รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ผู้เข้าประชุม
๑. พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย
๒. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
๓. นางมาสสุรยี ์ ศรีพรหมมา
๔. ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร
๕. นางปิยนันท์ โศภนคณาภรณ์
๖. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
๗. นายเจตนา แดงอินทวัฒน์
๘. นายพยอม ระวังพันธุ์
๙. ศ.คลีนิก นพ.อานาจ กุสลานันท์
๑๐. ทพ.ญ.ศันสณี รัชชกูล
๑๑. ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
๑๒. รศ.สมชาย วิริยยุทธกร
๑๓. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
๑๔. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๑๕. ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๖. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
๑๗. พระครูอมรชัยคุณ
๑๘. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๑๙. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
๒๐. นายเจษฎา มิ่งสมร
๒๑. นายวิเชียร คุตตวัส
๒๒. นายวีระพล สุดตรง
๒๓. นายปิยกูล คุณแก้ว
๒๔. นายสวัสดิ์ กตะศิลา
๒๕. นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง

รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประธานการประชุม
และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดล้อม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้แทนสภากายภาพบาบัด
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑

๒๖. นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
๒๗. นายสนั่น วุฒิ
๒๘. นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
๒๙. นายชัยพร จันทร์หอม
๓๐. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
๓๑. นพ.อาพล จินดาวัฒนะ
๓๒. นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา

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

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. นายสมนึก ธนเดชากุล
ผู้แทนนายกเทศมนตรี
๓. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
๔. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๕. รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้แทนสภาการพยาบาล
๖. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
๗. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายมานิจ สุขสมจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเจษฎา ประกอบทรัพย์
๒. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล
๓. นพ.สุนทร สุนทรชาติ
๔. ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
๕. พล.ร.ต.นวพล ดารงพงศ์
๖. น.อ.ทศพงค์ เขาสูง
๗. น.อ.สายชล ศรีลาธรรม
๘. น.ต.ณรงค์ศักดิ์ ใจกล้า
๙. พ.อ.ฉัตรพร แขวัฒนะ
๑๐. นพ.วินัย สวัสดิวร
๑๑. ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์
๑๒. ดร.อามร เชาวลิต
๑๓. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล
๑๔. นายมนัส แจ่มเวหา
๑๕. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่
๑๖. นางสาววิริยา พูนคา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ
ที่ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา
คณะทางานฝ่ายสังคมจิตวิทยา
คณะทางานฝ่ายสังคมจิตวิทยา
คณะทางานฝ่ายสังคมจิตวิทยา
คณะทางานฝ่ายสังคมจิตวิทยา
คณะทางานฝ่ายสังคมจิตวิทยา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
รองเลขาธิการสานักงานประกันสังคม
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๒

๑๗. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
๑๘. นางสาวลลิตา สะสอน
๑๙. นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
๒๐. นพ.สมยศ ศรีจารนัย
๒๑. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๒๒. นพ.อนุกูล ไทยถานันท์
๒๓. นางอัญชลี มหาเทียน
๒๔. นายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง
๒๕. นพ.อานวย กาจีนะ
๒๖. นายพิชัย ศรีใส
๒๗. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๒๘. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๒๙. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมณ์
๓๐. นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
๓๑. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
๓๒. ดร.วณี ปิ่นประทีป
๓๓. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๓๔. นพ.ประจักษวิช เล็บนาค
๓๕. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๓๖. นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงษ์
๓๗. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๓๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๓๙. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๔๐. นางจุฑามาศ โมฬี
๔๑. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๔๒. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๔๓. นายภัคคพงค์ วงศ์คา
๔๔. นางลาวัณย์ เงาเบญจกุล
๔๕. นายจารึก ไชยรักษ์
๔๖. ดร.ทิพิชา โปษยานนท์
๔๗. ดร.นาตยา พรหมทอง
๔๘. นพ.คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร
๔๙. นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
๕๐. นางสาวชลาลัย จันทวดี

ผู้แทนผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เจ้าหน้าที่จากสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่จากสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เจ้าหน้าที่จากสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา 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 ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๓

๕๑. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๕๒. นายสุรชัย กลั่นวารี
๕๓. นางสาวอรนิต อรไชย
๕๔. นางจุไรรัตน์ โตคางาม
๕๕. นางสาวเพ็ญทิพย์ ธนวิจิตร์
๕๖. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๕๗. นางสาวสนทยา ทิมเรือง
๕๘. นางสาวชลิดา มีสมวัฒน์
๕๙. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัศมี
๖๐. นางสาวสุนันทา ปินะทาโน
๖๑. นางสาวกรรณิการ์ ดีใจ
๖๒. นางสาวรัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์
๖๓. นายยุทธศักดิ์ บุญศรี
๖๔. นางสาวมัทนา นันตา

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.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิ พัฒ นาศั ย รองหั ว หน้า คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ และหั ว หน้ าฝ่ ายสั งคมจิ ตวิ ทยา
ประธานการประชุม แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระที่สาคัญ คือ การพิจารณา “การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน” โดยขอให้ กรรมการสุ ขภาพแห่ ง ชาติ ทุก ท่ านให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการ
ดาเนิ น งานที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ม ติ ของคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ เ กิด ผลเป็น รูป ธรรม เป็น เรื่ อ งดี ๆที่ ม อบให้ กั บ
ประชาชนเช่นเดียวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีเป้าหมายคืนความสุขให้กับประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
นพ.อ าพล จิ น ดาวัฒ นะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ที่ ประชุมพิจ ารณารายงานการประชุ ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒
จึงเสนอมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โดยไม่มีการแก้ไข
เรื่องเพื่อทราบ
- ไม่มี

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพ : การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้เห็นชอบมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”
ที่ได้เสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินา “หลักการ ทิศทาง และแนวทางสาคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ
ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป
ทั้งนี้ “หลักการ ทิศทาง และแนวทางสาคัญของการปฏิรูประบบสุ ขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”
(เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖. มติ ๘. ผนวก ๑) มีสาระสาคัญครอบคลุมการปฏิรูป ๕ ด้าน ได้แก่
๑. การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ ที่เน้นการนา
หลักการเรื่องสุขภาพในทุกนโยบาย (Health in All Policy) มาแปลงสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล และ
การพั ฒ นาระบบงานและองค์ กรที่ท างาน ด้ า นระบาดวิท ยาที่ร วมถึง ระบาดวิ ทยาสั งคม (Social
epidemiology) อีกทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และใช้การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ
๒. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
ในระดับตาบล และระบบบริการสุขภาพผสมผสานระดับอาเภอ เพื่อรองรับการจัดบริการสุขภาพ
แบบองค์รวมและการดูแลสุขภาพระยะยาว การวางแผนระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงหนุนเสริมกัน
ได้ทั้งระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยควรคานึงถึงขนาดของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
ที่เหมาะสมให้สามารถจัดการเบ็ดเสร็จในตัวเอง เป็นการจัดบริการร่วมกันเป็นเครือข่ายเดียวอย่าง
ไร้รอยต่อ และมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายในเครือข่าย ทบทวนนโยบายความเป็นเลิศ
ด้านบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชียเพื่อลดผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพสาหรับประชาชนไทย
ส่งเสริมการพัฒนาและใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ในการบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น ระบบการสร้างและจัดการความรู้ ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ระบบการสื่อสารด้านสุขภาพ
๓. การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนาระบบการสร้างเสริม
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู้ ใ ห้ แ ละผู้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ การพั ฒ นากลไกการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากบริการสุ ขภาพที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
องค์กร/ประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น เด็กและเยาวชน ผู้ป่วย และประชากรผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยเฉพาะ
คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชน
๔. การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันด้านสุขภาพ โดยปฏิรูประบบการเงินการคลัง
ให้เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้ว ย
วิธีการต่าง ๆ ทั้ง มาตรการทางภาษี การส่งเสริมการลงทุน ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี การสนับสนุนและ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมลงทุนจากชุมชนท้องถิ่น ปรับการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๕

การเงินการคลังด้านสุขภาพของกองทุนสุขภาพต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการอภิบาล
ระบบ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมไปถึงหลักประกันสุขภาพของทุกคน
ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อลดความซ้าซ้อนกับกองทุน
สุขภาพอื่น สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถ
ของบุคลากรของกองทุนสุขภาพต่างๆ
๕. การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยให้ความสาคัญ
กับการอภิบาลระบบสุขภาพโดยเครือข่าย เพื่อให้ ทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องได้ทางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกับการอภิบ าลระบบโดยรัฐ และเชื่อมกับการ
อภิบาลระบบโดยตลาด ให้มีการบูรณาการการทางานของภาคส่วนต่างๆ ในระบบสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้ เกิด เอกภาพ ในการพัฒ นานโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพแบบมีส่ ว นร่ว ม กระจายอานาจ
ทุน และทรัพยากร ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ เพื่อทาหน้าที่ อภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ และจัดการงานด้านสุขภาพด้วยตนเองให้มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ดังรายละเอียดตามเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือ
โดยได้ เ ชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เลขาธิ ก ารส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อธิบดีกรมบัญชีกลาง รอง
เลขาธิการสานักงานประกันสังคม โดยมี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทน
องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรฯ เขต ๑ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการ และมี
ผู้แทนหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พลเรือตรี นวพล ดารงพงศ์) เข้าร่วมประชุมด้วย
โดยมีกรอบการประชุม ดังนี้
๑. ใช้มติที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ “มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย
สังคมจิ ตวิทยาน าเรื่ องการปรั บโครงสร้างการบริห ารจัดการระบบบริห ารจัดการระบบสุ ขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่จะตั้งขึ้น
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในระยะที่ ๒”
๒. ใช้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง การปฏิรู ประบบสุขภาพ ภายใต้การ
ปฏิรูปประเทศไทย
จากการประชุมปรึกษาหารือ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพใน
ระยะเร่งด่วนและในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเสนอ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
๑. ประเด็นสาคัญเร่งด่วน
เห็นควรเสนอให้มีการจัดตั้ง “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ที่ยึดโยงการทางานของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีสาระ
สาคัญและขั้นตอนการดาเนินงาน ปรากฏตาม “ข้อเสนอการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน”
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๖

๒. ประเด็นสาคัญในระยะยาว
เห็นควรเสนอให้นามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แล้ ว เสนอต่อคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติใ ห้ ความเห็ นชอบเพื่อเสนอต่อ สภาปฏิ รูปแห่ ง ชาติและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

 ข้อเสนอการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๑. หลักการสาคัญ
๑.๑ ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยทุกภาคส่วนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพ/สุข
ภาวะของคน ชุมชนและสังคม มีความเป็นเจ้าของ มีความผูกพันและร่วมรับผิดชอบ (Collective
accountability)
๑.๒ ยึด “หลักการ ทิศทาง และแนวทางสาคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศ
ไทย” ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกรอบการดาเนินการ
๑.๓ ใช้ เ ขตพื้ น ที่ ( กลุ่ ม จั ง หวั ด ) เป็ น ฐานการท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มตามภารกิ จ โดยใช้ พื้ น ที่
เป็นฐาน (Area – Function - Participation : AFP) เพื่อให้เกิดการบูรณาการทิศทาง นโยบาย
ยุทธศาสตร์ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณภาพในการ
ท างาน ไม่ เ พิ่ ม ภาระการคลั ง ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และมี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น กลไกชี้ ทิ ศ ทางและบู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว นในด้ า นสุ ข ภาพ
ทุกมิติ ทั้งทางกาย ใจ ปัญญาและสังคม
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๓. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
๓.๑ โครงสร้ า ง เป็ น คณะกรรมการที่ มี ก ารอภิ บ าลแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ ใ ห้ มี พั น ธะผู ก พั น ส าหรั บ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม มีองค์ประกอบและจานวนตามความเหมาะสม และอาจ
ยืดหยุ่นตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ๓ ภาคส่วน ได้แก่
(๑) ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หน่วยงานอื่นๆ
ของรัฐที่ทางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น
(๒) ภาคสังคม ได้แก่ ประชาสังคม องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และภาคเอกชน เป็นต้น
(๓) ภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น
๓.๒ บทบาทหน้าที่
(๑) ร่วมกันอานวยการเพื่อให้เกิดทิศทางและบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของส่วนราชการ
หน่ ว ยงานองค์ ก รต่ า งๆ ในด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค การจั ด การกั บ
ภัยคุกคามและปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ การบริการสุขภาพ การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพ การเงินการคลั งและหลั กประกันสุ ขภาพ และการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยอาจพิจารณาเรื่องเชิงประเด็น เช่น ประเด็นผู้สูงอายุ
ประเด็นปัจจัยสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ เป็นต้น
(๒) สร้ า งพื้ น ที่ บู ร ณาการการท างานด้ า นสุ ข ภาพของทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและคุณภาพในการทางานด้านสุขภาพของทุกมิติ และลดความเหลื่อมล้า
(๓) ผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในพื้นที่ให้สอดคล้ องกับความต้องการด้าน
สุขภาพ (Health needs) ของประชาชน เพื่อยกระดับสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
๔. การดาเนินการในระยะต่อไป
เห็นควรมีคณะทางานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลัก ไปดาเนินการพัฒนารูปแบบการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน อาทิเช่น องค์ประกอบ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และประเด็นอื่นๆ ที่
สาคัญ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
๑. เห็ น ชอบหลั กการในการจั ดตั้งเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเสนอให้ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ให้ ความเห็ น ชอบการจั ด ตั้งเขตสุ ขภาพเพื่ อประชาชน เพื่อ ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ งรับไปดาเนินการ
ให้เป็นผลสาเร็จโดยเร็วต่อไป
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยมีนายแพทย์ณรงค์
ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรฯ เขต ๑ เป็น
ประธาน และมีผู้ทางานประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขาธิการสานักงานประกันสังคม
อธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ทางานและเลขานุการ กาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๘

ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๑ มีความเห็นว่า
องค์ประกอบคณะทางานควรมี ผู้แทนจากภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมทางาน เพื่อร่วมกันพัฒนารายละเอียดให้ มีความ
ครอบคลุม รอบด้านมากขึ้น
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๒ แสดงความเห็นด้วย
กับหลักการในการจัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน เพราะจะเป็นพื้นที่กลางที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ปรึกษาหารือร่วมกันในบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านระบบสุขภาพไปด้วยกัน ซึง่ ในปัจจุบันมีบางพื้นที่ที่หน่วยงานต่างๆ
ได้หยิบยกปัญหาสุขภาพมาปรึกษาหารือเพื่อวางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอต่อการ
จัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน ดังนี้
๑. ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม องค์ ป ระกอบของคณะท างานฯ ให้ ค รบทั้ ง ๓ ภาคส่ ว น และวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้
หน่วยงาน/องค์กรจาก ๓ ภาคส่วน มาร่วมกันทางานอย่างมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนโดยแท้จริง ควรเป็นอย่างไร
๒. ควรพิจารณาขยายกรอบระยะเวลา ๑ เดือนที่กาหนดให้คณะทางานฯ ต้องปฏิบัติงานให้ แล้วเสร็จ ด้วย
การทางานร่วมกันของ ๓ ภาคส่วนควรให้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความเห็นกันให้มาก
๓. ควรคานึงถึงการเปิดเผยข้อมูลในระหว่างการดาเนินงานให้สาธารณะได้รับทราบ โดยอาจใช้ประโยชน์
จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ด้วยเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นกลไกขับเคลื่ อนการปฏิรูประบบ
สุขภาพที่ยึดโยงการทางานของทุกภาคส่วนฯ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
นายสุ พ จน์ สงวนกิต ติ พัน ธุ์ กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนฯ เขต ๑๑ แสดง
ความเห็นด้วยกับหลักการในการจัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน ด้วยจะเป็นการทางานในแนวราบที่ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมทา ไม่ใช่เป็นการทางานตามแนวดิ่งที่เกิดจากการสั่งการ
หากเป็นข้อตกลง พันธะสัญญาในการทางานร่วมกันเพื่อประชาชน แต่จากองค์ประกอบของคณะทางานฯ ที่เสนอส่วน
ใหญ่เป็นภาครัฐ จึงเสนอต่อ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ในฐานะประธานคณะทางานฯ ได้พิจารณาเพิ่มผู้แทนจาก
ภาควิชาการและภาคประชาสังคม ดังเช่น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีองค์ประกอบครบทั้ง ๓ ภาคส่วน
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ แสดงความเห็นด้วยกับหลักการ
ในการจัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน แต่มีข้อเสนอต่อการดาเนินงานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. เห็นควรใช้กลไกสมัชชาสุขภาพเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมให้กว้างกว่า การมีแต่หน่วยงานภาครัฐ โดย
ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมทางานเพื่อให้มีการดาเนินงานที่หนุนเสริมกันและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยัง
เป็น พื้นที่ที่สามารถน าเสนอประเด็น การดาเนินงานที่สอดคล้ องกับปัญหาของพื้นที่นั้นๆ ด้ว ย ซึ่งใน
ปัจจุบันจากการสนับสนุน กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกลไก
สมัชชาสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน ตาบล อาเภอและจังหวัด มาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีและ
เชื่อมโยงสู่การเสนอเป็นนโยบายระดับชาติผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ทามาแล้ว ๖ ปี
พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพเป็นจานวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมของพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมทางาน
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๒. เห็นควรพิจารณาเพิ่มองค์ประกอบของคณะทางานฯ ที่ควรจะสะท้อนภาพการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆให้ครบถ้วน ซึ่งก็ไม่ควรใหญ่เกินไป แต่ให้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ได้ครบ เพื่อ
จะมามาร่วมกันคิดกลไกตรงนี้ให้รอบด้านมากขึ้น
๓. เห็นควรพิจารณาขยายกรอบระยะเวลา ๑ เดือน ด้วยเห็นว่า เป็นระยะเวลาที่ สั้นในการที่จะคิดกลไกที่
ทางานได้จริง เป็นประโยชน์ได้จริงในระยะยาว และหากพิจารณาที่จะใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพมา
ช่วยเสริมทั้งสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
นี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง และเป็นการสร้าง
การยอมรับจากทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ้นด้วย ก็จะใช้ระยะเวลาที่พอสมควร
นายพยอม ระวังพันธ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แสดงความเห็น
ด้วยกับหลักการในการจัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน แต่ยังไม่ชัดเจนถึงวิธีการดาเนินงานว่าจะเป็นอย่างไร
จะมีการแบ่ง เขตแบบไหน ผู้ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นกลุ่มไหนบ้าง แบ่งกลุ่มอย่างไรและอยู่ที่ไหนบ้าง ทั้งจะ
สามารถดาเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือนที่กาหนดไว้ได้หรือไม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. และหัวหน้าฝ่ายจิตวิทยาสังคม ประธานการประชุม ชี้แจงว่า
เห็นด้วยที่จะให้ภาคส่วนอื่นโดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี้ด้วย
สาหรับองค์ประกอบของคณะทางานฯ มอบหมายให้ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ในฐานะประธานคณะทางานฯ
นาความเห็นและข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินงานออกแบบ รูปแบบโครงสร้างกลไกที่เหมาะสมต่อไป
นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๓ มีความเห็นว่า การ
จั ดตั้ง เขตบริ การสุ ขภาพเพื่อ ประชาชน จะเป็นผลงานที่ ดียิ่งชิ้ นหนึ่ง ของ คสช. ด้ว ยจะเป็น ประโยชน์สู งสุ ดของ
ประชาชน แต่มีข้อเสนอต่อการดาเนินงานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. เห็นควรพิจารณาเพิ่มองค์ประกอบของคณะทางานฯ จากภาคส่วนวิชาการที่มาจากสถาบันการศึกษา
องค์กรวิชาชีพต่าง อาจพิจารณาจัดตั้งเป็นเลขานุการคณะทางานฯ ร่วมก็ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการ
ทางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
๒. เห็นด้วยในหลักการการจัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน ถ้าหลักการนี้ไม่ใช่กลไกเชิงอานาจ เป็น
การส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นในมิติสุขภาพในมิติที่กว้างกว่าการเจ็บป่วยและการรักษา เช่นตัวอย่าง การ
ทางานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอ(District Health
System : DHS) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีนายอาเภอเป็นประธาน ได้มีการชวนผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ
มาร่วมกันพูดคุยเสนอถึงเป้าหมายของระบบสุขภาพในอนาคตของอาเภอเราควรเป็นอย่างไร ในอีกไม่กี่
ปีข้างหน้าที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทสี่ ร้างภาระพึ่งพิงให้กับวัยแรงงานควรมีระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
อย่างไรเพื่อลดภาระดังกล่าวลง จึงต้องระดมทุกภาคส่วนที่เข้าใจเรื่องสุขภาพเข้ามาช่วยกัน และใช้
ประโยชน์จากนโยบายของกระทรวงสาธาณสุข ทิศทางของสังคมที่กาลังจะเปลี่ยนไป และขอเสนอให้ใช้
เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งสมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพและ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยทาให้ระบบสุขภาพระดับอาเภอเป็นจริงได้ ซึ่งจากการ
ทาธรรมนูญสุขภาพในทุกตาบลรวมขึ้นมาเป็นระดับอาเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราหลายเรื่องในธรรมนูญ
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หน้าที่ ๑๐

สุขภาพกาลังถูกขับเคลื่อนที่จะพัฒนามาเป็นทิศทางของระบบสุขภาพระดับอาเภอ โดยมีสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณ
แต่ยังมีข้อกังวลในเรื่องของระบบการส่งต่อ ระบบการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไร ซึ่งเดิม
อิงอาศัยระบบการอภิบาลโดยรัฐ(governance by government) เป็นหลัก แต่การทางานแบบมีส่วน
ร่วมนี้ การอภิบาลโดยเครือข่าย(governance by network) มีสาคัญยิ่งที่จะต้องสานพลังการทางาน
ร่วมกันเพื่อให้เป็นเขตสุขภาพเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
ดร.อมรวิทย์ นาครทรรพ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า หลักการในการจัดตั้ง
เขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นเรื่องสาคัญ สมควรผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง จากระบบที่เป็นโครงสร้างแนวดิ่ง
ซึ่งเป็นข้อจากัดของระบบราชการ ที่อาศัยกรอบคิดเดียว ตัวชี้วัดเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ที่หลากหลายในระดับ
พื้นที่ได้ การมีกลไกประสานในแนบราบจึงเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่ง ซึ่งทิศทางการปฏิรูป เพื่อการพัฒนาประเทศไทยใน
หลายๆ เรื่อง เช่น การศึกษา เด็กเยาวชน ที่มีการขับเคลื่อนให้เกิด การจัดการในระดับพื้นที่ทาให้คน ชุมชนและ
ภาคส่วนต่างๆ รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน เข้ามาร่วมกันในการทางาน เช่น ที่จังหวัดยะลา กระบี่ ภูเก็ต ที่มีกลไกประสาน
ในแนวราบ ทางานแบบไม่มีสังกัด บนฐานโจทย์ของพื้นที่ ไม่มีการลงทุนเชิงโครงสร้าง แต่ปัญหาที่พบคือ ยังมีการ
ทางานบนฐานข้อเท็จจริงและความรู้ ที่น้อย จึงต้องอิงอาศัยจากภาคสุขภาพที่มีจุดแข็งของการทางานบนฐานของ
ข้อมูลและความรู้ที่จะเข้ามาช่ว ยเสริมจุดอ่อนและร่วมกันผลักดันการปฏิรูปประเทศไทยนี้ได้จนประสบผลสาเร็จ
เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งใหญ่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระจายอ านาจลงไปสู่ ฐ านประชาชน เป็ น การเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง
(Empowerment) ให้กับภาคประชาชนและปฏิรูปคนไทยให้เป็นพลเมือง (citizen) อย่างแท้จริง
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๑๓ มีความเห็นว่า การ
จัดตั้งเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องใหญ่ เป็นความพยายามในการแก้ปัญหา โดยสร้างกลไก
สาคัญขึ้นมาในระดับเขต แต่คิดว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ พิจารณาจากข้อเสนอ ถ้าดูจากหลักการที่
เสนอมา ๓ ข้อ เห็นว่า ข้อย่อยที่ ๑ และ ๒ เป็นหลักการที่ยอมรับได้ แต่ข้อย่อยที่ ๓ การใช้พื้นที่กลุ่มจังหวัดจัดตั้งขึ้น
เป็นระดับเขต โดยใช้หลัก Area-Function-Participation น่าจะมีปัญหา ด้วยประเทศไทยมีมากกว่า ๒๐ กระทรวง
ที่มี อานาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายและมี โ ครงสร้ างการทางานตามพระราชบัญ ญั ติร ะเบี ยบบริห ารราชการแผ่ น ดิ น
ที่ แ บ่ ง เป็ น การบริ ห ารส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ส านั ก งบประมาณและส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนได้พยายามผลักดันให้มีการบูรณาการโดยใช้จังหวัดเป็นฐานมากว่า ๒๐ปีแล้วแต่ไม่สาเร็จเป็นเพราะ
วิธีการทางานของแต่ละกระทรวงมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น ถ้า มีการจัดตั้งเขตบริการสุ ขภาพเพื่อประชาชน
ในระดับ เขตที่ ไม่มีฐ านของกฎหมายรองรั บ แทนที่จะแก้ ปัญหาได้ อาจจะเป็นการสร้างภาระขึ้นได้ ยกตัว อย่า ง
การจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีจะมีทั้ งในระดับกระทรวงขยายลงสู่ระดับจังหวัดตามระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน แต่ถ้ามีระดับเขตจะต้องมีการจัดทาแผนในระดับเขตเพิ่มเติม ขึ้นมาด้วยหรือไม่ ซึ่งจะเป็นภาระใหม่และต้อง
มีระบบการจัดการขึ้นใหม่เพื่อมารองรับ
สาหรับวัตถุประสงค์ที่นาเสนอว่าเป็นกลไกชี้ทิศทางและบูรณาการนั้น การชี้ทิศทางจะต้องมีการสั่งการ
(directing) ไปจากส่วนกลางที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบังคับบัญชา(unity of command) แต่ถ้าไป
แบ่งเป็นเขตที่มที ิศทางแตกต่างกัน จะมีปัญหาในเรื่องเอกภาพของการบังคับบัญชาหรือไม่ และการมีโครงสร้างในการ
บริหารจัดการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจะทาให้องคาพยพใหญ่โตจนทาให้เกิดปัญหาและมีภาระเกิดขึ้นจากการ
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หน้าที่ ๑๑

โยกย้ายบุคลากรจากที่อื่นมาทางานในระดับเขตเพื่อทาหน้าที่อานวยการ สร้างพื้นที่บูรณาการ ผลักดันและขับเคลื่อน
พอตั้งกลไกเหล่านี้แล้วจะเกิดปรากฎการณ์ ตามกฎของพาร์กินสัน(Parkinson’ Law) คือ งานจะถูกขยายออกไปให้
เต็มตามจานวนบุคลากรที่มีและเมื่อมีการสร้างกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น งานดังกล่าวก็จะขยายขอบเขตออกไป
เรื่อยๆ จนในที่สุด การทางานจะทาเพื่อ ตอบภารกิจขององค์กรมากกว่าที่จะทาเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ ตามเป้าหมาย
ภารกิจ ตัวอย่างเช่น สมมติให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดตั้งกลไกระดับจังหวัดขึ้น
ทั้ง ๗๖ จั งหวัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณประมาณ ๑,๕๐๐ ล้ านบาท ในแต่ละปี สสส. ได้รับเงินเข้ากองทุนฯ ปี ล ะ
๓,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นว่า แทนที่ สสส.จะใช้เงินกองทุนเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์การทางานได้เต็มที่ กลับต้องใช้
เงินครึ่งหนึ่งของกองทุนมาบริหารจัดการกลไกระดับจังหวัด หรือแม้แต่หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ไม่มีกลไกระดับ
เขตก็ต้องมีการจัดตั้งขึ้นมาและก็จะพบปัญหาเช่นกรณีของ สสส. เช่นกัน
หรือหากคิดตามทฤษฎีระบบราชการ(Bureaucracy) ตามแนวคิดของ Max Weber ประกอบด้วยโครงสร้าง
ทีส่ าคัญ ได้แก่ ๑) หลักการจัดลาดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) ๒) อานาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาและ
ความสานึกแห่งความรับผิดชอบ (Hierarchy of Authority & Responsibility) ที่ต้องมีการภาระหน้าที่(Duty) และ
อานาจหน้าที่ (Authority) ให้กับตาแหน่งต่างๆ ๓) หลักการทางานที่ยึดถือระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ (Rule and
Regulation & Officialy) และมีลักษณะของความเป็นทางการ(officially) โดยต้องมีการกาหนดระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ต้องเขียนไว้อย่างชัดเจน ๔) หลักการแบ่งงานกันทาตามความชานาญเฉพาะด้านโดยต้อง
คานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรมตามหลักคุณธรรม ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ (Division of
labour, Specialization , Merit System) และ ๕) ความเป็นวิชาชีพ (Professional) ก็ไม่สามารถนามาใช้อธิบาย
โครงสร้างกลไกการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนได้
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประธานการประชุม ชี้แจงว่า
ตามที่เลขาธิการนาเสนอนั้น เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นในการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน แต่รายละเอียดในเรื่อง
องค์ประกอบและโครงสร้างคงต้องมีการทางานต่อไป
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๙ มีความเห็นว่า จาก
ประสบการณ์การทางานในพื้นที่ การกาหนดทิศทางนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่เป็นเรื่องที่สาคัญ เช่น
จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรมที่เกษตรกรเจ็บป่วยเนื่องจากการใช้สารเคมี เป็นอันดับ ๑ หรือ ๒ ของประเทศ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกาหนดเป็นตัวชี้วัด แต่ไม่มีคู่มือหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา พื้นที่ต้องแสวงหาเองโดยเชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านมาหารือและวิเคราะห์ชุดความรู้ที่มีในพื้นถิ่น เชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงนโยบายและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง นี่คือการทางานที่มาจากการสั่งการของกลไกส่วนกลาง
ที่ต่างคนต่างทา แต่เครือข่ายประชาสังคมและปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องผลักดันให้เป็น
นโยบายของจังหวัดให้ได้ แต่การไปเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้กาหนดเป็นนโยบายจังหวัดพิจิตรเรื่อง การลด
การใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ง่าย จึงเริ่มจากการเจาะเลือดเพื่อตรวจความเสี่ยง
จากปริมาณสารเคมีตกค้างของผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่งผลการตรวจพบว่า ทุกท่าน
อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง จึงเป็นจุดกาเนิดของสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร ซึ่งในปัจจุบันปัญหานี้ก็ยังคงอยู่
และไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดพิจิตรเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาของเขตภาคเหนือตอนล่างที่เป็นพื้นที่ชลประทาน
มีการส่งออกออกข้าวเป็นอั นดับหนึ่งของประเทศ ขณะเดียวกันก็มีปริมาณการใช้สารเคมีมากที่สุด ด้ว ย ซึ่งไม่มี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑๒

หน่วยงานใดที่มีนโยบายจัดการปัญหาเรื่องสารเคมีทางการเกษตรที่ชัดเจน แต่เครือข่ายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดต่างๆ
ที่มีปัญหานี้ได้ร่วมกันเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อการผลักดันและขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ สาหรับในระดับพื้นที่ จังหวัด นครสวรรค์ได้จัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดม
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตั้งแต่เกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว ธุรกิจการส่งออก หอการค้า
จังหวัด หน่วยงานรัฐ สถาบันวิชาการและประชาสังคมที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยระดมความคิดเห็นถึง ทิศทางในอนาคต
ของการผลิตข้าวของจังหวัดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่จังหวัดพิจิตรก็มีการดาเนินการที่คล้ายกัน แต่ คสช.
ได้ให้ความสาคัญจงได้มีการพูดคุยที่เป็นทางการที่กองทัพบก โดยมีผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นผู้เขียนนโยบายข้าว ที่มี
เป้าหมายแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ลดภาระหนี้สินของเกษตรกร ฯลฯ นี่คือตัวอย่างของการกาหนด
นโยบายที่ทุกฝ่ายมาร่วมมือกัน ซึ่งไม่เพียงมีแต่ประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกาตร
เท่านั้ น ประเด็น ปั ญหา ดั งเช่น (๑) จ านวนผู้ สู งอายุที่ถูกทอดทิ้งให้ อยู่ในชุมชนทาหน้าที่เลี้ ยงหลานที่ลู กซึ่งเป็ น
วัยแรงงานออกไปขายแรงงานนอกพื้นที่ (๒) ปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นต้น ก็เป็นประเด็นร่วมในระดับเขตภาคเหนือ
ตอนล่างเช่นกัน
ตัวอย่างที่ชี้แจงนี้ แสดงให้เห็นถึงการทางานของกลไกเชิงนโยบายในรูปเครือข่าย ไม่ใช่ กลไกเชิงโครงสร้าง
ที่มอี านาจใดๆ ทั้งสิ้น เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อแก้ ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ มาช่วยกันคิดทิศทางและ
นโยบายสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ร่วมกัน ในส่วนของการทางานก็ขึ้นกับการบังคับบัญชาภายในของแต่ละหน่วยงาน
ที่มีอยู่เพียงแต่ต้องมีทิศทางการทางานที่หนุนเสริมนโยบายดังกล่าว หากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบให้
มีการจัดตั้งกลไกระดับเขตขึ้นมาเพื่อสร้างความร่วมมือและความเชื่อมโยงในเชิงนโยบาย ไม่ใช่การสั่งการ นั้น ควรให้
ระยะเวลาในการทางานมากขึ้น รวมทั้งให้มีการทางานเชิงวิชาการและการจัดการความรู้ให้ชัดเจน เสนอต่อที่ประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกที่มาจากทุกภาคส่วน จะเป็นการสมานฉันท์ที่ถูกต้อง
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า การจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทย ที่ผ่านมาจะเป็นการทางานของภาครัฐเป็นหลัก แต่ในครั้งนี้
จะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับ เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชน ซึ่งเป็นการทางานในแนวระนาบ ทาหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ของการทางานในแนวตั้งของภาครัฐ
ภาควิชาการ ภาคประชาชนและเอกชน เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ และช่วยหนุนเสริม การสร้างให้
ประชาชนมีจิตสาธารณะและมีคุณธรรม
นายพิชัย ศรีใส กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า สถานการณ์ของ
ประเทศไทยในขณะนี้ต้อง “รวบเข้ามา มิสู้ผลักออกไป” คือ ต้องร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ที่สาคัญคือ
ความยั่งยืนอยู่ที่การเรียนรู้ของผู้คนในแผ่นดิน หากการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นการกระจายบทบาทและ
อานาจหน้าที่ให้กว้างขวางแทนที่จะทางานเฉพาะในแนวตั้งจากภาครัฐ จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ปัญหาก็คือ
จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทาให้ เกิดความร่วมมือได้จริง หน่วยงานต่างมีองค์ความรู้ เทคนิคการทางานที่ดี มีศักยภาพ
ในการทางานอยู่ แล้ ว แต่จ ะเชื่อมประสานกันได้อย่างไร เป็นโจทย์สาคัญ จึง เห็ นด้วยกับหลักการในการจัดตั้ง
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่ไม่ใช้กลไกเชิงอานาจ ใช้อานาจอ่อน และใช้ความร่วมมือของประชาชน
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลไกในระดับ
เขตนี้ไม่ได้เป็นโครงสร้างที่จะต้องจัดตั้งขึ้น ด้วยเป็นกลไกในเชิงการเชื่อมประสาน จึงไม่เป็นภาระของหน่วยงานต่างๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑๓

ที่ต้องมาตั้งโครงสร้างระดับเขตรองรับ ดังนั้นประเด็น ที่ นพ.วิชัย โชควิวฒน เสนอจึงไม่น่าวิตกกังวลแต่ควรเก็บไว้
เป็นข้อที่พึงระวัง จากตัวอย่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรื่อง สุขใจ..ไม่คิดสั้น หรือนโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการ
ตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ หรือการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วนภาคใต้ เป็นต้น เป็นนโยบายที่มีการทางานที่ไม่อิงอาศัยระบบราชการเป็นหลัก
แต่เป็นโครงสร้างการทางานตามบริบทตามภารกิจของแต่ละองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังนั้นกลไกในระดับเขต
จึงไม่ควรมีโครงสร้างที่ตายตัว ควรให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่และประเด็น และเห็นควรที่จะให้
มีการใช้สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเครื่องมือในการเชื่อมประสาน
การทางานในแนวราบ
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชี้แจงว่า กระทรวงสาธารณสุขมีมุมมองในเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ ดังนี้
๑. เมื่อปี ๒๕๒๓ จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในเรื่อง บทบาทและทิศทางของ
กระทรวงสาธารณสุขในทศวรรษที่ทาหน้าที่เป็น Nation Health Authority ซึ่งได้มีการจัดระบบการจัดบริการ
สุขภาพในรูปเขตและมีการถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น ในขณะที่สานักงานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้
จัดตั้งขึ้น ทาให้กลไกการเงินการคลัง มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงต้องพิจารณาให้เห็นภาพรวมของโครงสร้าง
ระบบสุ ขภาพให้ ชัด เจนว่า มีใครบ้ า งที่เป็น ผู้ ซื้อบริการ (purchaser) และมีใ ครบ้างที่ เป็น ผู้ จัด หาบริการ
(provider)
๒. หลักการและทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพทั้ง ๕ ข้อตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ มติ ๘ นั้น ตรงกับ
ที่กระทรวงสาธารณสุขจะดาเนินการในลักษณะ inside-out โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบบริการ ที่ไม่ใช่เรื่อง
ของรั กษาพยาบาล การป้ องกัน รั กษาฟื้นฟู การส่ งเสริมป้องกัน การคุ้มครองผู้ บริโ ภค แต่เป็น การวางแผน
ที่เรียกว่า health service plan บูรณาการทั้งหมด ครอบคลุมทั้งหมด ที่สาคัญคือ ในการดาเนินการดังกล่าว ได้
คานึงถึงขนาดของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้สามารถจัดบริการเบ็ดเสร็จในตัว โดยเป็นการจัดบริการร่วม
เป็นเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อและมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ดังนั้นหากมีการดาเนินงานที่ผนวกในเรื่อง
การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเข้าร่วมด้วย จะเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมทางานกับภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบ
เครือข่าย
๓. หลักการในเรื่องกาลังคน ต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยผลิตบุคลากรและผู้ใช้บุคลากร เพื่อทาให้การใช้
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากขึ้น กลไกระดับเขตจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่จะมองให้ครอบคลุม
ทั้งเรื่องบริหารและการจัดบริการ ที่ไม่เป็นกลไกเชิงอานาจ แต่ต้องมีพันธะสัญญา ผูกพันหน่วยราชการให้รับ
ข้อเสนอกลับไปดาเนินการตามภารกิจที่หมายรวมถึงกลไกการบริหารทรัพยากร การเงินการคลังที่ลงไปเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ ด้วยการกระจายอานาจ ดังนั้น ราชการใน
ส่วนกลาง จึงต้องยอมที่จะเสียอานาจการสั่งการในบางส่วน เพื่อให้กลไกนี้สามารถดาเนินการได้เต็มกาลังมากขึ้น
๔. แนวคิดเรื่ องเขตบริ การสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุ ขเมื่อเทียบกับ หลักการและทิศทางการปฏิรูป ระบบ
สุขภาพตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ นับว่าเป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ปรับเปลี่ยนให้ เป็นเขตสุขภาพ และ
หน่วยงานที่มีอานาจพร้อมที่จะแบ่งอานาจให้เขตสุขภาพ ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ พร้อมที่จะสนับสนุน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ส่วนเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะจัดขึ้นก็จะเป็นการเสริม การ
ทางานซึ่งกันและกัน เพราะจะทาให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑๔

รศ.ดร.วิทยา กุล สมบู ร ณ์ กรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ จากผู้ แทนสภาเภสั ช กรรม มีความเห็ นว่า เรื่องนี้
เหมือนกับหลายๆ เรื่องที่ คสช. คิดทาเป็นเรื่องที่ดี ความเข้าใจ ความไว้ใจ การมีส่วนร่วม จึงเป็นเรื่องที่สาคัญ หาก
พิจารณาในเนื้อหาที่น าเสนอ พบว่า มี ๒ คาที่ขัด แย้งกั น ในขณะที่ใช้คาว่า A-F-P แต่ในแผนภาพที่แสดงเป็น
Directing board และจากที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เสนอนั้น มีความเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขมี จินตนาการถึง
กลไกการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างหลากหลาย ทั้งที่ในปัจจุบัน มีนโยบายที่สั่งการจากส่วนกลางลงไปยังพื้นที่ ที่
ไม่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่เป็นจานวนมาก จึงมีคาถามว่า เป็นจินตนาการเดียวกันหรือไม่ และกรรมการหลาย
ท่านได้ให้ความเห็นต่อคาว่า “Soft power” กับ “พันธะสัญญา” ที่ยังคงมีความหมายที่หลากหลาย จึงเสนอว่า
คณะทางานที่จะจัดตั้งขึ้นมาควรจะกาหนดความหมายให้ชัดเจนขึ้น และถ้าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาให้
มีการนาเสนอการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปลายปีนี้ จึงมีความเห็นว่า
ควรที่จะพิจารณาเรื่ องนี้โดยเร็วหรือไม่ หรือยังพอมีเวลาในการตัดสินใจ สาหรับข้อกังวลเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คณะทางานที่มีแต่ส่วนราชการเป็นหลัก มีความเห็นว่า จะเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับจากภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง จึง
ขอเสนอให้ทบทวนองค์ประกอบของคณะทางาน ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอาจเสนอเป็นข้อสรุปกว้างๆ ว่า
ควรประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงกัน
นายธรรมศัก ดิ์ สั มพัน ธ์สั น ติกูล ผู้ แ ทนจากส านัก งบประมาณ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
มีความเห็ น ว่า กลไกที่ส านั กงบประมาณร่ว มกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพยายามขับเคลื่ อน
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการปัญหาของประเทศในหลายเรื่องนั้น ขณะนี้ ระบบงบประมาณในปี
๒๕๕๘ ที่กาลังเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอกลไกสาคัญที่จะทาให้เกิดการบูรณาการนโยบายที่เป็นวาระ
แห่งชาติรวมทั้งสิ้น ๑๔ เรื่อง เช่น ยาเสพติด การจัดการขยะ เป็นต้น สาหรับการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
นับเป็นสิ่งที่ดีที่มอบให้กับประชาชนที่ควรให้การสนับสนุน จึงขอเสนอให้พัฒนาเป็นประเด็นการสร้างสุขภาวะให้กับ
ประชาชนในวาระสาคัญเร่งด่วนเสนอเป็นเรื่องที่ ๑๕ โดยมีกลไกการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
สุขภาพทางกายหรือการรักษาโรค ให้เป็นเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพทั้งระบบ โดยวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะ
ที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบของประชาชน พร้อมเสนอทิศทางหรือแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องนั้นๆ สาหรับ
อุปสรรคในการบริหารจัดการที่อาจเกิดเนื่องจากปัญหาโครงสร้างของหน่ วยงานราชการนั้น หากกลไกการบูรณาการ
ได้บรรจุอยูใ่ นระบบงบประมาณจะสามารถแก้ปัญหาได้ ดังเช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้องใช้กลไกบริหารจัดการ
จากทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียว
นายวิเชียร คุตตวัส กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๔ มีความเห็นว่า ในช่วง
การจัดทา (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... จนกระทั่งมีผลบังคับใช้ นั้น เกิดจากความร่ว มมือของ
ทุกภาคส่วนที่เป็น การใช้อานาจเชิงสังคมมากกว่าอานาจเชิงกฎหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ในกระบวนการสมัชชา
สุขภาพและในพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติฯ ที่ใช้คาว่า “หน้าที่และอานาจ” เป็นการเน้นการมีหน้าที่ ไม่ใช่เน้น
การมีอานาจ ดังนั้น จึงเห็นด้วยในหลักการการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อ จัดการกับปัญหาที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ในระดับ จั งหวัดหรื อเป็ น ประเด็น ปั ญหาร่ว ม เช่น สุ ข ภาวะชาวนา การใช้ส ารเคมี ท้องไม่พ ร้อ ม ปัญ หา
ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น จึงเสนอว่า การกาหนดเขตไม่ควรมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วยอาจเป็นเขตชาติพันธุ์ เขตลุ่มน้า ฯลฯ ซึ่งในที่พื้นที่หนึ่งอาจมีความซ้อนทับของเขตในประเด็นต่างๆ ได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑๕

ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภากายภาพบาบัด มีความเห็นว่า สนับสนุน
ให้มีกลไกการเชื่อมประสานระบบสุขภาพ แต่สิ่งสาคัญคือ การสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจที่ชัดเจนให้กับประชาชนว่า
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนคืออะไร จากประสบการณ์ในการทาระบบการฟื้นฟูในระดับชุมชน ระดับอาเภอและระดับ
จังหวัดในบางแห่ง ทาให้เชื่อได้ว่า กลไกของเขตสุขภาพฯ น่าจะดาเนินการได้ โดยอาจเริ่มดาเนินการในพื้นที่ตัวอย่าง
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาแล้ ว ค่ อ ยน าไปขยายสู่ พื้ น ที่ อื่ น ซึ่ ง จะต้ อ งมี วิ ธี ที่ ใ ห้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า มามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าและความเป็นเจ้าของ กลไกที่สร้างขึ้นไม่ควรมีประเด็นที่เกี่ยวพันกับภารกิจ
ของหน่วยงานต่างๆ แต่ควรมุ่งเน้นประเด็นที่จะปฏิรูป ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
จะทาให้ประเด็นสามารถขับเคลื่อนไปได้ง่าย เช่น ประเด็นที่ผ่านสมัชชาสุขภาพหรือ มาจากธรรมนูญสุขภาพ หรือ
ประเด็นที่เป็นปัญหาในภาพรวมของหลายจังหวัด แล้วนามาพิจารณาว่า การขับเคลื่อนในประเด็นนั้นๆ มีข้อขัดข้อง
เชิงโครงสร้างหรือข้อกฎหมายอะไรบ้าง และจะสามารถทาให้ข้อขัดข้องดังกล่าวผ่อนคลายลงได้หรือไม่ ด้วยวิธีการใด
การทางานในลักษณะนี้น่าจะช่วยให้การพัฒนาระบบสุขภาพในระดับเขตเป็นไปได้มากขึ้น
นางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ให้ข้อมูลว่า โครงสร้างของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในระดับภูมิภาค นอกจากจะมีสานักงาน
ในระดับจังหวัดแล้ว ยังมีสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานระดับเขตอีก ๑๒ เขต จึงเห็นด้วย
กับการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่ จะบูรณาการการทางานในระดับเขต ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพที่ต้อง
ดาเนินการมีทั้งปัญหาเรื้อรังที่มีอยู่นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และปัญหาที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตเพื่อเตรียมการเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน และจากที่ผู้แทนจากสานักงบประมาณได้เสนอถึงการบูรณาการนโยบายที่เป็นวาระ
แห่งชาติใน ๑๔ เรื่องนั้น กระทรวงฯ ได้ร่วมดาเนินการด้วย แต่มีข้อกังวลถึงการดาเนินงานที่เป็นการเชื่อมโยงบูรณา
การเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ดังนั้ น กลไกการบูรณาการทุกภาคส่วนตามเสนอน่าจะมีผลให้เกิดผลสาเร็จได้
มากกว่า
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประธานการประชุม สรุปว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยให้พิจารณาขยายเวลาจากเดิมที่ กาหนดไว้ว่าต้อง
แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน เพื่อให้ได้ข้อยุติของรูปแบบ โครงสร้าง ขอบข่ายการทางาน การประสานงานที่ชัดเจน ก่อน
นาเสนอในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปลายปี ๒๕๕๗ นี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
และเห็นชอบให้ตั้งคณะทางานพัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็น
ประธานคณะทางาน สาหรับองค์ประกอบของคณะทางานฯ ให้ เป็นไปตามที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบหลักการในการจัดตั้งเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเสนอให้ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติให้ความเห็นชอบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทางานพัฒ นารูปแบบการจัดตั้งเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน
โดยมี นายแพทย์ ณรงค์ศัก ดิ์ อังคะสุ ว พลา กรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ จากผู้ แทน
องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรฯ เขต ๑ เป็นประธาน และมอบหมายให้เป็น

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑๖

ผู้ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของคณะท างานฯ ในจ านวนไม่ เ กิ น ๒๐ คน โดยให้ น า
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสุขภาพแห่งชาติมาประกอบการพิจารณา
และให้คณะทางานฯ ทาหน้าที่พัฒนารูปแบบการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ตามหลักการสาคัญของข้อเสนอการจัดตั้งฯ โดยเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับ ทั้งนี้ อาจเสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของทีป่ ระชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไปด้วย
๔.๒

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า จากการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้เห็นชอบมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” และให้
เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการตามมติฯ ในข้ อ ๒.๑ และ
๒.๓ ประกอบกับในระเบียบวาระที่ ๔.๑ จากการประชุมปรึกษาหารือหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๕๗ ที่ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสาคัญในระยะยาว ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ประชุมเห็น ควรให้
เสนอมติส มัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูป
ประเทศไทย” ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ สภาปฏิรูปแห่งชาติและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติดังกล่าวให้เกิดผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ต่อไป
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูป
ระบบสุ ข ภาพ ภายใต้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศไทย” ต่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ เสนอต่ อ สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ แ ละหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
เรื่องอื่น ๆ

การเสนอชื่อผู้แทนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนฯ เขต ๓ เสนอความเห็นว่า
ด้วยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะมีการสรรกาสมาชิกฯ ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วย การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มาตรา ๑๐ บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลจากชื่ อที่เสนอโดยนิติบุคคลซึ่งไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรที่ให้เสนอได้ไม่เกินสองชื่อ และมาตรา ๑๑(๒) ในการเสนอชื่อบุคคล บัญญัติให้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑๗

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้เสนอชื่อตามมติของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน นั้น เพื่อให้
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้ง ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศ
ไทย” ที่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ ๔.๒ มีการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลได้จริง จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พิ จ ารณาเสนอชื่ อ “ดร.ศิ ริ น า ปวโรฬารวิ ท ยา กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ าก
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มธุรกิจเอกชน” และ “นพ.อาพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ” เข้ารับการ
สรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
นายพยอม ระวังพันธุ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาบล มีความเห็นว่า ขอให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาเสนอชื่อท่านอื่นด้วย เช่น “นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรฯ เขต ๑๓” ที่มีความรู้ความสามารถมาก และเป็นอดีตข้าราชการ
ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
พล.ร.อ.ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รองหั ว หน้ า คสช. และหั ว หน้ า ฝ่ า ยสั ง คมจิ ต วิ ท ยา ประธานการประชุ ม
เสนอว่า กรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกท่านสามารถเสนอชื่อผู้อื่นเพิ่มเติมได้ และหากมีการเสนอชื่อเพิ่ม จะขออนุญาต
ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ออกจากที่ประชุม เพื่อที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติจะได้พิจารณาลงคะแนนเลือก
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรฯ เขต ๑๓
แจ้งว่า ก่อนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ปฏิเสธผู้ที่โทรมาแจ้งขออนุญาตเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติแล้ว ประกอบกับข้อจากัดของเงื่อนเวลาในการเสนอชื่อที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสามารถเสนอชื่อผู้แทนได้ทันตามกรอบเวลา จึงเห็นควร
เสนอชื่อ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และ นพ.อาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้แทน
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอชื่อ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
และ นพ.อาพล จินดาวัฒนะ เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๕ น.
นางสาวอรนิต อรไชย และ นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
ผู้จัดทารายงานการประชุม
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

หน้าที่ ๑๘

