รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ ี ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
๒. นางนภา เศรษฐกร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานการประชุม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๓. นายชํานิ บูชาสุข
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
กรรมการ
๔. นายเดชา ศุภวันต์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. นายสกนธ์ ชุมทัพ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๖. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่ งแวดล้ อม
๗. ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๘. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
๙. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๑๐. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๑๑. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๒. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๓. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๔. ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๕. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
๑๖. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
กรรมการ
การแพทย์ทางเลือก
๑๗. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๒๒. นางดวงพร อิฐรัตน์
๒๓. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
๒๔. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๕. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
๒๖. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
๒๗. นายสุชาติ สูงเรือง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ

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

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

ผูน้ าํ เสนอ
๑. ดร.วณี ปิ่ นประทีป
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สนั ติกูล
๒. นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
๓. พญ.ลดาวัลย์ นวลแจ่ม
๔. นางวรรณพร แจ่มจํารัส
๕. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
๖. นางสุภาวดี ถิระพานิช
๗. นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์
๘. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์
๙. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๑๐. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๑. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๑๒. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๓. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๔. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๕. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา

รองผู้อาํ นวยการสํานักงานปฏิรปู

ผู้แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้ แทนเลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงบประมาณ
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงบประมาณ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ปรึกษา สช.
ที่ ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

๑๖. นายจารึก ไชยรักษ์
๑๗. นางพลินี เสริมสินสิริ
๑๘. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๑๙. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๐. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๑. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๒๒. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๒๓. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
๒๔. นางจไรรัตน์ โตคํางาม
๒๕. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๒๖. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๒๗. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๒๘. นางสาวอรนิต อรไชย
๒๙. นางสาวฐานิต มีสมวัฒน์
๓๐. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๓๑. นางสาววิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๓๒. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี
๓๓. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
๓๔. นางสาวสุนันทา ปิ นะทาโน
๓๕. นายภัคพงษ์ วงศ์คาํ
๓๖. นายวิเชียร ทาแกง
๓๗. นางสาวกฤติยา ศศิภมู ินทร์ฤทธิ์
๓๘. นางสาวชลธิชา กองวิสยั สุข
๓๙. นางสาวถิราพร พ่วงโพธิ์
๔๐. นายวิสฐิ อัศวขจรสกุล

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.

เปิ ดประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

มอบหมายให้ทําหน้าที่ประธานในการประชุม
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า เนื่ องจากนายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์
เวชชาชีวะ) ประธาน ไม่สามารถมาประชุมได้ ท่านได้ มอบหมายให้ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทําหน้ าที่ เป็ น
ประธานแทน บังเอิญวันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านมีภารกิจ จึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้ าที่ เป็ น
ประธานแทนท่านนายกรัฐมนตรีได้ ตามระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์วิธีการและ
การประชุม คสช. พ.ศ.๒๕๕๐ ข้ อ ๔ การประชุม ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ถ้ าประธานกรรมการไม่ มาประชุ มหรือไม่ อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ ให้

รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุม ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่
ได้ ให้ ทปี่ ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ ประชุม ขออนุญาตเสนอให้ มีการเสนอเป็ นประธาน
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ เสนอนายสุรินทร์ กิจนิต ย์ชีว์ เป็ นผู้
อาวุโสในที่ ประชุมเป็ นประธานการประชุม
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอบพระคุณ นับเป็ นเกียรติอย่ างสูงที่ ได้ รับเลือกให้ เป็ น
ประธานที่ ประชุม คสช.ครั้งที่ ๓ ถ้ าพร้ อมแล้ วก็ขอนําเรียนเข้ าสู่การประชุม
มติท่ ีประชุม

รับทราบและเลือก นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็ นประธานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ีประชุม

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
โดยขอการแก้ ไขในหน้ า ๔๒ – ๔๓ ย่อหน้ าสุดท้ าย “มติทปี่ ระชุม เห็นชอบข้ อเสนอ
ต่อการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้นที่ มาบตาพุด....”
เป็ น “เห็นชอบให้ คสช.ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ เ พื่ อเร่ ง พิ จ ารณาแผนป้ องกัน บรรเทาสาธารณภั ย
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ที่ ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ตามข้ อเสนอการทบทวน
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ของ คสช.”

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
นพ.อําพล จิ นดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ ง ว่ า เพื่ อให้ การประชุ มมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๑-๓.๒ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ รายงานประจํ าปี และงบการเงิน ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (นําเสนอด้วยเอกสาร)
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ ายแห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กํา หนดให้ สํ า นั ก งานทํา รายงานประจํ า ปี เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คบ.) เพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ(คสช.) และรัฐมนตรีเพื่ อทราบภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี บัญชีของทุกปี โดยแสดง
งบการเงิ นและบั ญชี ท าํ การที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ รองว่ า ถู กต้ อ งแล้ ว พร้ อ มทั้ง รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี รวมทั้ง
แสดงผลงานของสํานักงานในปี ที่ ล่วงมาด้ วย นั้น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ได้ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของสํานักงานแล้ ว และ คบ. ได้ มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ฯ พร้ อมทั้งรายงานผลการสอบบัญชีของ สตง. แล้ ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ในการนี้ สช. ขอเสนอรายงานประจําปี และงบการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังกล่าวมา

เพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ ที่ แจกเพิ่ มเติมในที่
ประชุม
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบรายงานประจําปี และงบการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓.๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “แผนยุทธศาสตร์ทางด้านความปลอดภัย จริยธรรมนาโน
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (นําเสนอด้วยเอกสาร)
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ งชาติ
(ศน.) เป็ นหน่ วยงานภายใต้ สาํ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ(สวทช.) มีภารกิจหลัก
ในการสร้ า ง สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ศัก ยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ กับ สัง คม
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี สู่ภ าคอุต สาหกรรม และสร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจให้ กับประชาชนใน
ประเทศให้ มีความพร้ อมในการรับข่าวสารข้ อมูลนาโนเทคโนโลยีท้งั ในปั จจุ บันและอนาคต รวมทั้งการสร้ าง
กลไกความปลอดภั ย และลดความเสี่ ยงของนาโนเทคโนโลยีด้ ว ย ในการบริ ห ารศู น ย์ น าโนเทคโนโลยี มี
คณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่ งได้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ ง ชาติ ( กวทช.) ที่ มี รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ นประธาน
คณะกรรมการชุดนี้ได้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้ านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ ยงด้ านนาโน
เทคโนโลยีข้ ึน มีบทบาทหน้ าที่ ในการวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย
และบริ ห ารความเสี่ ยงทางนาโนเทคโนโลยี ของประเทศไทย ตลอดจนจั ด ทํา ข้ อ เสนอเกี่ ยวกับ กฎเกณฑ์
มาตรฐานหรื อ แนวปฏิ บั ติ ด้ านความปลอดภั ย ในการศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ นาโนเทคโนโลยี ด้ วย ต่ อ มา
คณะอนุกรรมการด้ านความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ ยงด้ านนาโนเทคโนโลยีได้ มีความเห็นร่วมกันว่า
ประเทศไทยจําเป็ นต้ องมี “แผนยุทธศาสตร์ดา้ นความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี” เพื่ อใช้ แผน
แม่ บทในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ควบคุ มดู แลและบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยและจริ ยธรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับนาโนเทคโนโลยีควบคู่ ไปกับการพั ฒนาทางด้ านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมถึงการ
นํามาใช้ เพื่ อการป้ องกันและเตรียมรับแก้ ไขผลกระทบต่าง ๆ ที่ เกิดจากนาโนเทคโนโลยี
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ได้ นาํ กระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ไปเป็ นเครื่ องมือใน
การทํางาน โดยเริ่ มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่า
ด้ วยแผนยุทธศาสตร์ทางด้ านความปลอดภัย จริยธรรม นาโนเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่ งจัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้ นท์ กรุงเทพมหานคร มีผ้ ูแทนจากองค์กรภาคีทเี่ กี่ ยวข้ องจาก
๓ ภาคส่วน เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน จาก ๑๓๓ องค์กร โดยมาจากภาคประชาชน ๔๘ องค์กร ภาครัฐ
๔๐ องค์กร ภาคผู้ผลิตผู้ประกอบการ ๓๑ องค์กร และภาควิชาการ ๑๔ องค์กร

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
สมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นได้ มีฉันทามติร่วมกัน ดังนี้
๑. เห็นชอบต่ อสาระในแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)
๒. ขอให้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
๒.๑ นําเสนอแผนยุ ทธศาสตร์ฯ ที่ ผ่านความเห็นชอบตามข้ อ ๑ แล้ ว เสนอต่อกลไกที่
เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ ความเห็นชอบโดยเร็ว
๒.๒ สนับสนุ นและประสานงานให้ เกิดความร่ วมมือจากทุ กภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาค
วิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาสังคมและเอกชน ให้ เข้ ามาร่ วมกันผลักดันให้ เกิด
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างบูรณาการและเหมาะสม
๒.๓ จั ด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความปลอดภั ย และ
จริยธรรมนาโนเทคโนโลยีต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่ องและเป็ นประจํา
ความคืบหน้าการดําเนินงานหลังสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ภายหลังการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นดังกล่าว ได้ มีการดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้ อง ดังนี้
๑. เมื่ อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ นาํ เสนอต่อคณะอนุ กรรมการด้ านความปลอดภัยและการบริหาร
ความเสี่ ยงด้ า นนาโนเทคโนโลยี ซึ่ งมี มติ เห็น ชอบต่ อ(ร่ าง)แผนยุ ท ธศาสตร์ ทางด้ า นความปลอดภั ย
จริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และให้ นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่ อให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอ กวทช. และคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. เมื่ อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้ นาํ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้ นที่ และเฉพาะประเด็น ซึ่ งเป็ นกลไกภายใต้ ค ณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ที่ ประชุ มมีมติ
รับทราบและเห็นชอบให้ นํา(ร่ าง)แผนยุ ทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ นําเสนอต่อ คสช. เพื่ อรับทราบผลการดําเนินงานดังกล่าวด้ วย
๓. เมื่ อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้ นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่ งมีมติ
รั บ ทราบและเห็ น ชอบให้ นํา เสนอ(ร่ า ง)แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความปลอดภั ย และจริ ย ธรรมนาโน
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ต่อ กวทช. เพื่ อพิจารณา แล้ วจึงนําเสนอต่อ ครม. ต่อไป
สาระสําคัญของ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้ วย “แผนยุทธศาสตร์ทางด้ าน
ความปลอดภัย จริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๖

๓.๓ ความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
แห่งชาติ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนูญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ รายงานความก้ าวหน้ าและผลการดําเนินงานของ
สํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่งชาติ
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนู ญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ รายงานว่ า
ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มีมติในการประชุ มเมื่ อวั นที่ ๒๙ มิถุ นายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ(ร่ าง) ระเบี ยบสํานั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ที่ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมา
นายกรัฐมนตรีได้ ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และได้ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระเบียบฯดังกล่ าวกําหนดให้ สาํ นักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติ
(สพคส.) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานเลขานุ การของคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติ
มีหน้ าที่ เสนอความก้ าวหน้ าและผลการดําเนินงานของสํานักงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และ คสช. ทุก ๖ เดือน นั้น
บัดนี้ สพคส. ได้ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ เมษายน
๒๕๕๔ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)ได้ มีคําสั่งแต่ งตั้ง นายเทียม อังสาชน เป็ นผู้อาํ นวยการ
สพคส. เมื่ อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒. ต่ อมา สวรส. ได้ มีคํา สั่ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการอํา นวยการ สพคส. เมื่ อวั น ที่ ๓ พฤศจิ ก ายน
๒๕๕๓ ซึ่ งคณะกรรมการอํานวยการ สพคส. ได้ เลือก นายมงคล ณ สงขลา เป็ นประธานคณะ
กรรมการฯ
๓. คณะกรรมการอํานวยการ สพคส. มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการผู้แทนผู้รับบริการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติ
พร้ อมประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้ อ ๔
(๑๔) ถึง(๒๑) ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาฯได้ ดาํ เนินการสรรหากรรมการตามบทบาทหน้ าที่ เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการฯ ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี
๔. นายกรัฐมนตรีได้ ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงิน
การคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติ เมื่ อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
กรรมการ ผู้อาํ นวยการ สพคส.เป็ นกรรมการและเลขานุการ
๕. คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติ(คพคส.) มีการประชุมแล้ ว ๒
ครั้ง เมื่ อวันที่ ๒๑ มีนาคม และ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
๖. มติสาํ คัญจากการประชุม คพคส. ได้ แก่
๖.๑ เห็น ชอบเป้ าหมาย ขอบเขตการดํา เนิ น งานของ
คพคส. โดยมอบหมายให้
คณะอนุ ก รรมการและฝ่ ายเลขานุ ก ารจั ด ทํา แผนปฏิบั ติ ก าร กํา หนดเป้ าหมายผลงาน
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ระยะเวลาและการขับเคลื่ อนการทํางานที่ ชัดเจน เพื่ อให้ มีข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอฝ่ าย
นโยบายอย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่ อง
๖.๒ เห็นชอบกรอบงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่งชาติ
โดยมอบหมายฝ่ ายเลขานุ ก ารจั ด ทํ า รายละเอี ย ดงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ เสนอ
นายกรั ฐ มนตรี พิจารณาอนุ มั ติ การใช้ งบประมาณสนั บสนุ น จากงบกลาง และให้ สาํ นั ก
งบประมาณพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม
๖.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่ อสนับสนุนการดําเนินงาน ๒ ชุด ได้ แก่
ก) คณะอนุ กรรมการพัฒนานโยบายและยุ ทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ด้ านสุขภาพ มี ศ.อัมมาร สยามวาลา เป็ นประธาน
ข) คณะอนุกรรมการพัฒนากลไกด้ านสังคมและการสื่ อสารสาธารณะ มี นายณรงค์ศักดิ์
อังคะสุวพลา เป็ นประธาน
๖.๔ เป้ าหมายการพัฒนาที่ คพคส. ให้ ความเห็นชอบ ได้ แก่
ก) เป้ าหมายการพัฒนา
ประเทศไทยมีระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพที่ สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ
และมีระบบการเงินการคลังด้ านบริการสุขภาพที่ มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส มีส่วนร่วมและมีความยั่งยืน รวมทั้งผสมผสานระบบบริการสาธารณสุข
ผสมผสาน ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามเสมอภาค มี ค วามต่ อ เนื่ อง มี ส่ ว นร่ ว มและมี
ประสิทธิภาพ
ข) เป้ าหมายระยะสั้น( ๓ ปี )
สนับสนุนให้ มีกลไกกลางในการบริหารจัดการร่วม เช่น
- กลไกกลางในการจ่ายเงินตามกลุ่มโรค
- กลไกกลางในการจ่ายเงินคืนย้ อนกลับให้ หน่วยบริการ
- กลไกกลางในการกําหนดมาตรฐานกลางข้ อมูลบริการสุขภาพ
- กลไกกลางในการบริหารจัดการข้ อมูลสารสนเทศด้ านบริการสุขภาพ
- กลไกกลางในการตรวจสอบระบบการเรียกเก็บเงินและการจ่ายคืน
ค) เป้ าหมายระยะยาว
(๑)
มี ภ าพระบบบริ การสุข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ เช่ น บริ การปฐมภูมิ บริ การ
ฉุกเฉิน บริการโรคเรื้อรัง
(๒)
มีภาพระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพที่ พึ งประสงค์ ที่ ประกอบด้ วย
สัดส่วนวงเงินงบประมาณเพื่ อสุขภาพ แหล่งที่ มาของเงิน การจัดสรรเงิน
ให้ กับหน่วยบริการ และพื้นที่ พร้ อมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงิน
การคลังด้ านสุขภาพระดับชาติ
(๓)
มีภาพระบบสนับสนุ นระบบสุขภาพอื่ นๆ เช่ น ระบบข้ อมู ลสารสนเทศ
บริการสุขภาพ ระบบการประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ
(๔)
มีภาพระบบการกําหนดสิทธิประโยชน์กลาง
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(๕) มี ภ าพระบบการกํา กับ การอภิ บ าลระบบการเงิ น การคลั ง ด้ า นสุข ภาพ
ในภาพรวม
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
รศ.กฤติ ย า อาชวนิ ช กุ ล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขอสอบถามด้ ว ยความสนใจ ท่ า นประธาน ไม่ ท ราบว่ า
คณะกรรมการชุดนี้ดิฉันเข้ าใจว่าเค้ าน่าจะมีฐานข้ อมูลที่ เรียกว่าฐานข้ อมูลกลาง สวรส.มีแน่ชื่อย่อเข้ าใจว่า สกส.
ส แล้ วก็ กอไก่ แล้ วก็ สอเสือ สกส.ย่อมาจากกลางแต่ว่าตัวเต็มคืออะไรไม่ทราบ เพราะว่าขณะนี้ดิฉันเข้ าไป
เป็ นที่ ปรึกษาโครงการขอไฮแทคเค้ าก็ได้ ใช้ ข้อมูลของ สกส.มาดูเรื่ องท้ องไม่พร้ อมเรื่ องสถิติการทําแท้ งอะไร
อย่างนี้ นี่ ประเด็นที่ เกี่ ยวกับเรื่ องการคลังก็คือว่าถ้ าสมมติข้อมูลกลางตัวนี้สามารถจะแสดงให้ เห็นได้ ว่าภาวะ
โรคของแต่ละโรคมันเป็ นภาระด้ านเงินเท่าไรต่อปี ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าเราสามารถจะทําให้ เห็นได้ ว่า
เบาหวาน เป็ นภาวะโรคแน่นอนในสโคปของคนเท่าไรแล้ วต้ องใช้ เงินของคนเท่าไร หรือสามารถจะแยกได้ อีก
ว่าซอสของการรักษาโรคเบาหวานของแต่ละซอสใช้ เงินเท่าไร เราจะเห็นภาพของการใช้ เงินของโรคซึ่ งอาจจะ
แสดงความเหลื่ อมลํ้ายกตั วอย่ า งเช่ น คนที่ เป็ นความดั นหรื อเบาหวานคนที่ รั กษาอยู่ ที่โรงพยาบาลชุ มชน
โรงพยาบาลจังหวัดกับคนที่ รักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนี่ โรงพยาบาลแพทย์อาจจะใช้ จาํ นวนเงินไม่เท่ากัน
ต่อหัว อันนี้จะเห็นความเหลื่ อมลํา้ เพราะว่าดิฉันเองเป็ นคนไข้ ของโรงพยาบาลศิริราช ดิฉันรับเลยว่าดิฉันใช้ เงิน
ต่ อปี ในขณะนี้เกินค่ าหั วเฉลี่ ยค่ าหั วของราชการเพราะว่ าแต่ เราเบิกได้ ใช่ ไหมค่ ะมากกว่ าหมื่ นบาทแน่ นอน
เพราะว่ายาที่ ดิฉันใช้ ค่อนข้ างแพงดิฉันเป็ นโรคหัวใจนะค่ะ ดิฉันคิดว่าถ้ ามีข้อมูลแบบลึกขนาดนี้กจ็ ะมีประโยชน์
ในการวางแผนนโยบายในอนาคตไม่ทราบว่าท่านเลขาพอจะให้ รายละเอียดพวกนี้ได้ ไหมค่ะ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ ชี้แจงว่า อันนั้นเป็ นกลที่ อยู่ภายในสถาบันวิจัย
สาธารณสุข ที่ อาจารย์พูดถึงเป็ นการพัฒนาวิชาการซึ่ งตรงนั้นจะเป็ นประโยชน์ทจี่ ะนํามาใช้ ในระดับเชิงนโยบาย
ที่ จะนํามาใช้ ใน 3 ฤดู ว่าอะไรควรจะใช้ ด้วยกันหรือไม่อย่างไร ขออนุญาตกราบเรียนคณะกรรมการว่าในที่ นี่
กรรมการจะอยู่ในชุดนั้นหลายท่าน ยกตัวอย่าง เช่น อ.จิราพร ท่านที่ ปรึกษาณรงค์ศักดิ์ ที่ ท่านอยู่ในชุดนั้นด้ วย
เผื่ อมีอะไรจะได้ แลกเปลี่ ยนกัน ชื่ อเต็ม สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ สกส.อันนี้กเ็ ป็ นหน่วยงาน
ย่อยโครงการย่อยของสถาบันวิจัยสาธารณสุข
นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่า อยากให้ รอบคอบเวลาคนไข้ เป็ นโรคเดียวกัน
เป็ นความดันเหมือนกัน เบาหวานเหมือนกัน ใช้ ยาเหมือนกันนี่ ไม่ใช่ใช้ ยาอย่างเดียวกันได้ บางคนใช้ ยาบางคน
ไม่ใช้ ยาตีราคาเหมือนกันหมดเป็ นไปไม่ได้ อายุกต็ ่างกัน โรคแทรกซ้ อนก็ต่างกัน เพราะฉะนั้นเอาให้ เหมือนกัน
หมดเป็ นมาตรฐานเดียวกันไม่ ได้ อีกอันที่ ผมเห็นปั ญหาใหญ่ เลยถ้ าเรามองง่ ายๆ ว่ าวันนี้รัฐบาลซื้อโดยให้
องค์ ก ารเภสัชกรรมซื้ อยาคนเดี ย วราคาจะได้ ถูกลงเพราะซื้ อ ล๊อตใหญ่ ใ นต่ างประเทศไม่ มีใครทํา ยกเว้ น
เมืองไทย ผลปรากฏว่าเวลาขาดตลาดทีขาดทั้งประเทศ หรือเสียทีเดียวเสียทั้งประเทศ วัคซีนขาดที่ เดียวทั้ง
ประเทศ ไม่มีใครมีเลยเพราะว่ามันซื้ออยู่เจ้ าเดียวแล้ วในที่ สุดมันเกิดโพโนโพลี่ ในที่ สุดคนอื่ นขายไม่ได้ กต็ ้ อง
ปิ ดหมดเหลืออันเดียวต่อไปราคามันจะขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้ในต่ างประเทศไม่ทาํ ผมไม่ เคยเห็นนะ
ในอเมริกาแต่ละรัฐซื้อกันแต่ละอัน ในแคนนาดาคนพวกนี้ซ้ ือกันเองหมดเลยแล้ วก็มาแข็งขันกันว่าใครแล้ วซื้อ
ได้ ถูกกว่า แต่ของเราพยายาม แล้ วยิ่ งใหญ่เท่าไรมันยิ่ งอุ้ยอ้ ายเท่านั้นแทนที่ จะเกิดความคล่องตัวมันกลับเกิด
ปัญหาเยอะซึ่ งทีแรกเรามองว่าถ้ าเราซื้อเองคนเดียวเราดีสดุ เลยแต่จริงๆ แล้ วออกมานี่ ผลนะเลวสุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๙

นางดวงพร อิฐรัตน์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒ มีความเห็นว่า เรื่ องนี้กเ็ ป็ นเรื่ องใหญ่และอยู่ใน
ความสนใจของสังคม เพราะว่าเกี่ ยวข้ องกับระดับพื้นฐาน โดยเฉพาะที่ ระบุว่าจะลดความเหลื่ อมลํา้ หรืออะไร
ตามรัฐธรรมนู ญ แต่ว่าถ้ าไม่สามารถไปแตะทั้ง 3
ประชากรกลุ่มต่างๆ 47

กองทุนได้ กค็ งจะเป็ นเควสชั่นมาร์คไว้ อยู่ จะเห็นว่า

ล้ านคนใช้ ระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองเดิม 19 ล้ านใช้ ระบบ

ประกันสังคม 5 ล้ านคือข้ าราชการ แต่เมื่ อเปรียบเทียบจะเห็นว่า 47 ล้ านคนใช้ งบประมาณแสนล้ านต่อปี
แต่เทียบกับข้ าราชการ 5 ล้ านคนใช้ งบประมาณ 9 หมื่ นล้ านต่อปี แบบนี้กเ็ ป็ นข้ อมูลที่ น่าสนใจ และที่ สาํ คัญ
ก็คือในเรื่ องของบัญชียาหลักในบัญชียาหลักแห่ งชาตินอกบัญชียาหลักแห่งชาติยังมีความไม่เข้ าใจทั้งในระดับ
ข้ าราชการเองแล้ วก็ระดับประชาชนทําให้ ความเหลื่ อมลํ้าหรื อความเข้ าใจผิดตรงนี้มากมายค่ ะ ซึ่ งคนก็รอ
คําตอบรออยู่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรบางคนก็ช้ ีบอกว่ านี่ ไม่ทาํ ตามรัฐธรรมนู ญ เพราะรัฐธรรมนู ญบอกว่ า
จะต้ องเสมอภาคเท่าเทียมเข้ าถึงในเรื่ องของการรักษาพยาบาลในฐานะที่ เป็ นคนไทยก็มีคนบางคนหัวดีทจี่ ะใช้
ช่องนี้ช้ ีว่าคณะกรรมการไม่ทาํ ตามรัฐธรรมนูญค่ะ ค่ะก็เป็ นข้ อคิดขอฝากไว้ ค่ะ
นพ.สมศักดิ์ โล่ เลขา ผู้ แทนแพทยสภา มีความเห็นว่ า เราจะเข้ าใจความหมายผิดว่ าเสมอภาคนี้
อิควิลิต้ ีไม่ใช่อิควอลเราพยายามทุกอย่างมองว่าอิควอลกันหมดซึ่ งเป็ นอย่างที่ สิงคโปร์พูดกันไว้ จะให้ คนไม่มี
งานข้ างถนนมีคะแนนทุกอย่างหรือรักษาทุกอย่างเหมือนนายกรัฐมนตรีเพราะว่าทุกคนต้ องเท่ากันคนสูงสุด
ยังไงกับขอทานต้ องเท่ากันซึ่ งถามว่าจริงๆ แล้ วเหมือนกันไหมแล้ วทีน้ ีต้องการที่ มีกองทุนนี้มินิมัมขั้นตํ่าต้ อง
เหมือนกันทุกคนจะได้ ตามมาตรฐานหมดแต่ไม่จาํ เป็ นว่าต้ องเหมือนกันหมดเป็ นไปไม่ได้ เพราะว่าเบสิคหลาย
อย่างไม่เหมือนกันแล้ วข้ าราชการที่ เบิกแพงให้ ดูรายละเอียดเหมือนกันหมดปรากฏว่าอะไรรู้ไหมต่างจังหวัดมี
ลูก 10 คนมีคนนึงรับราชการพ่อแม่ปู่ย่าตายายเบิกไอ้ คนนี้ท้งั นั้นเลยเบิกกับข้ าราชการคนแก่เบิกกับคนนี้
ทั้งนั้นเลย แล้ วข้ าราชการเกษียณอายุยืนเบิกอันนี้มันก็เลยค่าใช้ จ่ายเลยสูงกว่าแล้ วผมไปดูอย่างนี้ครับคนไทย
คลอดปี ละ 8 แสนคนถามว่าคลอดผ่าน สปสช.เท่าไรไม่ถึงครึ่ งแสนแสดงว่า 6 แสนกว่าคนมันเสียเงินเอง
ทั้งนั้นเลยแล้ วที่ ว่าเงินเหลือใช้ จริงๆ แล้ วเค้ าไม่ได้ ใช้ ผมมีญาติพี่น้ องไม่มีคนไหนใช้ สกั คนหนึ่ งไม่ได้ ใช้ มันจะมี
ประโยชน์ ส ําหรั บคนที่ อยู่ ห่ า งไกลซึ่ งไม่ เ คยไม่ ได้ อ ะไรเลยเวลานี้ ได้ ก็บ อกว่ าดีแต่ ค นที่ อยู่ ใ นเมือ งไม่ ใ ช้
เพราะฉะนั้นถ้ าดีจริ งแบบอังกฤษทําในสมัยเลยน่ ะก่อนที่ อังกฤษจะเจ๊งนะโรงพยาบาลเอกชนปิ ดหมด แต่
ประเทศไทยทํามาโรงพยาบาลเอกชนเพิ่ มขึ้นตลอดแสดงว่าคนไม่ได้ ใช้ แต่ว่าเราบอกว่าดูแลคน 47 ล้ านคน
จริง ๆ ผมว่าคนไม่ได้ ใช้ แล้ วเราก็มาลวงให้ หมดการมีหลายอันเป็ นข้ อดีทที่ าํ ให้ เกิดการแข่งขันแต่เราพยายาม
จะดู ใ ห้ มั น ใกล้ เ คี ย งกัน แต่ ไ ม่ ใ ช่ ดู ว่ า ให้ เ ป็ นอัน เดี ย วกัน เมื่ ออะไรที่ เลวและอยู่ ไ ด้ มี เ หตุ ผ ลเดี ย วนะถ้ า อยู่
ต่างประเทศอเมริกาเค้ าต้ องออกกฎหมายเลยนะเพราะว่าอเมริกาโมน๊อคเคอรี่ เพราะฉะนั้นต้ องห้ ามโมน๊อค
เคอรี่ อมที่ อเมริกาซื้อโรงแรมทุกอันได้ แต่ว่าซื้ออันสุดท้ ายไม่ได้ เด็ดขาดเค้ าต้ องมีการแข่งขันห้ ามเป็ นโมน๊อค
เคอรี่ ถ้ าเอาทุกอย่างรวมเป็ นอันเดียวกันนะมันจะทํายังไงก็ได้ เลวยังไงเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันมีอยู่อัน
เดียงนั้นผมว่าเราต้ องดูให้ ใกล้ เคียงแต่ว่าไม่ใช่อนั เดียวกัน อันเดียวกันเมื่ อไหร่ประเทศล้ มจมเมื่ อนั้น ในระบบ
นี่ แยกโซเชี ยวไรด์บางประเทศกําลังล้ มเป็ นแถว ๆ เลยเราเห็นตัวอย่ างแล้ วทําไมสิงคโปร์ไม่ ยอมทํา ทําไม
อเมริกายังค้ านกันอยู่เลยเห็นว่าปัญหามันกําลังจะเกิดขึ้น
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าที่ นพ.สมศักดิ์ พูด วางธงไว้ คือไม่ใช่เรื่ อง
ทําหรือไม่ทาํ กองทุน พยายามทําให้ ใกล้ เคียงกัน พึงพากันได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๐

มติท่ ีประชุม

๓.๔

รับทราบความก้ าวหน้ าและผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาระบบการเงินการ
คลังด้ านสุขภาพแห่งชาติ

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
๒๕๕๓-พฤษภาคม ๒๕๕๔)

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ ดร.วณี ปิ่ นประที ป
รองผู้ อาํ นวยการสํานัก ปฏิรูป รายงานความคื บหน้ าการดําเนิ นงานโครงการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
(ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔)
ดร.วณี ปิ่ นประทีป รองผู้อาํ นวยการสํานักปฏิรูป รายงานว่า สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้ รับทราบแผนงานหลักของ
สํานักงานปฏิรูป(สปร.) ประจําปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (แผน ๓ ปี ) ซึ่ งแผนงานดังกล่ าว คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คบ.) คณะกรรมการปฏิรูป(คปร.) และ คณะกรรมการสมัชชา
ปฏิรูป(คสป.) ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อขอใช้ เงินงบกลางในการ
สนับสนุ นงานตามแผนหลักเฉพาะปี ๒๕๕๔ ส่วนปี ต่ อไป จะได้ ต้ังงบประมาณหมวดอุดหนุ นทั่วไปภายใต้
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) แต่ให้ แยกงบประมาณออกมาเฉพาะจากงบประมาณปกติใน
ส่วนของ สช. นั้น
สปร. ขอรายงานความคืบหน้ าในการดําเนินงาน ดังนี้
๑. คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่ อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ลงมติรับทราบกรอบการดําเนินงาน
โครงการปฏิรูป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และอนุมัติหลักการงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่ อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น สําหรับเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
โครงการปฏิรูปในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเสนอ
๒. คณะกรรมการปฏิรูป(คปร.) คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป(คสป.) และสํานักงานปฏิรูป(สปร.) ได้ มีการ
ดําเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ – พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผลงานสําคัญโดยสรุปดังนี้
 ผลการดําเนินงานของ คปร.
๑) จัดทําเอกสาร “ยุทธศาสตร์การปฏิรูป และกรอบการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูป”
๒) จัดทํา “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย” นําเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี และมีแถลงการณ์ของ
คปร. เสนอต่ อ สาธารณะใน ๔ ประเด็น และ(ร่ า ง)ข้ อ เสนอในประเด็น ต่ า งๆ จํา นวน ๑๔
ข้ อเสนอ
๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จํานวน ๘ คณะ ทําหน้ าที่ ในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อเสนอต่อสาธารณะและ(ร่าง)ข้ อเสนอ ในข้ อ ๒.๒
 ผลการดําเนินงานของ คสป.
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ าย จํานวน ๑๔ คณะ ทําหน้ าที่ ในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อเสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๑

๒) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะทํา งาน เพื่ อเป็ นกลไกสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน จํ า นวน
๓ คณะ
๓) จัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อิม
แพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี นนทบุรี มีจาํ นวนกลุ่มเครือข่ายที่ เข้ าร่วม ๒๐๕ กลุ่ม
เครือข่าย มีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑,๔๘๘ คน สมาชิกสมัชชาปฏิรูปมีฉันทามติร่วมกันใน ๙
มติ
คณะรั ฐมนตรีในคราวการประชุ มเมื่ อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีมติรับทราบมติ
สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ รวม ๘ มติ และข้ อเสนอการปฏิรูปโครงสร้ าง
อํานาจของคณะกรรมการปฏิรูป โดยมอบหมายให้ สาํ นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ งให้
หน่วยงานและพรรคการเมืองต่างๆ ได้ ทราบมติ และข้ อเสนอดังกล่าว
๔) สนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น จํานวน ๔ พื้นที่ /
ประเด็น
๕) สนับสนุนการเคลื่ อนไหวทางสังคมขององค์กร ภาคี เครือข่ายต่างๆที่ กว้ างขวางและหลากหลาย
ควบคู่ไปกับการดําเนินการตามแผนงาน
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ข้ อเสนอเชิงนโยบายมีจาํ นวนมากแต่ยังไม่
นําไปสู่ถึงการปฏิบัติ การเคลื่ อนไหวของภาคสังคมที่ ทุกภาคส่วนเข้ ามาขับเคลื่ อนสังคม ลดความเหลื่ อมลํา้
เพิ่ มความเป็ นธรรม
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ มีการจัดสมัชชาปฏิรูปไปแล้ ว ๑ ครั้ง นําความรู้ทจี่ ัดสมัชชาสุขภาพ ๓ ปี หรือ
๑๐ ปี ไปประยุกต์ใช้ จัดสมัชชาปฏิรูป ให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วมพัฒนา ขณะนี้มีการเตรียมขบวนรอบ ๒
เพื่ อทําประเด็นให้ คมชั ด และให้ สังคมมีส่วนร่ วมมากที่ สุด เสนอแนะทางออกของปั ญหาต่ างๆ ในมีนาคม
๒๕๕๔ อ.วิชัย โชควิวัฒน เข้ าไปร่วมในคกก.ทั้ง ๒ ชุด
มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า การดํา เนิ น งานโครงการปฏิรู ป พ.ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๕๖ (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓-พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ ความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
รองเลขาธิการ คสช. รายงานความคืบหน้ าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รองเลขาธิการ คสช.รายงานว่า สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ ประชุ มได้ รับทราบแผนการ
เตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๕๔ แล้ วนั้น
สํา นั กงานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ( สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการจั ดสมัชชาสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๒

แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอรายงานความคืบหน้ าการเตรี ยมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยสรุปดังนี้
๑. กลไกการดําเนินงานภายใต้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คจ.สช.) ได้ แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการชุ ด
ต่างๆ เพื่ อเป็ นกลไกในการดําเนินงาน ประกอบด้ วยคณะอนุกรรมการหลัก จํานวน ๖ คณะ ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่ มี รศ.ดร.ชื่ นฤทัย กาญจนะจิตรา
เป็ นประธานอนุกรรมการ
๒) คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ
ที่ มี รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
เป็ นประธานอนุกรรมการ
๓) คณะอนุกรรมการวิชาการ
ที่ มี นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช
เป็ นประธานอนุกรรมการ
๔) คณะอนุกรรมการประเมินผล
ที่ มี ดร.ไชยยศ บุญญากิจ
เป็ นประธานอนุกรรมการ
๕) คณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่ มี นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
เป็ นประธานอนุกรรมการ
๖) คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑-๓
ที่ มี พญ.ประนอม คําเที่ ยง
เป็ นประธานอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑
ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
เป็ นประธานอนุกรรมการฯ คณะที่ ๒
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
เป็ นประธานอนุกรรมการฯ คณะที่ ๓
โดยคณะอนุ ก รรมการคณะที่ ๑-๕ ได้ แก่ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
คณะอนุ กรรมการพัฒนามาตรฐานกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใน
เวทีส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ จะปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ใ นช่ ว งก่ อ นสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เพื่ อ
เตรียมการและจัดกระบวนการต่ างๆ ทั้งด้ านการบริหารจัดการการประชุม การกลั่นกรองข้ อเสนอประเด็น
นโยบายสาธารณะ การจัด กระบวนการทางวิชาการและการมี ส่ว นร่ วมจากผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่ อจัด ทํา
ข้ อเสนอเชิงนโยบายและร่างมติ และการประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็ นระบบตลอดกระบวนการ
เพื่ อให้ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็ นไปอย่างเรียบร้ อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และบรรลุเป้ าประสงค์
ของการจั ด ประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส่ ว นคณะอนุ ก รรมการดํา เนิ น การประชุ ม คณะที่ ๑-๓
จะปฏิบัติหน้ าที่ หลักในระหว่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติโดยเฉพาะ โดยมีหน้ าที่ ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ได้ รับมอบหมาย ตลอดระยะของการประชุมทั้ง ๓ วัน เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งฉันทามติของสมาชิก ที่ จะนําไปสู่
การรับรองในที่ ประชุมใหญ่ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ ในการดําเนินงานยังมีคณะทํางานชุดต่างๆ
ที่ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการและอนุกรรมการ เช่น คณะทํางานพัฒนาการจัดกลุ่มเครือข่ายและสนับสนุนการมี
ส่ ว นร่ ว ม คณะทํา งานจั ด ทํา แนวทางการพั ฒ นาร่ า งข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายฯ คณะทํา งานจั ด ทํา แนวทาง
กระบวนการหาฉันทามติฯ และคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น เป็ นต้ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๓

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการ นอกจากทําหน้ าที่
เป็ นฝ่ ายเลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการและคณะทํา งานทุ ก คณะแล้ ว ยั ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ สํา คั ญ ในการ
เตรียมการด้ านต่างๆ เช่ น การสื่ อสารทางสังคม การจัดกระบวนการเพื่ อเชื่ อมโยงและสร้ างความเข้ าใจใน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ แก่กลุ่มเครือข่ายต่างๆ การเตรียมการด้ านสถานที่ และสิ่ งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ด้ วย
๒.

การจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้าย

ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้ ายที่ กาํ หนดให้ คจ.สช. มีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเกี่ ยวกับ
การจัดประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ นั้น คจ.สช. ได้ ดาํ เนินการในช่วงเดือนมกราคมเมษายน ๒๕๕๔ โดยได้ พัฒนาปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
แบ่งออกเป็ น ๕ หมวดเนื้อหาหลัก ได้ แก่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
หมวดที่
๓.

๑ บททัว่ ไป
๒ โครงสร้ างและกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓ กลุ่มเครือข่าย
๔ ผู้เข้ าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๔ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

กําหนดวันจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๓

ตามมาตรา ๔๓ กําหนดให้ คจ.สช. มีหน้ าที่ ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ กําหนดวัน
เวลาและสถานที่ ในการประชุม ซึ่ งต้ องประกาศให้ ประชาชนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันประชุม
นั้น ในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้ มีมติกาํ หนดจัดประชุมสมัชชา
สุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่า งวัน ที่ ๑๙-๒๑ ธัน วาคม ๒๕๕๔ ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม
สหประชาชาติ (UNCC)
๔.

กําหนดร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔

คจ.สช. ได้ เปิ ดโอกาสให้ องค์กรและภาคีเครือข่ ายต่ า งๆ ส่ งข้ อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะที่
ต้ องการให้ กาํ หนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดยแจ้ งให้ องค์กรและภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ได้ ทราบอย่างเป็ นทางการ รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ องค์กร/เครือข่าย ประกอบด้ วย เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
ระดับจังหวัด เครื อข่ายภาคเอกชนและประชาสังคม เครือข่ายภาควิชาการ/วิชาชีพ และเครือข่ายภาครัฐ/
การเมือง โดยกําหนดเปิ ดรับข้ อเสนอฯ ระหว่ างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่ งได้ รับข้ อเสนอ
ประเด็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น ๘๑ ข้ อเสนอ จาก ๖๗ รายผู้เสนอ/ ๑๙๔ ผู้เสนอร่วม ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑
คจ.สช. ได้ ประชุมเพื่ อพิจารณาข้ อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่ อบรรจุ เป็ นระเบียบวาระการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดยพิจารณาจากความสําคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะ ความรุนแรงของ
ผลกระทบ ความสนใจของสาธารณะ และความเป็ นไปได้ ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่ องให้ เกิดแนว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๔

ปฏิบัติทดี่ ีเป็ นเกณฑ์ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับข้ อมูลสรุปสถานการณ์ระบบสุขภาพในปั จจุบัน จึงได้ มีมติในการ
ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กําหนดร่างระเบียบวาระในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๖ ระเบียบวาระ ดังนี้
๑. การสร้ างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของผู้ใช้ แรงงาน
๒. การจัดการทรัพยากรลุ่มนํา้ อย่างยั่งยืน
๓. การจัดการภัยพิบัติ
๔. การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)
๕. การจัดการปัญหาโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
๖. ความปลอดภัยทางอาหาร: การใช้ นาํ้ มันทอดซํา้
ทั้งนี้ คจ.สช. ได้ มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการวิชาการเป็ นผู้ดาํ เนินการจัดกระบวนการปรึกษาหารือ
ร่ วมกันระหว่ างองค์กร/ภาคีเครือข่ายที่ ร่วมเสนอประเด็น และองค์กร/เครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ องในประเด็นนั้นๆ
เพื่ อจัดตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานเชิงวิชาการและสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดทําร่างข้ อเสนอ/มติ
ในแต่ละระเบียบวาระ เพื่ อนําเข้ าสู่กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
รั บ ทราบความคื บ หน้ าการเตรี ย มการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔
ความคืบหน้าการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับ
ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติท่ ีประชุม
๔.๒

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
ผู้ อาํ นวยการสํา นักธรรมนู ญ สุขภาพและนโยบายสาธารณะ รายงานความคืบหน้ า การพั ฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่ สอดคล้ องกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนู ญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ รายงานว่ า
สืบเนื่ องจากการประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อวั นที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติรับ ทราบความคืบหน้ า การพั ฒนาแนวทางการส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรม
สุขภาพ ที่ สอดคล้ องกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ ว่า ที่ ประชุมร่วมของสํานักงาน
ส่งเสริมการลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) อยู่ระหว่างยกร่ าง ข้ อเสนอกรอบการ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมด้ านสุขภาพ เพื่ อนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลตั้งต้ นในกระบวนการรับฟังความเห็นอย่าง
รอบด้ านทั้งในระดับผู้เชี่ ยวชาญ และในวงกว้ างต่อไปนั้น สช. ขอรายงานความคืบหน้ าในการดําเนินงานว่า
ขณะนี้คณะทํางานร่ วมได้ จัดทําร่ าง ข้ อเสนอกรอบการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมด้ านสุขภาพเสร็จแล้ ว
ขั้ น ตอนต่ อ ไปสํา นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จะเป็ นหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการจั ด
กระบวนการรั บ ฟั ง ความเห็น จากผู้ เ กี่ ยวข้ อ งอย่ า งรอบด้ า นทั้ง ในระดั บ ผู้ เ ชี่ ยวชาญ และในวงกว้ า ง โดย
คณะทํางานร่วมจากทั้งสองหน่วยงาน จะร่วมสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว ทั้งในด้ านกระบวนการ และร่วม
ชี้แจงข้ อมูลตาม ร่าง ข้ อเสนอดังกล่าวข้ างต้ นต่อไป ทั้งนี้ สช.จะได้ รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการให้
คสช. ทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๕

มติท่ ีประชุม

๔.๓

รับทราบความคืบหน้ าการพั ฒนาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
สุขภาพที่ สอดคล้ องกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ความคืบหน้าแนวทางการปฏิ บตั ิของสถานบริการสาธารณสุขผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
และเจ้า หน้า ที่ ของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ตามกฎกระทรวงกํ า หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธีก าร
ดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็ นไปเพียงเพื่อยืดการ
ตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็ บป่ วย พ.ศ. ๒๕๕๔

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ นางปิ ติ พ ร จั น ทรทัต
ณ อยุ ธ ยา รองเลขาธิก าร คสช. รายงานความคื บ หน้ า แนวทางการปฏิบัติข องสถานบริ การสาธารณสุข ผู้
ประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุข และเจ้ า หน้ า ที่ ของสถานบริ ก ารสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงกํา หนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อ
ยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย พ.ศ. ๒๕๕๔
นางปิ ติ พ ร จั น ทรทั ต ณ อยุ ธ ยา รองเลขาธิ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ ประชุมได้ มีมติ
เห็นชอบ(ร่าง) แนวการปฏิบัติของสถานบริการสาธารณสุขฯ ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุข และเจ้ าหน้ าที่
ของสถานบริ การสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุติ
การทรมานจากการเจ็บ ป่ วย พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ออกประกาศกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานฯดังกล่าว และดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามความ
ในข้ อ ๗ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริ การสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพี ยงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชี วิต หรือเพื่ อยุ ติการทรมานจากการ
เจ็บป่ วย พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป นั้น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ ออกประกาศดังกล่าวแล้ ว
โดยมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และได้ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน
พิเศษ ๕๖ ง. เมื่ อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ ว ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
นพ.สมศักดิ์ โล่ ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่ า ผมเข้ าใจว่ามีการสัมมนาเรื่ องนี้หลายครั้ง
ด้ วยกันแต่ บังเอิญผมไปต่ างประเทศ และเมื่ อวานนี้ ที่ผมประชุ มกรรมาธิการสาธารณสุขน่ าสนใจมี คนให้
ความเห็นหลายอย่างเกี่ ยวกับกฎกระทรวงนี้ เช่นบอกว่า เวลาคนไข้ เจตนามีได้ หลายใบพินัยกรรม แพทย์จะรู้
ได้ ยังไงใบไหนเป็ นใบสุดท้ ายบอกว่ าให้ ปล่ อยอันนี้ เป็ นใบสุดท้ าย บอกว่ าเดี๋ยวดู ต่ออะไรอย่ างนี้ มีการขึ้น
ทะเบียนที่ ไหนไหม สช.จะรับผิดชอบไหม หรือถ้ าเกิดใส่เครื่ องช่วยหายใจแล้ วเกิดส่งใบว่าไม่ต้องการรักษา
ใครเป็ นคนดึงสายออกญาติพี่น้ องดึงเองไหม เพราะว่าหมอดึงนี้เป็ นการฆ่าคนตายโดยเจตนา ถ้ าเกิดมีการ
แกล้ งฟ้ องมาว่าเป็ นกฎหมายอาญา แล้ วถ้ าเค้ าหายใจอยู่แล้ วเราไปดึงออกเราเป็ นคนทําให้ เค้ าตายอันนี้เกิด
ปั ญหาแล้ ว แต่ สช.บอกว่าไม่เป็ นไรเดี๋ยวเราคุ้มครอง ถามว่าใครออกค่าทนายเพราะว่าที่ แล้ วมาหลายเรื่ องที่
เราก็ร้ ูว่าเราไม่ผิดเราสู้ได้ ลงท้ ายหมอจ่ายทุกคนเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเครียดต้ องมาเสียค่าทนายแพงถึง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๖

ชนะแต่ว่าต้ องเสียเงินตั้งเยอะเพราะว่าประเทศไทยเราใช้ การพิจารณาคดีผ้ ูบริโภค ซึ่ งเป็ นประเทศเดียวในโลก
ฝรั่งเศสส่งมาดูงานเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสไม่มีกฎหมายแบบนี้เพราะว่าการบริการเป็ นแบบนี้ ถ้ าเป็ นขายของ
ได้ แต่เวลานี้เราออกกฎหมายมาว่าผู้บริโภคเอาการบริการมาเป็ นอันนี้ตอนนี้กาํ ลังศึกษากันอยู่ตอนที่ อเมริกา
บอกไม่มีอนั นี้อเมริกาบอกว่าอันนี้เสมอภาค ที่ คนไข้ ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องวางเงินฟ้ องไปก่อนไม่ต้องเสียเงินไม่
ต้ องเสียอะไรเลย หมอมีแต่เสียอย่างเดียวเสียมากเสียน้ อยแต่ว่าถ้ าเสียอย่างเดียวเสียค่าทนายถ้ าแพ้ กเ็ สียอีก
แล้ วก็น อนไม่ ได้ ท าํ งานไม่ ได้ อันนี้ เป็ นกฎหมายซึ่ งไม่ ยุ ติธรรมซึ่ งออกมาในระหว่ า งการปฏิวัติผ มว่ า อัน นี้
น่าสนใจมากเลยเพราะว่าฝรั่งเศสส่งคนมาศึกษาแต่ว่าผ่านเรื่ องนี้ไปก่อน มาถึงเรื่ องนี้ทบี่ อกว่าที่ คนไข้ เค้ าบอก
ว่าไม่อยากอยู่ญาติทุกคนเค้ าไม่เห็นด้ วยญาติบอกว่ าคุณหมอก็ต้องช่วยแต่ว่าถ้ าคุณหมอไม่แล้ วมันเกิดเรื่ อง
แล้ วต่างกับสมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนใครเสียเงินบอกหมอหยุดได้ แล้ วเวลานี้ไม่ต้องเสียเงินเลย สู้ให้ ถงึ ที่ สดุ สู้
ตายไม่ใช่เงินเราเพราะเป็ นเงินราชการปั๊มไปเรื่ อยๆ ไม่ยอมให้ เอาออกแล้ วทีน้ ีให้ กลับบ้ านพอใกล้ ตายให้ กลับ
บ้ านเพราะว่าศพคนตายนี้แพงกว่าขนคนเป็ น คนเป็ นนี่ ถูกกว่าแต่เวลานี้ตายโรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าเรียก
เงินได้ 2
แสน เพราะฉะนั้นไม่เอาแล้ วให้ ตายโรงพยาบาลเลยเพราะถ้ าเผื่ อตายที่ บ้านเรียกเงินไม่ได้ แล้ ว
ตอนนี้กจ็ ะมีเรื่ องอีกเยอะเรื่ องคดี แล้ วจะพ้ นผิดกฎหมายต้ องคุ้มครองแพทย์เรื่ องพระราชบัญญัติ อาญา แพ่ง
แล้ วก็จริยธรรมด้ วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ารักษาแล้ วนี่ ก็ผิดจริยธรรมที่ ว่าไม่มาตรฐานอย่างดีทสี่ ดุ ละเลย
ไม่ดูไม่ใกล้ ชิดกับผู้ป่วยแล้ วก็ไม่ช่วยเหลือผู้ป่วยแล้ วมีผิดหลายเรื่ องเพราะฉะนั้นกฎหมายต้ องออกมาคุ้มครอง
พวกนี้ด้วย เพราะฉะนั้นไม่ค้ ุมครองพวกนี้เพราะว่าในอเมริกามีกฎหมายแบบนี้กย็ ังไม่กล้ าถอนเลย เพราะว่ามี
คนฟ้ องพอฟ้ องแล้ วเราก็เดือดร้ อนเจตนาดีแต่ ว่าต้ องให้ ค้ ุ มครองพวกคนปฏิบัติงานด้ วยถ้ าไม่ ค้ ุมครองคน
ปฏิบัติงานนี้ ตอนนี้เกิดความทุกข์หมดเลยเพราะว่ ามีคนไข้ มานานพอหมอถอนออกแล้ วคนไข้ กจ็ ะกลัวว่ า
ระหว่ างทางกลับไปบ้ านตายกลางทางกลัวว่ าญาติคนอื่ นที่ ไม่ร้ ูเรื่ องจะมาแล้ วว่ าทําไมไม่ช่วย แล้ วเรื่ องวาระ
สุดท้ ายแล้ วแต่โรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลชุมชนบอกว่านี่ รักษาไม่ได้ แล้ วอีกคนบอกว่านี่ ถ้ าไปบํารุงราษฎร์รักษา
ได้ อนั นี้ไม่ใช่วาระสุดท้ ายแล้ วเกิดเรื่ องแล้ วว่าอะไรใครตัดสินใช่ไหมที่ เรียกว่าวาระสุดท้ ายนี่ ไม่มีคาํ จํากัดความ
ว่าแบบไหนเป็ นวาระสุดท้ ายอันนี้มีเรื่ องเยอะแยะเลยที่ เค้ ารีซกันมานะผมว่ าจะต้ องดูรายละเอียดเรื่ องนี้ด้วย
คนไข้ นะผมก็เห็นด้ วยนะเรื่ องพาลาทีฟแคร์อะไรต่างๆ แต่ว่ามันจะมีปัญหาปฏิบัติค่อนข้ างมากแล้ วก็คนที่ ดูแล
ต้ องรับผิดชอบเรื่ องพวกนี้ซึ่งอยากให้ สช.รับผิดชอบ สช.จ่ายช่วยดูแลกฎหมายว่าไป หมอไม่ต้องยุ่งใช่ไหม
จริงๆ แล้ วทําตามกฎหมายเพราะว่าทําตามกฎหมายไม่ผิดแต่ว่าเวลาฟ้ องค่าทนายเป็ นเรื่ องใหญ่เหมือนกันมา
พากลุ้มใจเรื่ องเยอะเหมือนอย่ างในเมืองนอกนะรั ฐบาลจับจุ ด หมอเป็ นไง ฟ้ องไม่ เคยรู้เรื่ องเลยเพราะว่ า
รัฐบาลจัดการหมดเค้ าไม่มายุ่งกับหมอเลยแคนาดาบอกไม่ต้องมายุ่งกับหมอเป็ นข้ าราชการรัฐบาลจัดการเอง
หมดไม่ต้องให้ หมอเขียนรายงานมาแจ้ งอย่างมากก็แค่มีจดหมายมาตักเตือนจากแพทยสภาตักเตือนเท่านั้นเอง
ไม่ เคยมีอย่ างอื่ นไม่ ต้องไปขึ้นศาลอะไรอย่ างนี้แต่ ว่าของเรามันไม่ ใ ช่ นะก็ให้ รับทราบไว้ ด้วยว่ าน่ าจะมีการ
พิจารณารายละเอียดเพิ่ มว่าทํายังไงจะโปรเทคผู้ปฏิบัติงาน
นางนภา เศรษฐกร ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ขออนุ ญาตสอบถาม
ข้ อมูลที่ เป็ นประโยชน์สาํ หรับกับตนเอง ในกรณีทผี่ ้ ูป่วยไม่มีโอกาสทําหนังสือเจตนาเป็ นในเรื่ องกฎหมายฉบับ
นี้ แล้ วถ้ าวิกฤตแล้ วญาติเห็นแล้ วว่าไม่ควรจะอยู่ต่อญาติแสดงเจตนาแทนผู้ป่วยได้ ไหม ผู้ป่วยนี่ ไม่ใช่เด็กแต่
เป็ นผู้ป่วยที่ มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ ชี้แจงว่ า อันนี้เป็ นการให้ สิทธิ์ของเจ้ าตัวในการ
เขียนล่วงหน้ า กรณีทที่ า่ นพูดก็คือว่าเค้ าเข้ าสู่วาระสุดท้ ายไปแล้ วๆ ไม่ได้ เขียนไว้ โดยปกติญาติไม่มีสิทธิ์ในชีวิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔
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ของคนอื่ นอยู่แล้ ว แต่ในทางปฏิบัติญาติกม็ ีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซึ่ งอันนี้กจ็ ะไม่ ได้ เกี่ ยวกับ พรบ.นี้กค็ ือ
หมายความว่ าเป็ นการปฏิบัติในทุกวันนี้อยู่ แล้ วที่ ญาติกับหมอก็ต้องคุยกันเพราะฉะนั้นจะไปตัดสินใจแทน
กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ บอกให้ ญาติตัดสินใจแทน กฎหมายนี้เป็ นการดํารงสิทธิ์ให้ กับเจ้ าของชีวิตเอง กล่าวโดย
สรุปอีกทีกค็ ือใช้ การสรุปเป็ นปั จจุบันต้ องคุยกันกับหมอกับญาติ หรือแม้ แต่มีหนังสือนี้แล้ วการคุยกันก็ยังต้ อง
มีอยู่ญาติกบั หมอก็ต้องคุยกันเพราะว่าไม่ได้ ใช้ หนังสือแบบพินัยกรรมแบ่งสมบัติแต่เป็ นหนังสือที่ แสดงเจตนา
เพื่ อที่ จะได้ คุยกันนะครับ
นางนภา เศรษฐกร ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้ วถ้ าเป็ นแบบนี้ไม่ขัด
กับกฎหมายใช่ไหมค่ะว่าอันนี้สามารถทําได้
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ ชี้แจงว่า ไม่ขัดเพราะว่าทุกวันนี้กท็ าํ อยู่แล้ ว เมื่ อ 2
สัปดาห์ทกี่ รรมการวุฒิสภาสาธารณสุขได้ เปิ ดเวทีสาธารณแล้ วก็กฎหมายทางแพทยสภาเองท่านได้ ตอบแล้ ว
ท่านก็ได้ เล่าประสบการณ์ด้วยว่าท่านเพิ่ งปล่อยคุณพ่อ คุณพ่อหรือคุณแม่คนสุดท้ าย คือคุณพ่อให้ ท่านจากไป
ลูกของท่านพอดีทปี่ รึกษาท่านนั้นเป็ นหมอด้ วยบอกว่าคุณปู่ ไปไม่ได้ แล้ ว คุณหมอเป็ นคนชี้ครับแล้ วคุณหมอที่
รักษาเป็ นคนชี้ว่าคุณปู่ ไปไม่ได้ แล้ วๆ คนนั้นใส่เครื่ องอยู่ด้วยแล้ วท่านยังเล่าชัดเจนว่าพอคุยเสร็จเรียบร้ อยญาติ
ทุกคนเห็นพ้ องต้ องกันว่าคุณพ่อคุณปู่ ไปไม่ได้ แล้ ว หมอก็เห็นว่ารักษาไปก็ไปไม่ได้ ท่านใส่เครื่ องหายใจอยู่ท่าน
นั้นเล่าด้ วยว่าท่านใส่เพลสเม็กเกอร์ กระตุ้นหัวใจด้ วยทุกคนก็ลงความ ไม่ต้องใช้ กฎหมายนี้ ลงความเห็นว่ า
คุ ณปู่ ไปแน่ นอนแล้ วก็คุณพยาบาลก็ช่วยจับนิ้วโป้ งของท่านเป็ นคนหยุ ดเครื่ องครั บเพราะฉะนั้นกรณีท่าน
อาจารย์สมศักดิ์เป็ นห่วงก็ไม่ได้ ไปบังคับว่าหมอต้ องทํานะ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆ มีอยู่แล้ วในการปฏิบัติ
ทุกวันทุกกรณีทบี่ ้ันปลายสุดท้ ายเพียงแต่ว่าอันนี้เป็ นการเขียนไว้ เพื่ อที่ จะทําให้ ชัดเจนว่าเจ้ าตัวเค้ าคิดไว้ อย่างไร
เพราะฉะนั้นที่ ผมตอบคือในกรณีน้ ีกไ็ ม่ได้ ใช้ กฎหมายนี้แล้ วการปฏิบัติกต็ ้ องพูดคุยกัน แล้ วการหยุดเครื่ องก็มี
อยู่แล้ วในการปฏิบัติจริงเพราะวันนั้นท่านเล่าด้ วยประสบการณ์จริงของท่านเลยนะครับ
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่า เรื่ องแบบนี้ไม่มีปัญหาถ้ าเผื่ อญาติทุกคนเห็น
พ้ อง ปั ญหาคือญาติทุกคนเห็นพ้ องคนนี้บอกเอาอีกคนบอกไม่เอาเพราะมีตัวอย่างญาติคนไข้ ที่ดูบอกพอได้
แล้ วญาติทอี่ ยู่ต่างจังหวัดบอกแบบนี้พ่อตัวเองยังไม่ดูแลเหรอเงินแค่น้ ีชะงักเลยจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ คนอื่ น
เค้ าจะนินทาไอ้ นี่พ่ อแม่ตัวเองไม่ยอมจ่ายไปจ่ายต่ออีก 3 ล้ านแล้ วก็ตายเหมือนเดิมอีกอาทิตย์อีกเดือนหนึ่ ง
ตาย แต่หยุดไม่ได้ เพราะว่าอีกคนหนึ่ งพูดว่าทําไมไม่ดูแลทําไมถึงปล่อยไปอะไรอย่างนี้เกิดฟิ ว อันนี้มีความเห็น
เยอะแยะเลยว่าความเห็นของญาติไม่ตรงกันแล้ วก็จะฟ้ องร้ องกันเพราะว่ าคนหนึ่ งเห็นด้ วย แล้ วมีเบื้องหลัง
เรื่ องมรดกด้ วยแม้ กระทั่งตายวันนี้พรุ่งนี้ด้วยแล้ วสมบัติจะเปลี่ ยนไปเป็ นอีกคนเลยจะมีลูกนี่ สมบัติเปลี่ ยนเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็ นเรื่ องเบื้องหลังซึ่ งบางคนอาจจะไม่ร้ ู
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓ มีความเห็นว่า ในกรณีกฎระเบียบหรือ
แม้ กฎหมายก็แล้ วแต่เราออกมาเพื่ อคนส่วนใหญ่เป็ นเกณฑ์มากกว่าถ้ าเราเอาเคสเล็กๆ หรือว่า 1 ประเด็น 2
ประเด็นเล็กๆ มาเพื่ อจะยับยั้งกฎหมายนี้ผมว่าไม่ยุติธรรมตัวอย่างอันนี้เป็ นกรณีแบบนี้ เป็ นการแสดงเจตนา
ของผู้ป่วยเองหรือคนชราเองเค้ ามีสทิ ธิ์ทจี่ ะเลือกในการใช้ บ้ันปลายชีวิตว่าเค้ าจะทํายังไงเพราะฉะนั้นเค้ าได้ แจ้ ง
ความจํานงไว้ แล้ วนี่ เป็ นสิทธิ์ แต่ บางกรณีอาจจะมีบ้างครับที่ กรณีต่างๆ ที่ ท่านยกขึ้นมานี่ ก็มีอีกกรณีหนึ่ งที่
อาจจะเกิดขึ้นจริง แต่ว่าการที่ มีกฎหรือมีระเบียบอันนี้ไว้ หรือว่ามีข้อบังคับอันนี้ไว้ เป็ นสิ่ งที่ ดีคือคนเรามีสทิ ธิ์ที่
จะเลือกได้ ผมเองแต่เดิมก็กลัวครับ ผมยังยืนยันว่ ากลัวครับว่าต่อไปถ้ าเราต่ อไปแก่แล้ วเราต้ องไปเข้ าห้ อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔
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ICU ขณะนี้ผมเจอเพื่ อนอยู่ประมาณปี เศษๆ นอนนะครับมีสภาพก็ต้องต่อสายอยู่สภาพนั้นผมเชื่ อว่าเป็ น
การทรมานอย่ า งสาหั ส แต่ ว่ าไม่ ร้ ูจ ะทํา ยั ง ไงแต่ ถ้ า เรามี ระเบี ยบข้ อบั งคั บอัน นี้ ไว้ ผมว่ า เค้ า มีสิท ธิ์จ ะเลื อ ก
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งผมตัดสินใจเลือกไว้ แล้ วด้ วยว่ าผมจะใช้ ความจํานง ผมว่ าอันนี้เป็ นประโยชน์ต่อตัวผม
คุณภาพชีวิตของผมก่อนตาย เพราะฉะนั้นไอ้ ประโยชน์เล็กๆ น้ อยๆ ที่ ท่านอ้ างชิงผลประโยชน์อะไรต่างๆ ผม
ว่ามีครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าเป็ นเคสเล็กๆ แต่ว่าบางคนเค้ าไม่ต้องใช้ สทิ ธิ์กไ็ ด้ นี่ เป็ นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ที่
ต้ องการเจตนารมณ์ทจี่ ะใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อตัวเองครับขอบคุณครับ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความเห็นว่ า
ที่ จริงกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่ อที่ จะแก้ ปัญหาที่ เคยมีอยู่นะปั ญหาอันที่ 1 ก็คือว่าความพยายามที่ จะยืด
ความตายมันเป็ นความทุกข์ทรมานแล้ วก็เป็ นการสร้ างภาระเจ้ าหน้ าที่ แล้ วก็ภาระของญาติผ้ ูป่วยแล้ วก็ภาระของ
โรงพยาบาลแล้ ว บางกรณีเ ป็ นการยื ด โดยที่ ไม่ ส มควรแล้ ว อาจจะมี เ จตนาที่ จะยื ด เพื่ อให้ ไ ด้ ผ ลประโยชน์
กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่ อแก้ ปัญหาๆ นี้เป็ นปัญหาใหญ่ประการที่ 1 ปั ญหาใหญ่ประการที่ 2 ถึงแม้ ว่าญาติ
หรือใครต่อใครนี่ ต้ องการให้ ยุติน้ ีการช่วยเหลือแล้ วๆ แพทย์หรือว่าเจ้ าหน้ าที่ นี่ยุติการช่วยชีวิตแล้ วก็ทาํ ให้ แล้ ว
ในที่ สุดผู้ป่วยก็เสียชีวิตไป มีการศึกษาวิจัยโดย อ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เมื่ อหลายปี มาแล้ วและมีการศึกษา 2
รอบ สอบถามท่ า นตุ ล าการทั้ง หลายสอบถามท่ า นตุ ล าการทั้ง ตํา รวจทั้ง อั ย การทั้ง ผู้ พิ พ ากษา แล้ ว ก็ท้ัง
ทนายความสอบถามโดยการที่ ทําโดยญาติเห็นพ้ องต้ องกันแล้ วยุติไปนี่ ยังเป็ นความผิดหรือไม่ ปรากฏว่ ามี
บุคคลในวงการตุลาการเป็ นจํานวนมากที่ มีความเห็นว่าเป็ นความผิดกฎหมายอาญาหลายกรณีหลายมาตรา ที
นี้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่ อแก้ ปัญหาทั้ง 2 ข้ อเพราะว่ากฎหมายเขียนชัดเจนครับว่าเมื่ อผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้ านสาธารณสุขได้ ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรค 1 แล้ วมิให้ มีความผิดและพ้ นจากความผิดทั้งปวง
เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบั บนี้ออกมา ผมคิดว่ าพวกเราแล้ ว สช.ที่ ออกกฎหมายฉบับนี้ออกมานี้เป็ นคุ ณต่ อ
วงการแพทย์ต่อวงการสาธารณสุขอย่างยิ่ งเลยทีเดียวเป็ นการช่วยให้ บุคลากรที่ ทาํ ไปแล้ ว เดิมทีทมี่ ีการฟ้ องร้ อง
ที่ เราคิดว่าไม่มีผิด ตุลาการวงการตุลาการทั้งขบวนการ ยุติธรรมทั้งหมดนี่ ในรอบแรกนะครับที่ เห็นด้ วยว่ายัง
เป็ นความผิดเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ ยงที่ มีโทษอาญาในฐานะที่ ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมีอยู่สูง
แต่กฎหมายฉบับนี้ยกเว้ นความผิดให้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่ งที่ ทาง สช.ได้ ทาํ สิ่ งที่ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อ
วงการแพทย์และวงการสาธารณสุข แล้ วยังเป็ นประโยชน์ในแง่ของการที่ ป้องกันปั ญหาเรื่ องความฟุ่ มเฟื อยหรือ
ปั ญหาเรื่ องอะไรต่างๆ ที่ เจตนาเพื่ อที่ จะรักษาหรืออะไรต่างๆ ก็ตามไปด้ วยแก้ ปัญหาไปพร้ อมกันทั้ง 2 อย่าง
เลย แล้ วที่ สาํ คัญที่ สุดบุคคลนี้ไม่จาํ เป็ นต้ องไปแสดงเจตนา เพียงแต่บอกว่าบุคคลมีสทิ ธิ์ทจี่ ะทําหนังสือเจตนา
แสดงว่าเป็ นเรื่ องของการใช้ สทิ ธิ์ สิทธิ์ของแต่ละคนอย่างพี่ สุพัฒน์บอกว่าแสดงเจตนาก็เป็ นความสมัครใจไม่ได้
เจตนา แล้ วก็กฎหมายอ่านทั้ง 3 วรรคไม่มีวรรคไหนที่ บอกว่าเมื่ อแสดงสิทธิ์อย่างนี้แล้ วว่าบุคลากรจะต้ องทํา
ตามนั้น บุคลากรยังสามารถใช้ ดุลยพินิจตามหลักจรรยาบรรณแพทย์วิธกี ารต่างๆ ทําตามความเหมาะสมแล้ ว
กฎหมายแล้ วขั้นตอนในหนังสือกฎกระทรวงนะในแนวทางต่างๆ เขียนไว้ ชัดเจนนะครับว่าหนังสือแสดงเจตนา
จะมีผลต่อเมื่ อผู้แสดงเจตนานี่ หมดสติแล้ วไม่สามารถสื่ ออะไรได้ แล้ วในขณะที่ ยังสื่ อต่างๆ ได้ นี่ยังต้ องคุยกับ
เค้ านะว่าเค้ ายังเจตนาตามนั้นหรือไม่ นะครับแล้ วถ้ าหากว่าเค้ าหมดสติแล้ วเนี้ยก็เมื่ อมีหนังสือเจตนาแล้ วก็ตรง
ดูว่านั่นในหนังสือระบุว่าให้ ปรึกษาใคร ก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันก่อนที่ จะแสดงหนังสือเจตนาเพราะฉะนั้น
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ตามขั้นตอนทั้งหลาย เป็ นกฎหมายที่ เรียกว่าเป็ นช่วยทุกฝ่ ายแล้ วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ าจะให้ สช.ถ้ ามี
การฟ้ องร้ องเมื่ อไรจะต้ องเข้ าไปรับ ผมคิดว่าเป็ นการเรียกร้ องที่ เกินกว่าเหตุไปมาก
นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มีความเห็นว่า เห็น
ด้ วยกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ แต่ดิฉันคิดว่ าในทางปฏิบัติต้องมีปัญหาแน่ นอนเพราะว่าดูจากประสบการณ์
ตัวเองลูก 6

คน อย่ างเราเสียค่ ารักษาพยาบาลครั้ งสุดท้ ายนี้เท่ากับว่ าเงินทั้งหมดที่ เราสะสมมา

กี่ ล้ านก็ไม่ทราบแต่อาจจะยืดเวลาได้ สักหน่อยแต่ดิฉันมองเห็นประเด็นที่ ว่าลูก 5 คน 6 คนอาจจะมี
ความเห็นไม่ตรงกันถึงคุณพ่อจะเคยเขียนอะไรไว้ แต่ลูกจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้อยาก
ให้ มีการประชาสัมพันธ์มากๆ อยากให้ ทุกคนเข้ าใจตรงกันอย่าให้ เกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆ ขอบคุณค่ะ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เรื่ องนี้ต้องมีการเรียนรู้กนั อีกมาก ต้ องมอง
ว่ า เป็ นกฎหมายสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สช. เกิด พร้ อ มมาตรานี้ ไม่ ใ ช่ สช. เป็ นคนทํา ม.๑๒ แต่ ม .๑๒ ให้ มี
กฎกระทรวง ระบุให้ เลขา คสช. เห็นชอบ ดังนั้น คสช. ต้ องรับผิดชอบร่วมกัน
แนวปฏิบัติ ข้ อ ๕ ของแนวทาง รพ.ต่างๆ สามารถออกแนวทางปฏิบัติของตนเองเพิ่ มเติมได้ โดยให้ มี
มาตรฐานขั้นตํา่
สภาการพยาบาลจะมีการแนะนํา และแพทย์เตรี ยมล่ วงหน้ า จะทําให้ ปัญหาต่ างๆ เบาบางลง ถ้ า
แพทย์ฟ้องศาลก็จะเข้ าสู่ประเด็นศาสมากขึ้น เรื่ องนี้เป็ นหนังสือเพื่ อให้ คุยกันและนําไปสู่การตัดสินใจ
สุดท้ าย ที่ ปรึกษากฎหมายของแพทยสภา แนะนํา ๑) มีหนังสือชัดเจนว่าเป็ นของเจ้ าตัว ญาติเห็นพ้ อง
ด้ วยกันหมด ถ้ าญาติไม่เห็นด้ วยให้ คุยกัน ถ้ าไม่มีหนังสือต้ องให้ ญาติเห็นด้ วย ไม่มีหนังสือ ไม่มีญาติ หมอต้ อง
ตัดสินใจดูหนังสือไม่ชัดเจน ญาติตัดสินใจ หนังสือไม่ชัด ญาติไม่ชัด คือระบบปัจจุบัน
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ดิฉันเป็ นคนที่ ดูแลคุณแม่ประมาณเมื่ อ 6 ปี
ที่ แล้ วที่ คุณแม่เสียเพราะว่าหมอเค้ าบอกว่าไปต่อไม่ได้ นะค่ะ แต่ทนี ้ ีพี่น้ องเรา 6 คน 7 คนก็ตัดสินใจตอน
กลางคืนอยู่ที่บํารุงราษฎร์ เราไปหาน้ องคุณแม่คนหนึ่ งบอกว่าช่วยตัดสินใจให้ พวกเราด้ วยแล้ วเราก็ตัดสินใจ
เขียนหนังสือแล้ วคุณแม่กจ็ ากไปก็ไปที่ บ้านแล้ วหมอก็ไม่ยอมให้ ออกจากโรงพยาบาลเพราะผิดกฎหมายอะไร
ตั้งนาน แล้ วดิฉันก็มีประสบการณ์กบั ญาติพี่น้ องในวาระสุดท้ ายหลายคนแล้ วมองว่าจริงๆ แล้ วสิ้นบุญหรือพ้ น
ทุกข์แล้ วมองว่ากฎหมายตัวนี้ว่าดีมากเพราะเพื่ อนฝูงทุกคนของดิฉันชอบมากแล้ วคนทุกคนที่ ดิฉันรู้จักชอบ
มากเพราะทุกคนมีภาระในการดูแลผู้ใหญ่เยอะมากบางคนมีฐานะดีกห็ มดไปเยอะบางคนมีญาติผ้ ูใหญ่อยู่ใน
โรงพยาบาลนี้เกือบ 20 ปี แล้ วยังทําอะไรไม่ได้ เพราะติดปัญหาอย่างที่ คุณหมอบอกพี่ น้ องพูดกันไม่ชัดเจน
แต่ ดิ ฉั น ว่ า ตั ว นี้ เป็ นเรื่ องสํา คั ญ เพราะว่ า ชี วิ ต ของคนคื อ เป็ นธรรมชาติ ที่ ต้ อ งจากกั น เพี ย งแต่ ว่ า เราต้ อ ง
ประชาสัมพันธ์ยังไงว่าการจากกันนี่ เป็ นเรื่ องปกติของชีวิตเมื่ อไม่สามารถดูแลต่อไปนี้เราก็ควรจะให้ พ้นทุกข์
หรือว่ าสิ้นบุญอันนี้ดิฉันว่ าชัดเจน เพราะว่ าดิฉันได้ ตัดสินใจหลายครั้งในเรื่ องนี้ในชีวิตส่วนตัวที่ ดูแลผู้ใหญ่
หลายคนแล้ วก็กฎหมายตัวนี้ทาํ ให้ ดิฉันตัดสินใจต่อไปได้ ต้ังเยอะ ตัวดิฉันเองก็จะใช้ ใบนี้เหมือนกันครอบครัว
ดิฉันตัวเพื่ อนฝูงหลายคนก็กาํ ลังจะติดต่อการทําอันนี้เป็ นส่วนใหญ่เพราะมันอาจจะเป็ นภาระให้ ลูกหลานคือ
วัฒนธรรมจีนสุภาษิตจีนมีอยู่อันหนึ่ งนะค่ะว่า ถ้ าเราป่ วยนานลูกหลานจะเป็ นคนอกตัญญู เพราะฉะนั้นตาม
หลักเราต้ องป่ วยไม่นานเพราะถ้ าป่ วยนานลูกหลานจะเป็ นคนอกตัญญู สุภาษิตจีนนะมีนะก็ฝากไว้ ในนี้นิดหนึ่ ง
ค่ะจะแบบไหนไม่ดูแลก็ได้ ทะเลาะกันเรื่ องมรดกก็ได้ เพราะถ้ าเราคิดดีๆ ตัวนี้จะทําให้ ลูกหลานเป็ นคนกตัญญู
ค่ะ
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นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีคาํ ถามว่า อย่างนี้แสดงเจตนาว่าไม่รับการรักษาแล้ วหมอยัง
ไม่หยุดค่ารักษาพยาบาลประกันจะจ่ายไหมเพราะเค้ าบอกว่าไม่ต้องการยื้อแต่ว่าญาติยังยื้อหรือรักษาอยู่แต่ว่า
เราหยุดเลยเพราะไม่จ่ายเงินแล้ วได้ หรือเปล่าใครเป็ นคนจ่ายเงินเพราะฉะนั้นต้ องไปเคลียกับบริษัทประกัน
ก่อนว่าอันนี้แสดงเจตนาว่าไม่รักษาแล้ วหรือว่ าคุณหมอรักษาไม่ได้ อันนี้ต้องเคลียเรื่ องนี้ มีคนถามว่ าสมมติ
คนไข้ เค้ าอยากฆ่าตัวตายอันนี้แสดงเจตนาว่าอันนี้กห็ ้ ามช่ วยนะต้ องปล่อยให้ เค้ าตายตามที่ เจตนาไว้ วันไหน
คนไข้ ฉุกเฉินเข้ ามาเค้ าลาตายเรียบร้ อยแล้ วเค้ าอยากตายเราช่วยเค้ าได้ เปล่าหรือว่าเราปล่อยเค้ าไปตามที่ เค้ า
อยากตายเพราะว่าเป็ นเจตนารมณ์ของเค้ า สมมติว่าเค้ าไม่ได้ เป็ นโรคจิตนะ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตเคลียประเด็น มาตรา 12 นี้เป็ นไป
เพียงยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิตเพราะฉะนั้นกรณีที่เจ็บป่ วยแล้ วยังรักษาได้ เป็ นหน้ าที่ ของหมอ ที่
อาจารย์ถามแล้ วดีนี่เพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่ งก็เป็ นห่วงว่าฉันเขียนไว้ แล้ วว่าต่อไปนี้หมอไม่รักษาหรือเปล่า
มันคนละกรณีกนั เลย อันนี้เป็ นการไม่ให้ ย้ ือการตายซึ่ งในเรื่ องทั้งหมดเป็ นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่เขียนแล้ วไม่ทาํ
การรักษาคราวนี้ประเด็นของผมก็คือว่าจริงๆ แล้ วแม้ แต่ว่าเค้ ายังเจ็บป่ วยอยู่แล้ วยังมีชีวิตรอดอยู่ยังมีโอกาส
รอดทุกวันนี้เค้ าก็มีสทิ ธิ์ไม่รักษานะครับเค้ ากลับบ้ านเลยก็ได้ นะครับแล้ วหมอก็ทาํ อยู่แล้ วว่าหมอเอาเอกสารมา
ให้ เซ็นแล้ วกลับไปเลยเพราะฉะนั้นเป็ นสิทธิ์ของเค้ าอยู่แล้ วนะครับเพียงแต่อนั นี้เป็ นวาระที่ หมอวินิจฉัยแน่นอน
เหมือนของคุณปู่ ที่ ปรึกษากฎหมายที่ ว่าไปแน่ นอนแล้ วหนังสือถึงจะมีความหมายนะครับเวลาเราพูดไปแล้ ว
อาจจะทําให้ ไม่เข้ าใจไม่ตรงกัน อันนี้กเ็ ป็ นหน้ าที่ ของ สช.ที่ ต้องสร้ างความเข้ าใจ ฝ่ ายแพทย์ ฝ่ าพยาบาล ฝ่ าย
วิชาชีพ และฝ่ ายประชาชนเป็ นกระบวนการเรียนรู้
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความเห็นว่า เมื่ อมี
กฎหมายฉบับนี้แล้ ว แพทย์ พยาบาลควรส่งเสริมให้ ประชาชนทําหนังสือเพราะว่าจะสามารถปกป้ องแพทย์และ
พยาบาลแต่ถ้าไม่มีถงึ แม้ ญาติเห็นพ้ องต้ องกันแล้ วนะครับคือเห็นพ้ องในวันนั้นนะ แต่ต่อมาเค้ าก็เปลี่ ยนได้ เค้ า
ก็สามารถที่ จะไปฟ้ องร้ องได้ นะครับแล้ วก็ไม่มีอะไรที่ จะปกป้ องแต่ถ้ามีหนังสืออันนี้มันเป็ นเกราะอย่างดีเลย
ตามมาตรา 12 นะครับ ตั้งปัญหาแพทย์ พยาบาลควรจะส่งเสริมให้ ประชาชนทําหนังสือเจนาแล้ วไม่มีอะไรจะ
สามารถปกป้ องแพทย์กับพยาบาล แต่ถ้าไม่ มีนะญาติเห็นพ้ องต้ องกันแล้ วถ้ าหากไม่ มาการ แต่ ต่อมาเค้ าก็
เปลี่ ยนได้ แล้ วก็ไปฟ้ องร้ อง ปกป้ องอย่างดีเลยมาตามมาตรม 12 ควรสั่งแพทย์เพราะฉะนั้นประโยชน์ ควร
จะสิ่ งเสริมเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ งต่อแพทย์ พยาบาล
ข้ อ 2 อย่างที่ นพ.สมศักด์ โล่เลขา คิดว่าต้ องไปถามบริษัทประกันครับ
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ มีความเห็นว่า ในชุมชนที่ อยู่ตามบ้ านนอกก็มี
ความด้ วยกับกฎกระทรวงฉบับนี้นะเพราะว่ ามันเป็ นเรื่ องที่ ทําให้ การตัดสินใจโดยธรรมชาติน้ ีตามบ้ านนอก
ต่างๆ นี้เค้ าก็มีการทําเรื่ องนี้อยู่แล้ วโดยที่ ต้องมีการปรึกษาหารือกันโดยที่ พ่อแม่เราไปไม่ไหว้ ปู่ย่าตายายเราไป
ไม่ไหวอันนี้เราก็ต้องปรึกษาแพทย์อะไรโดยธรรมชาติอยู่แล้ วแต่ว่าอย่างที่ คุณหมอวิชัยพูดนะครับ บางครั้งการ
ตั ด สิน ใจอะไรต่ า งๆ โดยที่ ไม่ มี ห ลั ก ฐานอะไรคุ ณ หมอก็เ สี่ ยงโดยไม่ มี ห นั ง สือ แสดงเจตนารมณ์น้ ี หรื อ ว่ า
เจตจํานงว่าไม่ให้ ยืดอย่างน้ อยคุณหมอก็มีความสบายใจในขั้นหนึ่ งแต่สงที่
ิ่ สาํ คัญที่ ผมอยากจะพูดถึงประเด็นนี้
นะครับเพราะในหลายๆ ท่านก็ได้ พูดถึงความสําคัญของกฎกระทรวงอันนี้แล้ วสิ่ งสําคัญน่าจะมีการเผยแพร่ทาํ
ให้ เกิดความเข้ าใจ โดยเฉพาะหมออาจจะมองได้ 2 แง่โดยเฉพาะหมอพูดถึงผลประโยชน์หรือพูดถึงจริยธรรม
อันนี้กต็ ้ องมีการสื่ อสารกันว่าสร้ างความเข้ าใจตรงกันว่าการที่ ยดื ชีวิตมันมีผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือเปล่าอันนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๑

ก็ต้องแสดงออกให้ เห็นชัดเจน ข้ อสําคัญอันต่อมาก็คือเมื่ อสักครู่มีการพาดพิงถึง สช.เพื่ อให้ สช.รับผิดชอบมัน
ไม่ใช่สปิ ริชของ คสช.หมายความกฎหมายทุกอย่างที่ ออกจากเราไปนี้เราเป็ นคนพิจารณา คสช.ทุกคนจะต้ องมี
การรั บผิดชอบหรื อต้ องมีการสื่ อสารเผยแพร่ สิ่ งที่ เป็ นมติที่ออกจาก คสช.แต่ อีกสิ่ งหนึ่ งที่ ผมคิดว่ าอย่ า ง
กฎหมายบางตัวหรือว่าสิ่ งบางสิ่ ง ซึ่ งเป็ นเรื่ องใหม่อย่าง พรบ.แห่ งชาตินี่เป็ นเรื่ องใหม่เพราะฉะนั้นบางเรื่ องที่
ออกไปต้ องทําการสื่ อสารและทําความเข้ าใจกับคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติด้วย เพราะฉะนั้นสิ่ งที่ ผมอยาก
เสนอก็คือถ้ ามีเรื่ องอะไรอย่างน้ อยก็มีการสัมมนาหรือมีการมาลงลึกเลยว่าให้ คสช.ทุกท่านมีความเข้ าใจอย่าง
ลึ ก ซึ้ งถกเถี ย งกัน แล้ ว ก็ช่ วยกัน ประชาสัม พั น ธ์แล้ ว ก็ช่ ว ยกัน เผยแพร่ อ อกไปแล้ ว ทุ ก คนจะยื ด อกเต็ม ที่ ว่ า
รับผิดชอบเรื่ องนี้พร้ อมกันไม่ใช่ว่าไปฟ้ อง สช.อะไรก็ สช.เพราะฉะนั้นมันกลายเป็ นว่า สช.เป็ นองค์กรที่ ต้องมา
รับทุกสิ่ งทุกอย่างทั้งๆ ที่ มันก็ต้องออกจากพวกเราไปขอบพระคุณมากครับ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ชี้แจงว่า : งานศึกษา
ของอาจารย์วิฑรู ย์ทบี่ อกว่าในอดีตนี่ ตุลาการใครต่อใครนี่ มองว่ายังเป็ นความผิดฐานฆ่าคนตายหรืออะไรต่างๆ
อยู่ในหนังสือก่อนวันผลัดใบนะจําได้ ว่าแจกให้ คสช.ไปในคราวที่ แล้ วนะครับ
รับทราบว่ากฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แห่ งพ.ร.บ.สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และแนวทางการปฎิบัติของสถานบริการสาธารณสุขผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุข
และเจ้ าหน้ าที่ ของสถานบริการสาธารณสุข มีผลบังคับใช้ แล้ วตั้งแต่วันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔
ความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี

มติท่ ีประชุม

๔.๔

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนู ญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ รายงานความคืบหน้ าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้อาํ นวยการสํานักธรรมนู ญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ รายงานวา
ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ได้ เห็นชอบให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรีเป็ นรายประเด็น และในการประชุม คสช.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ได้ รายงานความคืบหน้ าว่า คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
เรื่ อง “ร่วมฝ่ าวิกฤตความไม่เป็ นธรรม นําสังคมสู่สขุ ภาวะ” และรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง “การ
แก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม” แล้ วนั้น
สช. ขอรายงานความคืบหน้ ามติคณะรัฐมนตรีต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องอื่ นๆ เพิ่ มเติม ดังนี้
๑. เห็น ชอบมติ ส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ แ ละมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตามมติต่อไป เพิ่ มเติมอีก ๓ เรื่ อง ในการประชุมเมื่ อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ได้ แก่
เรื่ อง
๑.๑ มาตรการทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน
๑.๒ การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
๑.๓ นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๒

๒. รั บทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ๑ เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ อง ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริ การ
สุขภาพของคนพิการ ในการประชุมเมื่ อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
โดยมีความเห็นเพิ่ มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เป็ นรายเรื่ องดังนี้
๑.

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง มาตรการทําให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพดังกล่าว และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไป
พิจารณาดําเนินการตามมติต่อไป โดย
๑.๑ ให้ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง
ทั้งนี้ ความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สศช. เป็ นประเด็นเรื่ อง
ให้ หน่ วยงานรับผิดชอบเร่ งหารือแลกเปลี่ ยนข้ อมูลผลกระทบกับผู้ประกอบการ เพื่ อกําหนด
มาตรการบรรเทาผลกระทบให้ กบั ผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งให้ กระทรวงการคลังและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม พิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสมในการจัดตั้ง
กองทุนช่วยเหลือผู้ได้ รับผลกระทบจากแร่ใยหิน เนื่ องจากกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุง
พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการคลั ง เพื่ อสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ....อยู่ แ ล้ ว สามารถใช้ กลไกที่
จะจัดตั้งกองทุนภาษีและค่ าธรรมเนียมสิ่ งแวดล้ อมให้ ครอบคลุมผลกระทบจากแร่ใยหินด้ วย
และให้ ก าํ หนดมาตรการกํา จั ด ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ มี แร่ ใยหิ น เป็ นส่ ว นประกอบให้ เ ป็ นไปตาม
แนวทางป้ องกันผลกระทบจากการกําจัดซากผลิตภัณฑ์ต่อประชาชนด้ วย
๑.๒ เห็นชอบแนวทางการจัดการตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ในแนวทางที่ ๒ คือ ให้
ห้ ามนําเข้ าแร่ ใยหินไครโซไทล์ และผลิตภัณฑ์ทมี่ ีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะ
กรณี และห้ ามผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้ วัตถุดิบอื่ นหรือใช้
ผลิตภัณฑ์อนื่ ทดแทนได้ โดยใช้ อาํ นาจตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
๑.๓ มอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดทําแผนในการยกเลิกการนําเข้ า ผลิต และจําหน่าย
แร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ทมี่ ีแร่ใยหินเป็ นส่วนประกอบทุกชนิด โดยให้ กาํ หนดกรอบเวลาที่ ชัดเจน
ในการดําเนินการตามแผน แล้ วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๑.๔ ให้ กระทรวงการคลังรับไปตรวจสอบว่าสาเหตุทสี่ นิ ค้ าที่ ใช้ วัตถุดิบอื่ นเป็ นส่วนประกอบแทนแร่
ใยหินมีราคาสูงขึ้นเนื่ องมาจากต้ นทุนหรือการเพิ่ มอัตราภาษี
๑.๕ ให้ กระทรวงสาธารณสุขรับไปศึกษาผลกระทบของแร่ ใยหินที่ มีต่อสุขภาพของผู้ใช้ แรงงานที่
สัมผัสกับแร่ใยหินและผู้บริโภคที่ ใช้ ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีส่วนประกอบของแร่ใยหินเพื่ อนําไปใช้ ในการ
กําหนดมาตรการในการป้ องกันผู้ได้ รับผลกระทบได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒.

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพดังกล่าว และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไป
พิ จารณาดําเนิ นการตามมติต่อไป โดยให้ รับความเห็นของกระทรวงการคลั งไปประกอบการพิ จารณาใน
ประเด็นที่ เห็นว่า การขยายสิทธิการลาคลอดให้ เป็ น ๑๘๐ วัน มีผลกระทบต่อกฎหมายหลายฉบับ และอาจมี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๓

ผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานสตรี ซึ่ งอาจถูกกีดกันโดยเฉพาะภาคเอกชน เป็ นการลดโอกาสในการทํางาน ซึ่ ง
เป็ นปั ญหาที่ จําเป็ นอย่างยิ่ งที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องควรที่ จะกําหนดมาตรการเพื่ อป้ องกันปั ญหาดังกล่าวด้ วย
เพื่ อให้ การขยายสิทธิลาคลอดเกิดผลในทางปฏิบัติได้ จริง
๓.

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ :

คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพดั ง กล่ าว และมอบหมายให้ หน่ วยงา น
ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติต่อไป โดยให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) และข้ อสังเกตของคณะรัฐมนตรีทเี่ ห็นว่าการ
แก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ ขาดแคลน อาจพิจารณาเปิ ดโอกาสให้ แพทย์จาก
ต่างประเทศเข้ ามาทดแทนหรือสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชนที่ มีความพร้ อมในการเปิ ดสอนสาขา
ทางด้ านการแพทย์เพื่ อผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ มขึ้น ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไปด้ วย
ทั้งนี้ ความเห็นของ สศช. เป็ นประเด็นเรื่ อง ให้ เร่ งหามาตรการเพิ่ มค่าตอบแทนของบุคลากรทาง
การแพทย์ในภาครัฐ เพื่ อลดปั ญหาการเคลื่ อนย้ ายบุคลากรฯจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน และเพิ่ มแรงจู งใจ
ให้ กั บ ผู้ เ ลื อ กประกอบอาชี พ แพทย์ แ ละลดปั ญ หาการขาดแคลนแพทย์ ใ นระยะยาว รวมทั้ง กํา หนดให้
ภาคเอกชนผู้ได้ ประโยชน์จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติชดเชยผู้ได้ รับ
ผลกระทบอย่ างเหมาะสม อาทิ การจั ดตั้ งกองทุ น ผลิ ต แพทย์ เพิ่ มโดยใช้ รายได้ จ ากภาษีที่ เก็บ ได้ จากการ
ประกอบการของสถานบริการสาธารณสุขในภาคเอกชน โดยรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ เพิ่ มขึ้นจากผลกําไรการ
ประกอบการที่ สงู ขึ้น โดยยังไม่จาํ เป็ นต้ องเพิ่ มอัตราภาษีทใี่ ห้ สูงขึ้น หากรัฐไม่ประสงค์จะให้ การสนับสนุนหรือ
สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ผูประกอบการในภาคเอกชนตามมติสมัชชาสุขภาพ เนื่ องจากจะเป็ นการลดประสิทธิภาพ
ในการแข่งขันและสร้ างความไม่เป็ นธรรมแก่ภาคเอกชน
๔.

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ

คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ รั บ ทราบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพดั ง กล่ าว และมอบหมายให้ หน่ วยงา น
ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิ จารณาดําเนินการตามมติต่อไป โดยให้ คสช. รั บความเห็นของกระทรวงการคลังและ
กระทรวงศึกษาธิการไปประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ความเห็นของ กระทรวงการคลัง เป็ นประเด็นเรื่ อง
มติในข้ อ ๑ ที่ ขอให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพแห่ งชาติจัดทําข้ อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่ อให้ หน่วยงานรัฐอื่ นๆพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่ อการดูแลสุขภาพคนพิการให้ มีความ
เสมอภาคนั้น มีความซํ้าซ้ อนกับอํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การ
แห่ งชาติ ตามพระราชบัญญั ติส่งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชีวิตคนพิ การแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ งได้ เสนอ
นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแล้ ว ดังนั้นจึงเสนอให้ ใช้ ช่องทาง
ตามที่ กฎหมายกําหนดในการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพฯต่อไป ส่วนความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นประเด็นเรื่ องการเพิ่ มโอกาสทางการศึกษาและบริการทางการศึกษาสําหรับคนพิ การให้ ท่ัวถึง สามารถ
เข้ า ถึ ง ความรู้ ด้ ว ยวิ ธีก ารที่ หลากหลายตามนโยบายปฏิรู ป การศึ ก ษาสํา หรั บ คนพิ ก ารในทศวรรษที่ สอง
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔
อนึ่ ง มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ที่ คสช.ให้ ความเห็นชอบและอยู่ ระหว่างรอเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อพิจารณา มีอกี ๒ เรื่ อง ได้ แก่
๑. มติเรื่ อง นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๔

๒. มติเรื่ อง มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบความคืบหน้ าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ต่อคณะรัฐมนตรี

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การเป็ นเจ้าภาพจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013 วันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิ กายน
๒๕๕๖
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า เนื่ องด้ วยองค์กร Asia Pacific
Hospice Palliative Care Network ซึ่ งเป็ นองค์กรวิชาการระหว่างประเทศที่ ให้ การสนับสนุนด้ านการวิจัย
พัฒนาวิชาการ สร้ างเครือข่ายและความร่วมมือในระหว่างประเทศในด้ านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย มีสมาชิก
กว่า ๒๙ ประเทศ มีการจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference เป็ นประจําทุกสองปี และเป็ นที่ น่ายินดี
ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุม Asia Pacific Hospice
Conference 2013 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑
ในการนี้ ชมรมบริ บ าลผู้ ป่ วยระยะสุ ด ท้ ายแห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นองค์ ก รที่ จั ด ตั้ งขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ ายในประเทศไทย สมาชิกประกอบด้ วย ผู้
ให้ บริการสาธารณสุขในสาขาต่างๆทั้งในภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่ งได้ พิจารณาร่วมกันแล้ วเห็นว่า
วัตถุป ระสงค์ของการประชุ มวิ ชาการดั งกล่ าว สอดคล้ องกับพั นธกิจและหน้ าที่ ของคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ(คสช.) ในการพั ฒนานโยบายด้ านสุขภาพแบบมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนและสร้ างสุขภาวะให้
เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ ายยังสอดคล้ องกับหมวดสิทธิและหน้ าที่ ด้ านสุขภาพตามที่
ปรากฏในมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงขอเชิญ คสช.
เป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013 ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ และเพื่ อให้ การจัดประชุมดังกล่ าวเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดจนสร้ าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย ชมรมฯ จึงขอ
เสนอให้ แต่งตั้ง นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ งมีประสบการณ์
ด้ านการจัดประชุมนานาชาติเป็ นประธานกรรมการอํานวยการจัดการประชุม สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การประชุมดังกล่าว มีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมที่ มาจาก
ประเทศต่างๆ ใน ๓๐ ประเทศ เพื่ อมาร่วมเสนอผลงานทางวิชาการด้ านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย ซึ่ งน่าจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ งกับพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง(Palliative Care) ของประเทศไทย
ตลอดจนจะเป็ นการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับเครือข่ายผู้บริบาลผู้ป่วยระยะท้ าย ซึ่ งจะมีบทบาทสําคัญในระบบ
การบริการสาธารณสุขในอนาคต
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ พิจารณา
๑. ขออนุมัติหลักการให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุม Asia Pacific
Hospice Conference 2013
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๕

๒. ขออนุ มัติให้ แต่ งตั้ง นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ ทรงคุ ณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธานกรรมการอํานวยการจัดการประชุม มี ประธานชมรมบริ บาลผู้ ป่วยระยะท้ ายแห่ ง
ประเทศไทย นายกสมาคมการศึ ก ษาเรื่ องความปวดแห่ ง ประเทศไทย และคณบดี ค ณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการจํานวนไม่เกิน ๒๕
คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ มอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
นพ.สมศักดิ์ โล่ เลขา ผู้ แทนแพทยสภา มีคําถามว่ า ประเทศไทยเรามี ฮอตสปี ดหรือยัง คือใน
ต่างประเทศเริ่ มที่ องั กฤษก่อนตั้ง 200

กว่าปี เป็ นที่ สาํ หรับคนใกล้ ตายแล้ วไปอยู่ทนี่ ่ันแล้ วมีการดูแลแบบ

พาลทีฟแคร์ในอเมริกาก็มีแต่ในอังกฤษประมาณ 50% ตายที่ โรงพยาบาลนะครับตายที่ โรงพยาบาลรัฐบาล
แล้ วก็ตายที่ บ้าน 15%
แล้ วก็ตายที่ ฮอตสปี ด 5%
แต่ว่าในเวลานี้เป็ นวาระสุดท้ ายนี้เค้ าจะไปอยู่
ฮอตสปี ดมันเป็ นที่ สงบมีพระมีสวดอะไรต่างๆ ไม่ให้ เจ็บปวดไม่ให้ ปวดไม่ให้ ทรมานเป็ นเวลานานคืออย่างนี้
ระยะสุด ท้ า ยเค้ า จะพยายามไปอยู่ ที่ ฮอตสปี ดคื อ ไม่ แ น่ ใ จว่ า เมื อ งไทยมี ฮ อตสปี ดอย่ า งนี้ หรื อ เปล่ า เพราะ
ต่างประเทศนี่ มีนะเกือบ 300 เตียงทางโรงพยาบาล โดยส่วนตัวไม่ว่าตายายผมพ่อแม่ผมนี่ ตายที่ บ้านทุกคน
ไม่มีใครตายที่ โรงพยาบาลกันทุกคนไม่มีใครไปตาย ICU รับรองตายที่ บ้านหมดแล้ วยังเกิดปั ญหากับลูกเลย
ซึ่ งเป็ นหมอ 3 คน ตอนที่ คุณแม่ผมเสียนี่ ลูกจะโจมตีไม่ถึงสแตนดาร์ทคือตํา่ กว่าสแตนดาร์ทเห็นแบบนี้เค้ า
อยากจะเอาเข้ า ICU แล้ วผมบอกวันสุดท้ ายอันนี้ไม่จาํ เป็ นลูกยังบอกว่านี่ พ่อสแตนดาร์ท เค้ าเป็ นหมอนะคน
รุ่นใหม่นี่เค้ ามองไม่เหมือนกับเราแล้ วนะ เราก็มองว่าวาระสุดท้ ายนี่ ให้ ไปสงบที่ บ้านแล้ วญาติพี่น้ องบางคนยัง
อธิบายเลยว่า 89 96 ได้ กาํ ไรนะ คนอื่ นเค้ าอยู่ 70 นี่ กําไรมา 20 ปี แล้ วใช่ไหมแล้ วทุกคนก็ต้องตาย
ทุกคนคืออยู่โรงพยาบาลนี่ ตายอย่างทรมานใส่สายใส่อะไรแล้ วตายคนเดียวด้ วยทีน้ ีทบี่ ้ านญาติอยู่เต็มเลยแล้ วก็
มีคนคุยคนพาไปเที่ ยวก่อนจะตายพาไปเที่ ยวอยู่โรงพยาบาลมองไม่เห็นอะไรเลยก่อนจะเจาะเลือดใส่สายยาง
พาไปเที่ ยวไปอะไรต่าง ๆ แล้ วกลับมาตายอย่างสงบแต่บางที แต่ว่าคนที่ เป็ นหมอบางคนร้ อนวิชาไอ้ นี่มันซับส
แตนดาร์ททําไมไม่เข้ าเอาไปทําอย่างนั้น ICU
อะไรต่าง ๆ ก็บอกว่ านี่ แม่ผมไอ้ นี่มันหลานไม่เกี่ ยว
เพราะฉะนั้ นผมถึงบอกว่ าตัดสินใจเอง แต่ ทีน้ ีมาดู ว่าเมืองไทยได้ เปิ ดสถานพยาบาลฮอตสปี ดมีหรือเปล่ า
สําหรับสถานที่ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย มีญาติคนคือไปต่างประเทศเลยไปอยู่ทฮี่ อตสปี ดแล้ วตายที่ น่ันก็เลยว่า
แล้ วเมืองไทยมีหรือเปล่าที่ เราจะประชุมๆ เรามีหรือยัง
นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๐ มีความเห็นว่า หัวข้ อนี้กก็ ารที่ เราจะอนุ มัติหลักการ
และการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ จะดํา เนิ น การเรื่ องนี้ ในส่ ว นตั ว ผมเห็น ด้ ว ยเพราะว่ า เนื่ องจากว่ า จาก
ประสบการณ์ในการทํางานกับพี่ น้ องผู้ป่วยเรื้อรังนะครับ แล้ วเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ สาํ คัญมากเราเคยทํางานวิจัยกับ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคณะพยาบาลศาสตร์ทมี่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่ องของการดูแลผู้ป่วยในบ้ านและชุมชน
ในตําบลดอยสะเก็ดและที่ เท้ า และหัวข้ อนี้กเ็ ป็ นหัวข้ อหนึ่ งในการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ ายตอนนั้นเราใช้ คาํ ว่า
แคร์ออฟเดอะดรายอิ้งนะครับแล้ วก็พูดพลาลิทฟี แคร์แล้ วกัน ผู้ป่วยที่ เป็ นพลาลิทฟี แคร์เมื่ อระยะ 10 ที่ ผ่าน
มาเมื่ อเราทราบสถานการณ์ว่าเรื่ องการดูแลฮอตสปี ดหรือว่าการดูแลระยะสุดท้ ายนี่ ก็เป็ นสิ่ งสําคัญจริงอยู่ทวี่ ่าพี่
น้ องที่ ติดเชื้อจะได้ ยาเพิ่ มต้ านเชื้อไวรัสร่วมแสนคนทั้งประเทศไทยตามงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขแต่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๖

เรากําลังมีคาํ ถามว่าชีวิตหลังยาต้ านจะเป็ นอย่างไรเพราะว่ายาต้ านยังไม่เป็ นคําตอบ 100% นะครับที่ จะทํา
ให้ ห ายขาดเพราะฉะนั้ น ก็เ ป็ นคํา ถามของพี่ น้ อ งชี วิ ต ของผู้ ติ ด เชื้ อหลั ง ยาต้ า นจะเป็ นอย่ า งไรนอกจากที่
ผลข้ างเคียงของยาแล้ วก็จะไม่มีคาํ ตอบในอีก 10 ข้ างหน้ าจะเป็ นอย่างถ้ าไม่มียาที่ จะมาเปลี่ ยนดังนั้นการดูแล
หรื อว่ าสุดท้ ายก็เป็ นสิ่ งสําคัญนะครั บเท่าที่ มีประสบการณ์กค็ ือว่ านอกจากเราจะมีแพทย์พยาบาลนักสังคม
สงเคราะห์แล้ วที่ สําคัญระยะสุดท้ ายคือการให้ คาํ ปรึกษาแล้ วโดยเฉพาะคนที่ ดูแลด้ านวิถีทางจิตวิญญาณใน
วงการของคริสศาสนาของเราจะมีแค่เพลนในโรงพยาบาลแค่เพลนในโรงเรียนแค่เพลนคืออนุสาธารณสุขคือ
ดูแลด้ านจิตวิญญาณ ผมก็เลยอยากให้ ข้อมูลว่าทีมงานตรงนี้ทเี่ ราได้ ยินอาจจะต้ องมีเรื่ องของอนุสาธารณสุขนะ
หรื อว่ าคนที่ จะดู แลเรื่ องของวิธีทางจิตวิญญาณเท่าที่ มีประสบการณ์ของ สช.ที่ สนับสนุ นผมไปที่ ลาโคญ่ าที่
ประเทศญี่ ปุ่ นที่ เมื่ อปี ที่ แล้ วเราได้ รายงานถึง สช. ระดับหนึ่ งแต่ประเด็นข้ อ 7 ที่ ญี่ปุ่ นนะมีผ้ ูสงู อายุสงู วัยมาก
นะ พอดีสถาบันที่ ผมไปอยู่เค้ ามีสถานที่ สาํ หรับคนชราทั้งของรัฐและเอกชนแล้ วยังมีฮอตสปี ดด้ วยผมก็ได้ ไป
ศึกษาในระดับหนึ่ งซึ่ งผมว่าก็มีส่วนสําคัญ แล้ วผมเห็นตัวอย่างเค้ าจะเน้ นเรื่ องฮอตสปี ดที่ เค้ ามีคอมเพลน คน
ดูแลด้ านวิธจี ิตวิญญาณที่ เตรียมตัวระยะสุดท้ ายเป็ นสิ่ งที่ สาํ คัญมากและเมื่ อได้ มีโอกาสที่ สหรัฐอเมริกาหลาย ๆ
รัฐและมีโอกาสไปประชุมที่ แคนาดาเมื่ อหลายปี มาแล้ วผมเห็นแล้ วประทับใจมันมีท้งั เชิงรุกและเชิงรับมีหลาย
ประเภทด้ วยฮอตสปี ด มีบางประเภทไม่ใช่ต้ังรับเป็ นเหมือนโมบายทีมเหมือนโฮมบีทแคร์คือไปใช้ ฮอตสปี ดที่
บ้ านอันนี้กเ็ ป็ นเรื่ องที่ น่าศึกษาอันนี้คือมีประเด็นครอบครัวชุมชนมีอยู่ตรงนั้นเป็ นฮอตสปี ดในเชิงรุกคือให้ ไปที่
บ้ า นแต่ ว่ า ของเค้ า คล้ า ยๆ กับ ตั ว เซ็น เตอร์ แค่ เมนเนจเมนทร์ คื อ การบริ ห ารจัด การคนไข้ แต่ ล ะรายอย่ า ง
ครอบคลุมนําไปสู่การดูแลครอบคลุมอย่างมีสขุ ภาพอันนี้กอ็ ยากนําเสนออันนี้ผมเห็นด้ วยการจัดประชุมคราวนี้
แล้ วประเทศไทยเราควรจะเป็ นเจ้ าภาพได้ อานิสงได้ ผลพวงที่ ได้ จากการจัดประชุมเหมือนที่ เราจัดประชุมที่
เชียงใหม่เรื่ องการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ชุมชนเราก็จะได้ ตื่นตัวแล้ วก็ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารและ
ผมเห็นด้ วยกับการเป็ นเจ้ าภาพครับ
รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ประเด็นของฮอตสปี ดนี่ เราจะมีหรือไม่มีเหมือน
อเมริกาหรือว่าอังกฤษนี่ มันไม่ใช่ประเด็นนะ ฮอตสปี ดในทีนี่มันเป็ นแต่เพียงแค่ซิมโบลิคของการตอบคําถาม
ว่าจะช่วยให้ คนตายดีได้ อย่างไรจะช่วยให้ คนตายอย่างมีคุณภาพได้ อย่างไรกินดีอยู่ดีเราอาจจะรู้แต่ว่าตายดีเรา
อาจจะไม่ร้ แู ต่ว่าเรามันเป็ นคําถามที่ ผมคิดว่าทุกประเทศมีประสบการณ์น้ ีแล้ วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเรา
นี่ ช่วยเหลือผู้ป่วยในวาระสุดท้ ายหรือว่าผู้ป่วยเรื้อรังให้ เค้ าตายดีได้ อย่างไร 20 ปี ก่อนที่ ผมทํางานกับผู้ทติี่ ด
เชื้อนี่ กับคนเป็ นเอดส์กม็ ีคนจํานวนหนึ่ งพยายามที่ จะผลักดันให้ ผ้ ูป่วยเข้ าไปอยู่ในวัดแล้ วพยายามทําให้ วัดเป็ น
ฮอตสปิ ดผมดีใจที่ พวกเราลุกขึ้นมาต่อต้ านอยู่บ้านนั่นแหละดีแล้ วอยู่ในชุมชนนั่นแหละดีแล้ ว และมันท้ าทาย
มากว่ าเราจะทํายังไงที่ จะให้ ได้ ฟ้ ื นฟูคุณค่ าอันดีงามของสังคมไทยในการที่ จะดูแลญาติพี่น้ องไม่ทอดทิ้งเค้ า
เพราะผู้ป่วยที่ เค้ าตายทุกคนเป็ นเอดส์ทตี่ ายส่วนใหญ่ในช่วงนั้นนี่ ตายเพราะไม่อยากอยู่ไงตายเพราะสิ้นหวังไง
ตายเพราะถูกทอดทิ้งอะไรอย่างนี้ทนี ้ ีประสบการณ์เหล่านั้น 20 ปี ทําให้ เราสั่งสมประเทศไทยนี่ เราไม่เฉพาะ
ผู้ป่วยเองอย่างเดียวแต่ว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ มากมาย ผมเห็นว่าในเวทีนานาชาติประสบการณ์ของคนไทย
นี่ มีคุณค่ามากก็หลายประเทศได้ มีการศึกษามาดูงานที่ นี่ผมคิดว่าการที่ จัดเวทีอย่างนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ งใน
การที่ จะพั ฒนาความรู้ และการแลกเปลี่ ยนการดู แ ลและที่ สํา คัญ ทําให้ เ กิดเครื อ ข่ ายการทํา งานร่ วมกัน ใน
ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันซึ่ งผมก็เรียนเพียงแต่ว่าเห็นด้ วยในเรื่ องนี้เป็ นอย่างยิ่ งแล้ วก็ได้ มีส่วนร่วมในการจัดอะไร
ที่ มันอยู่ในระดับชาตินะครับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔
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นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า เห็นด้ วยอยากสนับสนุนเพราะผู้สงู อายุเราจะมี
มากขึ้นแล้ วเป็ นการจัดระดับโลกที่ เราจะได้ เรียนรู้ความคิดของคนอื่ นในขณะเดียวกันก็สามารถที่ จะเอาภูมิ
ปั ญญาของเรามาพัฒนาก็ขอสนับสนุ นการจัดแล้ วก็ขอสนับสนุ นนายแพทย์สุวิทย์ผ้ ู ทรงคุณวุฒิเป็ นประธาน
กรรมการค่ะสนับสนุนทั้ง 2 อันนะค่ะขอบคุณค่ะ
รศ.กฤติยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่ า เห็นด้ วยกับข้ อเสนอทุกข้ อนะค่ะแล้ วอยากจะ
เสริมว่าเราน่าจะเชิญผู้แทนจากทิเบตมาด้ วยนะค่ะเพราะเนื่ องจากว่าวัชรญาณศาสตร์สายพุทธนี่ เค้ ามีทศั นะการ
ตายที่ แตกต่ างจากเธรวาดแบบเราเยอะมากเลยนะค่ ะ เค้ าเอาศพไปให้ แร้ งกินนะค่ ะคื อคนตายแล้ วนะค่ ะ
เพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้กันในขณะเดียวกันเราเข้ าใจว่าเราน่าจะมีงานวิจัยอย่างยิ่ งของทางคุณหมอโกมาทที่
ในขณะวิจัยที่ ดิฉันเข้ าใจว่าน่าจะเป็ นท่านไพศาลก็ได้ เขียนหนังสือบทความวิจัยได้ ดีมากที่ เกี่ ยวกับเรื่ องทัศนะ
ความตายที่ เกี่ ยวกับสังคมไทยของเรื่ องนี้นะค่ะก็คิดว่าเป็ นการแลกเปลี่ ยนที่ มีคุณค่าดิฉันเข้ าใจว่าสิงคโปร์กด็ ี
มาเลเซียก็ดีไม่ทราบเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมค่ะรวมทั้งที่ ไปทางเกาะแปซิฟิกเค้ าจะมีทศั นะแล้ วจะมีการดูแลการ
ตายระยะครั้งสุดท้ ายผู้ป่วยระยะสุดท้ ายหรือคนที่ ใกล้ ตายระยะสุดท้ าย
นะค่ ะ มีค วามแตกต่ า งกัน มากนะค่ ะ คิด ว่ า เป็ นเรื่ องดี ค่ะ เป็ นเรื่ องที่ เราไม่ ต้ องจ่ า ยและเห็นว่ า เป็ น
ประโยชน์กบั สังคมไทยโดยรวมค่ะ
นางนภา เศรษฐกร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ มี
ความเห็นว่า พอพูดถึงนายแพทย์ศรีเวียงก็ได้ ทาํ งานกับท่าน ๆ มีความมุ่งมั่นมากโดยเฉพาะระบบคุ้มครอง
เด็กนะค่ะแล้ วพอเห็นหนังสือเปิ ดดูทที่ า่ นทําเรื่ องขึ้นมาก็เห็นว่าท่านมีแนวคิดและมีนวัตกรรมแล้ วท่านๆ อยาก
ทําจริง ๆ นะค่ ะท่านถึงทําหนังสือแล้ วก็ขอความร่ วมมือหลายๆ หน่ วยและประเด็นที่ ว่ าอยากสนับสนุ นทั้ง
นายแพทย์สุวิทย์ด้วยใช่ไหมค่ะที่ เป็ นประธานอํานวยการก็สนับสนุนด้ วยเพราะว่าหลาย ๆ ท่านอ่านดูว่า ไม่ได้
อยู่วงการแพทย์นะค่ะพอฟั งแล้ วคิดว่ามันน่าจะได้ ประโยชน์มาก ๆ โดยเฉพาะขณะนี้เราบอกว่าต้ องให้ ชุมชน
ดูแลตัวเองในเซ็นของสังคมนะค่ะทุกเรื่ องไม่ว่าในเรื่ องของการแพทย์กต็ ามนะค่ะถ้ าเราสามารถที่ จะลงไปถึง
ครอบครัวที่ ท่านพูดถึงนะค่ ะว่ าทํายังไงให้ ท่านดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ ายจริง ๆ ผู้ป่วยหลายๆ ท่านคงอยาก
กลับบ้ านนะค่ะถ้ าการประชุมในครั้งนี้มีประโยชน์ไปถึงรากหญ้ าคือชุมชนที่ ดูแลตัวเองแม้ กระทั่งวาระสุดท้ ายก็
ถือว่าเป็ นประโยชน์อีกเรื่ องหนึ่ งคือการประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะท่านในเมื่ อคอนฟรอเรนเมื่ อจะจัดตรงนี้แล้ ว
เนี้ยแล้ วกฎหมายก็เพิ่ งประกาศใช้ ไม่นานก็คือประชาสัมพันธ์ในประเทศเราด้ วยในต่างประเทศคิดว่ามีคุณค่า
มากถือว่าเป็ นนวัตกรรมนะค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะ
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่า ผมไม่ได้ ค้านนะแต่ผมกําลังมองว่าถึงเวลา
หรื อยังที่ เราจะมีฮอตสปี ดมองว่ าสังคมไทยกําลังจะเปลี่ ยนแต่ เดิมเราอยู่กันเป็ นครอบครั วพ่ อแม่ พี่น้ องอยู่
ด้ วยกันแต่ว่าเวลาผู้หญิงจํานวนไม่น้อยไม่ได้ แต่งงานและอยู่คนเดียวตอนสุดท้ ายไม่ร้ ูว่าจะเอาครอบครัวที่ ไหน
มาดูแลตอนสุดท้ ายมันถึงบอกว่าที่ ต่างประเทศเค้ าใช้ อตุ สาหกรรมลงท้ ายมันต้ องมีฮอตสปี ดสําหรับคนซึ่ งเดียว
ๆ แล้ วก็เวลานี้บางคนไม่มีลูกเลยไม่ได้ ลูกหลานดูเพราะฉะนั้นเป็ นไปไม่ได้ ทผี่ มถามว่าเราถึงเวลาหรือยังที่ มี
เรื่ องแบบนี้เพื่ อที่ จะได้ มาดูแลคนส่วนหนึ่ งคนที่ มีครอบครัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะอย่างผมบอกว่าครอบครัวผมไม่
มีปัญหาเพราะว่าพ่ อแม่พี่น้ องเราติดต่อกันตลอดเวลาดูแลแต่กาํ ลังมองอนาคตซึ่ งสังคมไทยที่ เปลี่ ยนแปลง
เวลานี้ มี เยอะมากที่ เดี ยว ๆ ตายไปยั งไม่ มี ใครเห็น เลยตายไปศพเน่ า แล้ วไม่ มี ใครรู้ เพราะว่ า อยู่ คนเดี ย ว
เพราะฉะนั้นถ้ าเกิดมีพวกนี้แล้ วมันจะช่วยดูแล
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นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ มีความเห็นวา สนับสนุนข้ อเสนอทั้ง 2 ข้ อ
นะครับที่ จะจัดการประชุมแล้ วก็ข้อเสนอที่ 2 ให้ คุณหมอสุวิทย์เป็ นประธานนะครับ แต่ผมอยากจะพูดนิดนึงว่า
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายผมว่าเป็ นเรื่ องสําคัญนะครับ พุทธศาสนาอย่าง อ.กฤติยา ว่าได้ เน้ นเรื่ องความตาย
ไว้ เยอะทีเดียวเรื่ องการใช้ มรณะนุสติเป็ นเครื่ องเตือนใจก่อนตายหลายคนในโลกปัจจุบันนี้นะครับยังมองความ
ตายเป็ นด้ านลบมากทีเดียวยังมองเป็ นสิ่ งที่ น่ ากลัวยังมองเป็ นสิ่ งที่ ทุ กคนพยายามจะวิ่ งหนีแต่ ในทางพุทธ
ศาสนาถือว่าความตายครับเป็ นชีวิตที่ เริ่ มต้ นใหม่แล้ วมีทศั นคติทแี่ ตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นในทิเบตเองก็ได้
มีการพูดถึงความตายไว้ เยอะแยะทีเดียวเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยก่อนตายระยะสุดท้ ายเป็ นสิ่ งสําคัญมาก
และเป็ นการสร้ างชีวิตที่ ดีต่อผู้ป่วยมากมายดีเดียวครับโดยเฉพาะท่านพุทธทาสยังเคยพูดว่าการตายก่อนตาย
มันจะเห็นสัจจะธรรมอย่างหนึ่ งของชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ าเรามีการใช้ องค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ครับมี
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กนั ผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะจะสร้ างทัศนคติใหม่ของคน
ที่ กลัวตายครับเพราะผมเองศึกษาเรื่ องความตายมา 3 4 ปี แล้ วครับเพราะเตรียมตัวตายแล้ วเหมือนกันครับ
ขอบคุณครับ
รศ.กฤติยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่ า ประทานโทษดิฉันเพิ่ งนึกได้ ว่าดิฉันอยากจะ
เสนอผ่านท่านเลขาไปถึงว่าที่ ประธานจัดประชุมนะค่ะว่าขอเสนอให้ มีห้องภาษาไทยค่ะเพราะว่าดิฉันช่วยเค้ าจัด
งานนานาชาติมากหลายครั้งแล้ ว ๆ เราพบว่าถ้ าเราไม่มีห้องภาษาไทยการเข้ าร่วมของชาวบ้ านของคนไทยทั่วๆ
ไปมันจะเป็ นประโยชน์น้อยกับเค้ าแล้ วห้ องภาษาไทยนี่ ก็ให้ แปลไทยเป็ นอังกฤษนะค่ะแล้ วก็เราพบว่าพอเรามี
ห้ องภาษาไทยคนไทยที่ ภาษาไทยแข็งแรงแต่ ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเค้ าก็มาอยากคึกคักแล้ วก็มี
ประโยชน์มากกับการแลกเปลี่ ยนการประชุมค่ะขอฝากไว้ ด้วยค่ะ
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบการเป็ นเจ้ าภาพจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013 วันที่
๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย
๑. คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเป็ นเจ้ าภาพในการจัดประชุม Asia Pacific
Hospice Conference 2013
๒. แต่ ง ตั้ ง นายแพทย์ สุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องกระทรวง
สาธารณสุข เป็ นประธานกรรมการอํานวยการจัดการประชุม มีประธานชมรม
บริบาลผู้ป่วยระยะท้ ายแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการศึกษาเรื่ องความปวดแห่ง
ประเทศไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นกรรมการ
และเลขานุ ก าร มี ก รรมการจํา นวนไม่ เ กิ น ๒๕ คน สํา หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ มอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณาเสนอประธาน คสช.
แต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

เพื่ อการประชุม คสช. เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบฝ่ ายเลขานุ การ
ขอเสนอกํา หนดการประชุ ม คสช. ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๔ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
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จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม
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