้ าภาพหลักในการดําเนินงาน ใน
โอกาสที่ รัฐบาลมีมติให้ มีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่ งชาติฉบับที่ ๑ มี
คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่ งชาติ ที่ ประกอบด้ วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม มีอาํ นาจหน้ าที่ ส่ งเสริ มสนับสนุ นและประสานงานความร่ วมมือระหว่ า งหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อง ควรทําหน้ าที่ เป็ นเจ้ าภาพหลักในการขับเคลื่ อนแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม
คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทํา งานวิ ช าการเฉพาะประเด็น ที่ มี อ งค์ ป ระกอบจากหลายภาคส่ ว น ได้ แ ก่ สภาการพยาบาล
มหาวิท ยาลัยมหิ ดล จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย กระทรวงศึก ษาธิการ กระทรวงการพั ฒนาสังคมและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๓๗

ความมั่นคงของมนุ ษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวั ฒนธรรม กรุงเทพมหานคร สมาคมพั ฒนา
ประชากรและชุมชน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ งประเทศไทย มูลนิธิความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิง
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อการสาธารณสุข สถาบันพัฒนาประชากร
สังคมภูมิภาค องค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพได้ ร่วมกัน
พัฒนาเอกสาร และร่างมติ “การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม” เสนอต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓
สมาชิ กสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่ าว และมีมติ เมื่ อวันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่ งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
และภาคีเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น เครือข่ายด้ านสุขภาวะทางเพศของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุขภาพร่ วมกันพิจารณาจัดตั้งกลไกร่ วมในการ
ดําเนินการ
๑.๑ แปลงนโยบายและยุ ทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริ ญพันธุ์แห่ งชาติ
และยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้ อม
สู่แผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับ รวมทั้งจัดทํามาตรการ
เร่งด่วน ในการจัดการปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๒ ให้ มีคณะกรรมการขับเคลื่ อนในระดับจังหวัด จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ วั ย รุ่ น และเยาวชนทุ ก ระดั บ ดํา เนิ น การติ ด ตาม
ประเมินผล ภายใต้ นโยบายและยุ ทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญ
พั น ธุ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ และยุ ท ธศาสตร์ ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
๑.๓ ประสานการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่ อง
๒. ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ มีสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกับองค์กร
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมดําเนินงาน
พัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษา (sexuality education) จริยธรรมและศีลธรรม
และจัดให้ มีระบบรองรับการแก้ ปัญหานักเรียน นักศึกษาที่ ตั้งครรภ์ในระหว่ าง
การศึกษา โดย
๒.๑ พั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ างทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง แก่ ผ้ ู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครูผ้ ูสอน
และบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งสร้ างเครื อข่ ายผู้สอน
เรื่ องเพศศึกษา ให้ ครอบคลุมทั้งในและนอกระบบการศึกษา
๒.๒ จั ด ให้ มี ก ระบวนการเรี ย นการสอนเพศศึ ก ษารอบด้ า น (Comprehensive
sexuality education) ที่ มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ โดยเริ่ มให้ มี ก ารเรี ย นการสอนเพศศึ ก ษาและจริ ย ธรรมทางเพศ
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ตั้งแต่ปฐมวัย โดยการเพิ่ มกิจกรรมนอกหลักสูตรและสร้ างเสริมทักษะทาง
สังคม และให้ มีระบบติดตามกระบวนการเรียนการสอนและหนุนเสริมโดย
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
๒.๓ ให้ สถานศึกษาปรับกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน นักศึกษา
ที่ ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ มี ค วามยื ด หยุ่ น สอดคล้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๕
และ มาตรา ๒๔ (๖) เพื่ อให้ โอกาส นักเรียน นักศึกษาที่ ตั้งครรภ์
ได้ รับการศึกษาจนจบหลักสูตรโดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์
๒.๔ ให้ สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ ยวข้ องรับผิดชอบเป็ นธุระ
ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ในรู ป แบบที่ หลากหลายโดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็ นสําคัญ
๓. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นดําเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ
ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนและ เครือข่ายเด็ก และเยาวชน
๓.๑
สนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานเสริ มสร้ างสุข ภาวะทางเพศ และ อนามั ย
การเจริ ญ พั น ธุ์ ส ํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน โดยบรรจุ ไ ว้ ในแผน ๓ ปี
และกําหนดเป็ นนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
๓.๒ สนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนออกมาตรการทางสั ง คม ที่ สอดคล้ องกั บ ศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และบริ บทของชุมชนในแต่ ละพื้ นที่ เพื่ อ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อมในวัยรุ่น
๓.๓ ให้ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่ นหรือพื้นที่ ทุกแห่ ง พิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่ อการดําเนินงานดังกล่าว ที่ มีความเกี่ ยวข้ องเชื่ อมโยง
กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๓.๔ ให้ สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ทุ ก แห่ ง ดํ า เนิ น การในเรื่ องสุ ข ภาวะทางเพศ วั ย เจริ ญ พั น ธุ์ ผ่ า นการ
ดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่ นหรือพื้นที่
๓.๕ สนับสนุ นและพัฒนา พื้นที่ สื่ อ และกิจกรรมที่ สร้ างสรรค์เดิม และขยาย
พื้ นที่ สื่ อและกิ จ กรรมที่ สร้ างสรรค์ ใ หม่ ส ํ า หรั บ เด็ ก แลเยาวชนให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ อสร้ างการมีส่วนร่วม ในการดําเนินงาน
๔. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ ความร่วมมือในการดําเนินงานดังนี้
๔.๑ ร่ วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เร่ งรณรงค์ สร้ า ง
ทัศนคติเชิงบวกเรื่ องเพศในสังคม รวมทั้งปลูกฝังให้ เด็ก เยาวชน
ครอบครัว และชุมชน มีความรับผิดชอบในเรื่ องเพศ รู้จักเคารพในบทบาท
หญิงชาย ปลูกฝังจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนดําเนินการเฝ้ าระวัง
และควบคุมสื่ อต่าง ๆ ที่ นาํ เสนอเนื้อหาที่ เกี่ ยวข้ องในเรื่ องเพศอย่างจริงจัง
และสนับสนุนให้ เกิดสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ให้ ปรากฏสู่สังคมให้ มาก
ขึ้น
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๔.๒ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ หน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อง สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา ครอบครัว ในชุมชน
และองค์ ก รในชุ ม ชน เพื่ อการเสริ ม สร้ า ง ครอบครั ว เข้ ม แข็ง ในชุ ม ชน
อย่างเป็ นรูปธรรม
๔.๓ ร่ วมกับคณะกรรมการสถานศึก ษา เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองในและนอกสถาน
ศึ ก ษา เครื อ ข่ า ยครอบครั ว และชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยเด็ ก และเยาวชน
เครื อข่ ายองค์กรพั ฒนาเอกชน และเครื อข่ าย ที่ เกี่ ยวข้ อง ในการพั ฒนา
ความรู้ ทัศนคติในเรื่ องเพศเชิงบวก จริยธรรม และศีลธรรม ให้ แก่เด็ก
เยาวชน และพ่ อแม่ ผ้ ู ปกครอง รวมทั้งการจัดทําแนวทางเพื่ อส่ งเสริมให้
สามารถสื่ อสารเรื่ องเพศได้ อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย และสถานการณ์ต่างๆ
ที่ อาจเกิดขึ้นได้
๔.๔
ร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง จั ด บริ การ
ที่ หลากหลาย เป็ นมิ ต รแก่ วั ย รุ่ น สนั บ สนุ น การทํา งานของ ศู น ย์ พึ่ งได้
(OSCC) ศูนย์บริการที่ เป็ นมิตร ศูนย์ให้ คาํ ปรึกษาที่ ทาํ งาน ตลอด ๒๔
ชั่ ว โมง งานบริ ก ารสุ ข ภาพของสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และรวบรวม
ข้ อ มู ล ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ห้ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม
ให้ แก่เด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งระหว่างการตั้งครรภ์และ หลังการตั้งครรภ์
๔.๕
ร่ วมกับคณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ แห่ งชาติ และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เข้ มงวด ในการจัดการ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ของ เยาวชน ตามยุทธศาสตร์
นโยบายแอลกอฮอล์ ร ะดั บ ชาติ เช่ น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ห้ ามขาย
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์แก่ เยาวชน การควบคุมจํานวน และความ หนาแน่น
ของร้ า นขายเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นทุ ก พื้ นที่ และการควบคุ ม การทํา
การตลาดเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์
๔.๖ สนับสนุน เร่งรัด และผลักดันร่างพระราชบัญญัติค้ ุมครองอนามัยการเจริญ
พันธ์ พ.ศ..... ให้ สามารถประกาศใช้ ได้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๕. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๖ เอกสาร ๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติท้งั สองมติ
ข้ างต้ น เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติที่
เกี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
 มติ ๒ “ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ”
นพ.อําพล จินดาวัฒนา กรรมการและเลขานุการ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า ส่วนที่ มีมติให้ คสช. แต่งตั้ง
คณะกรรมการสุขภาพคนพิการนั้น คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่ งชาติซึ่งเป็ นคณะกรรมการที่ แต่งตั้ง
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ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ให้ มีหน้ าที่ ในการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สุขภาพคนพิการ โดย สปรส. หรือ สช. ในขณะนั้นได้ สนับสนุ นการดําเนินงานแก่คณะกรรมการสุขภาพคน
พิ การมาโดยตลอด ขณะนี้คุณธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์ กรรมการจากผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔ กําลั ง
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ และจะเสนอ คสช. เพื่ อพิจารณาในโอกาสต่อไป มติ
ในเรื่ องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบ
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ได้ ทาํ ข้ อตกลง
ความร่วมมือร่วมกับ ๕ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความ
เนติ บัณ ฑิตยสภา และกระทรวงพั ฒ นาสังคมฯ ในการคุ้ ม ครองและพิ ทักษ์ สิทธิค นพิ ก ารที่ ถู ก ละเมิ ดสิท ธิ
ในทุกเรื่ อง โดยแจ้ งไปยังจังหวัดต่างๆ ให้ รับเรื่ อง ทั้งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
และที่ ว่ าการอํา เภอ รวมทั้ง จัดทําคู่ มือประชาสัมพั นธ์การคุ้ มครองสิทธิและพิ ทักษ์ สิทธิคนพิ การ และทาง
กระทรวงฯได้ จัดศูนย์ฟ้ ื นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนครบทุกจังหวัด
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า หลังจากที่ รัฐบาลทํา
เรื่ องการขึ้นทะเบียนเพื่ อรับเบี้ยคนพิการในรอบปี กว่าๆ จํานวนคนพิการที่ ขึ้นทะเบียน แสดงตนและมีบัตร
เพิ่ มขึ้นค่อนข้ างมาก ก็น่าจะเป็ นหลักประกันหนึ่ งว่าจะดูแลได้ ท่วั ถึงมากขึ้น ปี ปั จจุบันได้ ต้ังงบประมาณไว้ แล้ ว
ที่ ต้ังงบกลางปี ต้ องเพิ่ มอีกแสนกว่าคนที่ เข้ ามาเดือนธันวาคม ขยายไปค่อนข้ างเร็ว ปั ญหาใหญ่ ทตี่ ้ องทําให้ ได้
ปั ญหาการจ้ างงาน ปั จจุบันแย่ทสี่ ุด คือ ราชการ เพราะว่าออกกฎกระทรวงบังคับเอกชนและปรับมาจาก ๑ :
๒๐๐ ลงมา ๑ : ๑๐๐ เอกชนจะไม่ยอมรับแต่กย็ ืนยันให้ ปรับลงมา ตามสัดส่วนนี้ แสดงว่าในส่วนของรัฐจะต้ อง
ว่าจ้ างเพิ่ มขึ้นสามหมื่ นคน ซึ่ งกําลังหาทาง สําหรับเอกชนถ้ าทําไม่ได้ กต็ ้ องส่งเงินเข้ ากองทุน แต่ราชการไม่ มี
บทบังคับ และให้ ได้ สาํ นักงาน กพ. เริ่ มกําหนดหลักเกณฑ์ให้ ชัดเจน
 มติ ๘ “การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ท่ ีไม่พร้อม”
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ มอบนโยบายให้ ทุกจังหวัด ศึกษาและวิเคราะห์
ปั ญหาของจังหวัด เพื่ อเสนอคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของจังหวัด และจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว สภาเด็กและเยาวชนในตําบล ให้ ดาํ เนินการภายในเดือนเมษายน
นางสาวจุ ไ รรั ต น์ แสงบุ ญ นํา ผู้ แ ทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม ว่ า
ปัจจุบันมีสถานศึกษามีหลักสูตรการสอนเรื่ องเพศศึกษามากขึ้น และได้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์การ
แก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่ เป็ นการศึกษานอก
โรงเรียนตําบล อําเภอ และจังหวัด จัดพิมพ์เอกสารความพร้ อมของการเป็ นแม่ต้งั แต่วัยรุ่น
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวว่า การมอบนโยบายเน้ นเรื่ องการ
ทําแผนระยะสั้นในระดับพื้นที่ เพราะจะมีคณะกรรมการตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ น
ประธาน อย่างไรก็ตาม วันที่ เรื่ องนี้เข้ า ครม. อาจจะเป็ นปัญหาการณรงค์ไม่มีใครฟั นธงที่ ชัดเจนว่า รณรงค์ว่า
ไม่ ให้ มีเพศสัมพันธ์หรื อให้ มีเพศสัมพั นธ์แบบปลอดภัย ซึ่ งอาจทําให้ เป็ นความลําบากของผู้ ปฏิบัติในการ
รณรงค์
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นายสนั่น วุฒิ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๐ มีความเห็นว่า ในฐานะผู้นาํ ศาสนา
และเป็ นคริสเตียน เรื่ องเพศเป็ นโครงสร้ างของพระผู้เป็ นเจ้ าหรือของประทาน แต่มนุษย์มองเพศเป็ นเรื่ องตํ่า
จากการทํางานเรื่ องโรคเอดส์มา ๒๐ กว่าปี เห็นว่า เรื่ องเพศเป็ นเรื่ องใหญ่ เพราะผู้ติดเชื้อเอดส์ส่วนใหญ่ร้อย
ละ ๘๕ % ขึ้นไป ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ และมีแนวโน้ มอายุน้อยลง ได้ มีความพยายามผลักดันแกนนําศาสนา
ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ให้ ร่วมกันรณรงค์ ด้ วยเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ ละเอียดอ่อน การทําแท้ งเป็ นปัญหาที่ ยอดภูเขา
นํา้ แข็ง ต้ องมองเชิงการป้ องกัน ที่ ได้ ดาํ เนินการมามีการเดินสายอบรมทั้งหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้ กนิ หวานที่ ปรับ
มาจากคัมภีร์ไบเบิล หลักสูตรทักษะชีวิตที่ มีบางคนไม่เห็นด้ วยว่าเป็ นการส่งเสริมให้ เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร โดยส่วนตัวเห็นด้ วยที่ จะต้ องมีมาตรการนโยบายในการรองรับการแก้ ปัญหาที่ จะต้ องทําให้ จริงจัง และ
ยกเรื่ องเพศเป็ นกระบวนการชีวิต ให้ เข้ าใจเพื่ อความปลอดภัยและเป็ นสุข
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ มีความเห็นด้ วยในหลักการ
แต่เท่าที่ ดูหลายมติ ข้ อเสนอในมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครอบคลุมเกือบทุกประเด็น เพื่ อไม่ให้ ตกหล่น จน
บางครั้งไม่สามารถชี้ชัดว่า สาเหตุทสี่ าํ คัญของเรื่ องนี้คืออะไร จึงคิดว่า การเสนอเข้ าคณะรัฐมนตรีต้องมีความ
ชั ดเจนเรื่ องนโยบายและมอบหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องต้ องมีกลไกการเข้ า ไปสนั บสนุ น ในครั้ งต่ อไป ควรให้
ข้ อเสนอที่ ช้ ีชัดและชัดเจน ไม่จาํ เป็ นต้ องมากข้ อ เพื่ อรายงานทุกปี
นายสุ ริ น ทร์ กิ จ นิ ต ย์ ชี ว์ กรรมการจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่ า ประเด็น เรื่ องการตั้ ง ครรภ์
ไม่พร้ อมของวัยรุ่น ต้ นนํา้ อยู่ ที่สถาบันครอบครัว ถ้ าจัดการให้ สถาบันครอบครัวมีองค์ความรู้ในเรื่ องนี้และ
จัดการได้ ต้ังแต่ต้นนํา้ จะลดปั ญหาทั่วไปได้ กลไกสําคัญที่ จะทําให้ สถาบันครอบครัวมีความรู้ความเข้ าใจเรื่ อง
การตั้งครรภ์ไม่พร้ อมต้ องมีกลไกใดระดับพื้นที่ ซึ่ งขณะนี้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ ต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัว
ระดับชุมชน ศูนย์มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆ ในระดับตําบลเข้ ามาร่วมทํางาน ตอนนี้กระทรวงพัฒนา
สังคมฯ รู้สึกโดดเดี่ ยวที่ จะจัดการเรื่ องนี้ ไม่สามารถทําได้ ท่วั ถึง ที่ จริงเรื่ องนี้น่าจะเป็ นของทุกภาคส่วนของ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในระดับนโยบายเข้ าไปสนับสนุนให้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวมีความเข้ มแข็ง และทําหน้ าที่
ของตนให้ บรรลุวัตถุ ประสงค์ โดยมีกระทรวงพั ฒนาสังคมฯ เป็ นเจ้ า ของเรื่ อง และกระจายตัวทั่วประเทศ
จะสามารถลดปัญหาเรื่ องนี้ได้
นางนนทินี เพ็ชญไพศิษฏ์ ผู้ แทนรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของ
มนุ ษ ย์ ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม ว่ า ในส่ ว นของกระทรวงจะดํา เนิ น การในพื้ นที่ ที่ เป็ นปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นจั ง หวั ด
กําแพงเพชร รณรงค์สาํ หรับกลุ่มเสี่ ยงตั้งครรภ์ไม่พร้ อมและกลุ่มที่ ต้ังครรภ์แล้ ว ให้ ความรู้ รณรงค์และแก้ ไข
ปั ญหาตามยุทธศาสตร์ โครงการกิจกรรมต่างๆ ดําเนินการผ่านศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) และสภาเด็ก
และเยาวชน และกระทรวงสาธารณสุขได้ นาํ เรื่ องนี้จัดทําแผนบูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง กําลังดําเนินการ
โดยเริ่ มในจังหวัดภาคกลางซึ่ งมีกลุ่มสถิติของแม่ต้งั ครรภ์ในวัยเยาว์เป็ นจํานวนมาก
นายสุพัฒน์ ธนะพิงพงษ์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓ มีความเห็นว่า เรื่ องนี้เป็ น
ปั ญหาสังคมและวิวัฒนาการของความเจริญ มีการเลียนแบบ เมื่ อ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ นาํ เรื่ องนี้ไปคุยใน
โรงเรียนพนมสารคาม เยาวชนของเราขณะนี้มีหลายเรื่ องทั้ง เซ็กส์ ซ่าส์ ซิ่ ง ซึ่ งทั้ง ๓ ซ. ทําให้ เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมา ฉะนั้ นจึงไม่ ควรพู ดแยกส่ วน ทางโรงเรี ยนได้ มี การคุ ยว่ าเกิดปั ญหาเช่ นนั้ นจริ งๆ จึงได้ แนะนํา ให้
คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนได้ เชิญผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายทั้งผู้ปกครอง ตํารวจ อบต. อบจ. และโรงเรียน
มาพูดคุยกัน พบว่า ทุกคนยังเกี่ ยงกันว่าไม่ใช่หน้ าที่ หรือไม่มีเวลา เช่น เด็กไปโรงเรียนครูต้องรับผิดชอบ จาก
ที่ ประชุมมีข้อสรุปว่ า สถาบันครอบครัวต้ องเป็ นหลักในการแก้ ปัญหา มีมติว่า ขอเชิญผู้ปกครองมาพูดคุย
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เพื่ อให้ ตระหนักว่าการสั่งสอนเด็กว่าครอบครัวเป็ นหลัก และโรงเรียนก็เป็ นผู้เรียกประชุมผู้ปกครอง และมีการ
คัดกรองว่าเด็กที่ มีปัญหาว่ากลุ่มไหนเป็ นกลุ่มเสี่ ยง ถ้ ามีการทํางานบูรณาการทุกฝ่ ายจะลดลงและแก้ ปัญหาได้
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการจากผู้แทนแพทยสภา ให้ ข้อมูลว่า ประเทศญี่ ปุ่ นมีการทําแท้ งเสรี
และไม่ยอมกินยาคุมกําเนิดเพราะกลัวเรื่ องมะเร็งจึงจะใช้ ถุงยางอนามัยเยอะ และเมื่ อใช้ ถุงยางอนามัยโรคติด
เชื้อก็ถูกกันไปด้ วย แต่ในอเมริกาสอนเด็กให้ ร้ ูจักการปฏิเสธทําให้ การท้ องก่อนวัยอันควรลดลง ประเทศไทย
ควรเปลี่ ยนวิธกี ารบ้ าง เพราะพูดเรื่ องสถาบันครอบครัวมานานแต่แก้ ปัญหาไม่ได้
นายพงษ์ ศั กดิ์ พยัฆ วิเชี ย ร กรรมการจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เสนอว่ า ฝ่ ายเลขานุ การควรบู รณาการมติ
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติในการแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้ อม ไปรวมกับมติที่ ๕ นโยบายการ
สนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะเพราะเป็ นเรื่ องที่ สามารถดําเนินการร่วมกันได้
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙ เสนอว่า สังคมต้ องกลับมาตั้ง
คําถามว่าเรื่ องนี้เป็ นวิกฤติ เป็ นเรื่ องสําคัญหรือไม่ทจี่ ะต้ องร่ วมมือกันแก้ ไข เรื่ องนี้ได้ แต่พูดว่าสําคัญแต่ไม่มี
การปฏิบัติอย่างจริงจัง อย่าให้ เป็ นการแก้ ปัญหาแบบแยกส่วน เรื่ องนี้มีการแก้ ไขปัญหากันมานาน ต้ องมีการ
พูดคุยและร่วมมือกัน และประกาศเป็ นวาระแห่งชาติ เป็ นนโยบาย ปฏิบัติให้ เห็นเป็ นรูปธรรม
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า พยายามทําเรื่ องนี้มา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอเป็ นยุทธศาสตร์ระดับชาติ และคณะรัฐมนตรีได้ มีมติ
เห็นชอบแล้ ว และได้ มีหน่วยงานต่างๆ ดําเนินการเกี่ ยวกับเรื่ องนี้แล้ ว เช่น
- กระทรวงศึกษาธิการ มีเครือข่ายลงไปทําการรณรงค์พ้ ืนที่ นาํ ร่องหลายโรงเรียน และให้ ติดตามสถิติในพื้นที่
นั้น ถ้ าได้ ผล ก็จะขยายผลหรือเรียนรู้แก่พ้ ืนที่ อนื่ ๆ
- กระทรวงสาธารณสุขได้ เปิ ดสายด่วน ตอนแรกมีปัญหาว่า เป็ นการชี้นาํ แต่ตอนหลังก็ช่วยในเรื่ องให้ เด็กรู้จัก
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
เรื่ องการทําแท้ งข้ อเท็จจริงกฎหมายบางเรื่ องมีความชัดเจนแล้ ว เรื่ องที่ มีความยืดหยุ่นได้ เรื่ องสุขภาพก็ให้
แพทยสภาเป็ นผู้กาํ หนดแนวทาง และได้ ยาํ้ ในคณะรัฐมนตรีว่า ผู้ที่มีปัญหาจริงๆ ไม่ร้ ูว่าจะไปเริ่ มต้ นที่ ไหน
ขณะเดียวกันแพทย์กไ็ ม่ทราบ แพทย์ส่วนหนึ่ งปฏิเสธโดยกลัวเรื่ องกฎหมายทั้งที่ แพทยสภาก็กาํ หนดแนวทาง
เป็ นเรื่ องเข้ มงวดหลายเรื่ องซึ่ งมีพ้ ืนฐานในการแก้ ปัญหาได้ แต่กไ็ ม่ ปฏิเสธเรื่ องการณรงค์และการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตอนนี้ทาํ ควบคู่ไปกับเรื่ องเอดส์ เมื่ อมียารักษาทําให้ กลัวเอดส์น้อยลง ตัวเลขก็
แย่ลงไปด้ วย ปี ที่ ผ่านมาเริ่ มปรับทิศทางไปในทางที่ ดีข้ ึน ใช้ โครงการของ UN AID เน้ น ๓ ศูนย์ คือ ไม่มีการ
ติดเชื้อ ไม่มีการเสียชีวิต และไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ และให้ กระทรวงสาธารณสุขทําแผนนําร่องให้
เลือกพื้นที่ ให้ ๓ ศูนย์เกิดขึ้นในพื้นที่ หรือถ้ าทําทั้งพื้นที่ ไม่ได้ ให้ เลือกเฉพาะกลุ่มเป้ าหมาย เช่น คนติดยาเสพ
ติด กลุ่มรักเพศเดียว ถ้ าทั้ง ๒ เรื่ องเคลื่ อนไปในทางเดียวกันก็จะเสริมซึ่ งกันและกัน รวมถึงปั ญหาการมีพ้ ืนที่
สร้ างสรรค์ให้ กบั เด็กและเยาวชนจะโยงการทํางานในพื้นที่
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ ชี้แจงว่า ข้ อความสําคัญ
ในการรณรงค์ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้ อมคืออะไร เรารณรงค์เรื่ องการป้ องกัน ถุงยางอนามัย ถ้ าข้ อความสําคัญ
ว่ าการตั้งครรภ์ไม่ พร้ อมทําได้ อย่างไร คือการป้ องกันให้ เป็ น เช่ น โรงเรี ยนควรมีที่ซื้อถุงยางอนามัยอยู่ ใน
โรงเรียนก็บอกไม่ได้ เมื่ อมีพ้ ืนที่ การทํางานของคนส่วนหนึ่ งต้ องมีการขับเคลื่ อนนโยบายไปเพราะจะทําให้ เห็น
ผลในวงกว้ าง ในการณรงค์ต้องมีเรื่ องประเด็นที่ นายกรัฐมนตรีพูด คือป้ องกันให้ เป็ น ข้ อความสําคัญในการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๔๓

รณรงค์ มีความสําคัญมากรวมทั้งนโยบายที่ จะให้ ข้อความสําคัญนั้นประสบความสําเร็จ
นพ.วิ ชั ย โชควิ วั ฒน กรรมการจากผู้ แทนคณะกรรมการวิ ชาชี พแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม ดังนี้
๑) จากคําถามของประธานกรรมการว่า ระหว่างการป้ องกันกับงดการมีเพศสัมพันธ์ อะไรมีความสําคัญ และ
ควรมาก่ อ น ปั ญ หาเรื่ องนี้ เ ลยไปกว่ าเรื่ องครอบครั ว เพราะมนุ ษ ย์เ ป็ นสิ่ งมี ชี วิ ต และคุ ณ สมบั ติ ข อง
สิ่ งมีชีวิตต้ องสืบพันธุไ์ ด้ แรงผลักดันในเรื่ องการสืบพันธุเ์ ป็ นแรงที่ รุนแรงมาก สมัยนี้สงั คมเปิ ดมากขึ้นสื่ อ
เปิ ดมากไม่มีทางปิ ดกั้นได้ ถ้ าหากจะไปใช้ วิธีรณรงค์ให้ รักนวลสงวนตัวแบบสมัยโบราณเป็ นไปได้ ยาก
ตอนนั้นสู้กนั ในแนวคิดที่ เรียกว่า ABC กับ CBA ซึ่ ง A คือ ให้ งด อดกลั้น B คือ ให้ ซื่อสัตย์ต่อคู่ของ
ตนเอง C คือ การใช้ ถุงยางอนามัย ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ แนวคิด ABC ในขณะที่ ยุโรปยอมรับความ
เป็ นจริงใช้ CBA และประเทศไทยที่ รณรงค์ได้ สาํ เร็จเพราะใช้ แนวคิด CBA ทําให้ ตัวเลขการติดเชื้อลดลง
ได้ ผลทันที
๒) เรื่ องกฎหมายทําแท้ งประเทศไทยแคบมาก กฎที่ แพทยสภาออกมา มีการถกเถียงมาก เพราะเป็ นการออก
ข้ อบังคับที่ เกินกว่ากฎหมายกําหนด เพราะกฎหมายของประเทศไทยเป็ นสิ่ งที่ รักษาชีวิตแต่ไม่ให้ ทางเลือก
กับผู้ต้ังครรภ์ คนที่ ทาํ แท้ งถูกกฎหมายในประเทศไทยมีน้อยมากตั้งแต่กฎหมายฉบับนี้ออกมาคือ กรณีที่
ถูกข่มขืนหรือตั้งครรภ์จากการค้ าบริการ ที่ ผ่านมาใช้ วิธปี ฏิบัติคือยอมรับความเป็ นจริง เราไม่เคร่งครัดกับ
สถานบริการที่ ทําแท้ งโดยผิดกฎหมายแต่เป็ นความต้ องการของสังคมและเราไม่สามารถแก้ กฎหมายได้
ทําให้ สามารถแก้ ปัญหาให้ ดีคืออัตราคนที่ ทาํ แท้ งและเกิดโรคแทรกซ้ อนลดลงไปอย่างมาก ตั้งแต่มีคลินิก
การปรับประจําเดือน เป็ นการทําอย่างถูกต้ องปลอดภัย ปี หนึ่ งแสนราย สมัยก่อนไปทําแท้ งหมอเถื่ อน
มีปัญหามาก แต่เกิดปั ญหาแบบวัดไผ่เงินก็ไปจับคลินิกเหล่านี้ คนที่ ท้ องไม่พร้ อมและต้ องการทางเลือก
ก็ต้องแอบทํา ราคาก็แพงขึ้นและอันตรายมากขึ้น เรื่ องนี้ต้องมีนโยบายที่ ชัดเจน อย่าไปจับคลินิกเถื่ อน
ในขณะที่ แก้ กฎหมายไม่ ได้ แต่ ควรมีทางเลือกเพิ่ มมากขึ้น เช่ น เปิ ดให้ ทาํ แท้ งเพิ่ มมากขึ้น กระทรวง
สาธารณสุขตอนแรกก็ยอมรับให้ เปิ ดทําแท้ งมากขึ้นและกฎหมายผ่านสภาผู้แทนแล้ ว แต่พลตรีจาํ ลอง ศรี
เมือง ได้ ลาออกจากรองนายกรัฐมนตรีเพื่ อออกไปต่อต้ านและเป็ นเหตุให้ กฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านการ
พิจารณาของวุฒิสภา ตราบใดที่ ท่านยังมีชีวิตอยู่ คาดว่ ากฎหมายนี้ไม่มีทางผ่าน สิ่ งที่ จะทําคือ นโยบาย
ในทางบริหารให้ สอดคล้ องกับสภาพปัญหาเพื่ อแก้ ปัญหาให้ ได้
๓) ในเอกสารใช้ คาํ ว่าเพศศึกษา(sexuality education) คํานี้อาจจะก่อปัญหาเพราะว่า เพศศึกษาเมื่ อประกาศ
แล้ วจะถูกต่อต้ าน แต่ไม่แน่ใจว่าควรใช้ อะไร อาจจะเป็ นเพศสภาวะศึกษา เคยมีการใช้ ครอบครัวศึกษา
ควรมีการปรับคําให้ นุ่มนวลขึ้น
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการจากผู้แทนแพทยสภา ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม ดังนี้
๑) ในต่างประเทศมีการใช้ ยาแบบไม่ต้องไปหาหมอ เด็กหลุดเลย
๒) เรื่ องเด็กเกเร ตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา มีครูทใี่ ช้ ดนตรีในการปรับ ร้ องเพลงทั้งห้ องทําให้ เด็กกลายเป็ น
เด็กเรียบร้ อย เด็กอาชีวะที่ ตีกนั เยอะๆ ต้ องแก้ ทศั นคติทตี่ ัวเรา เด็กคนไหนเรียนอ่อนต้ องไปเรียนอาชีวะ
ไปบอกว่า พวกเด็กอาชีวะโง่ เกเร ก็เลยโง่ เกเร ฉะนั้นควรเปลี่ ยนทัศนคติว่าเด็กอาชีวะก็เป็ นคนสําคัญ
มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ“ ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของ
คนพิการ”และมติ“การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม”เพื่ อเสนอต่อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๔๔

คณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตาม
มติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เรื่องอื่น ๆ

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

เพื่ อการประชุม คสช. เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบฝ่ ายเลขานุ การ
ขอเสนอกําหนดการประชุม คสช. ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ –
๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
มติท่ ีประชุม
๖.๒

เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนเมษายน
๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่น

๑. การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัยที่ ๒
นพ. อําพล จิ นดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ ง ว่ า คณะกรรมการสรรหากรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติอยู่ ระหว่ างดําเนินการสรรหา คสช. สมัยที่ ๒ ด้ วย คสช. สมัยแรกจะหมดวาระการดํารง
ตําแหน่ งในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่ งจะมีการสรรหาโดยเลือกกันเอง ได้ แก่ ผู้แทนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชนทั้ง ๑๓ เขต และผู้แทนจากวิชาชีพด้ านสาธารณสุข ในกฎหมาย
กําหนดให้ ดาํ เนินงานสรรหาก่อนอย่างน้ อย ๙๐ วัน ขณะนี้มีการประกาศออกไปแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการจะได้ แจก
เอกสารที่ เกี่ ยวข้ องให้ กรรมการเพื่ อช่วยประชาสัมพันธ์ ด้ วย

ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔

หน้ า ๔๕

