รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี
ผู้เข้าประชุม
๑. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
๒. นางมยุรา กุสุมภ์

๓. พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
๔. นางรชตภร โตดิลกเวชช์
๕. นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล

๖. นายสุรพงษ์ เจียสกุล
๗. นางรัชนีกร ดารกมาศ

๘.

นายประสพโชค นิ่มเรือง

๙.

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ผศ.กานดา ชัยภิญโญ
รศ.สมชาย วิรยิ ะยุทธกร
รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
นายพิเชฐ บัญญัติ
นางสุภาวดี นวลมณี

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รองประธานกรรมการ
สาธารณสุข
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนธิสัญญา และความร่วมมือ กรรมการ
ระหว่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์
กรรมการ
จ.นครนายก ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
กรรมการ
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

ศ.สุริชัย หวันแก้ว
รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
นายมานิจ สุขสมจิตร
นางปรีดา คงแป้น
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ศ.เกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
ร้อยตํารวจตรีสุขสัณห์ ภิชัย
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล
นางสุกัญญา ทรัพย์แตง
นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์
นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
จ่าเอก วีระพล เจริญธรรม
นายสมคิด สิรวิ ัฒนากุล
นายนพภา พันธุ์เพ็ง
นายสุชีพ พัฒน์ทอง
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
นายพลเดช ปิ่นประทีป
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
หัวหน้างาน คสช./คบ.

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

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการอื่น)
๑. นายสมศักดิ์ โล่เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
๒. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ให้ข้อมูล
๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

๒.
๓.
๔.

นายฑิณกร โนรี
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
นายเปรม ชินวันทนานนท์

๕.

นายประพจน์ เภตรากาศ

ประธานอนุกรรมการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) และกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ประธานอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติการพัฒนา
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท
สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์
นางประนอม คําเที่ยง
นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย
นายดํารง ลิมารักษ์
นายบัญชา อาภาศิลป์

๗.
๘.
๙.
๑๐

นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย
ศ.ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ
นายเจษฎา มิง่ สมร
นายศุภกิจ ศิรลิ ักษณ์

๑๑
๑๒.
๑๓.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.

ผศ.อังคณา สริยาภรณ์
ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
นางรําไพ แก้ววิเชียร
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
นางนาตยา พรหมทอง
นางสาวณนุต มธุรพจน์
นางจุฑามาศ โมฬี
นางวันวิสา แสงทิม
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
นายณรงค์ กฤติขจรกรกุล

แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คสช.
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ที่ปรึกษา คสช.
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา คสช.
แทนปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่ปรึกษา คสช.
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา คสช.
แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คสช.
ข้าราชการพลเรือน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
สภาการพยาบาล
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๓

๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

นางสาวนันยณัฏฐ ถุงปัญญา
นางสาวช่อฉัตร สุนทรพะสิน
นางสาวกชพร นิลปักษ์
นางสาวนภินทร ศิริไทย
นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐกุล
นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
นายสุรชัย กลัน่ วารี
นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ

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

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ มี ร ะเบี ย บวาระ
เพื่อพิจารณาหลายเรื่อง เช่น ร่างยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ เป็นต้น จึงขอความร่วมมือกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเรื่องนี้
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒ จึงเสนอมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๑ ผลการจัดงานประชุมวิชาการ “สร้างสุขที่ปลายทาง” (นําเสนอด้วยเอกสาร)
นายพลเดช ปิ่ น ประที ป กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ รายงานว่ า
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบความคืบหน้าการจัดประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” ในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้วนั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๔

ในการนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก งาน
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาล(องค์การมหาชน) สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาวิชาชีพ เครือข่ายพุทธิกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต ได้จัดการ
ประชุมดังกล่าวจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๑. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนทั้งหมด ๑,๔๑๘ คน ประกอบด้วย
๑.๑ ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

๑,๐๒๓ คน

๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕๐ คน

๑.๓ คณะกรรมการและคณะทํางาน

๑๓๔ คน

๑.๔ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิชาการ
และการขับเคลื่อน
๑.๕ สื่อมวลชน

๔๘ คน
๖๓ คน

๒. การแสดงปาฐกถาพิ เ ศษ ช่ ว งพิ ธี เ ปิ ด และพิ ธี ปิ ด ได้ แ ก่ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๕๙ โดย
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๙ โดยนายบรรลุ ศิริพานิช
๓. การเสวนาทางวิชาการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาการจากบทเรียน
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการตายตามธรรมชาติ การสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต ประกอบด้วย
วงเสวนาจํานวน ๑๖ วง ในหัวข้อต่างๆดังนี้
๓.๑ ไม่ต้องใช้ ม.๔๔ เรามี ม.๑๒
๓.๒ ศาสนากับความตาย
๓.๓ บ้านคือวิมานของเรา
๓.๔ ความตายในหลากมิติวัฒนธรรม
๓.๕ มอร์ฟิน น่ากลัวจริงหรือ?
๓.๖ ที่พึ่งปลายทาง
๓.๗ นโยบายตายดี นับจากนี้ไป
๓.๘ การรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์
๓.๙ หนทางสู่สุคติ The road to rest in peace
๓.๑๐ คําสั่งเสียก่อนจากลา
๓.๑๑ การดูแลแบบประคับประคอง: ทางสองแพร่งของการรักษา
๓.๑๒ มุมมองความตายสายอินดี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๕

๓.๑๓ สังคมแห่งวัฒนธรรมสุขภาพ
๓.๑๔ วรรณกรรมนําชีวิต
๓.๑๕ ความงามในทุกมิติของชีวิต
๓.๑๖ เมื่อสบตากับความตาย
๔. การพั ฒนาศั กยภาพและส่ งเสริ มนวั ตกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อสร้ างองค์ ความรู้ ในการตั ดสิ นใจ
เชิงนโยบาย การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ การจัดกระบวนการเรียนรู้
การเพิ่มทักษะที่พึงประสงค์ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ เรื่อง ได้แก่
๔.๑ เตรียมตัวตายอย่างมีสติกับลมหายใจสุดท้าย
๔.๒ สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึง่ ของการแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต
๕. ลานกิจกรรมและบูธนิทรรศการ ประกอบด้วย หน่วยงาน/องค์กร ที่นําเสนอผลการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต จํานวน ๓๐ หน่วยงาน ทั้ งหน่วยงานราชการ
สภาและชมรมวิชาชีพ สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา กลุ่มเครือข่ายองค์กร องค์กรภาคเอกชน
๖. การสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ก่ อ นและระหว่ า งงานในรู ป แบบของสื่ อ โทรทั ศ น์ วิ ทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ รวม ๑๖๓ ชิ้นข่าว เป็นการสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ ๓๑ ชิ้นข่าว สื่อทีวี ๑๙
ชิ้นข่าว สื่อวิทยุ ๑๒ ชิ้นข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ๑๐๑ ชิ้นข่าว
๗. ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากการประมวลผลการประชุม ประกอบด้วย
๗.๑ เร่งรณรงค์เรื่องการสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมในเรื่องการดูแลแบบประคับประคองและ
การตายดี ซึ่งรวมถึงแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้า
มาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
๗.๒ ผสมผสานความร่วมมือในการทํางานร่วมกันระหว่างภาควิชาการ ส่วนราชการ องค์การ
ภาคเอกชน องค์กรทางศาสนา ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการตายดี รวมถึงมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยการนําศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องนี้
๗.๓ การพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบทั้งด้านกฎหมาย ระบบการบริการจัดการของรัฐ
เช่น การจัดการยาแก้ปวด การพัฒนาเรื่องการเงินการคลังด้านสุขภาพในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของทั้งประชาชนทั่วไปและบุคลากรด้านการแพทย์เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตายดีในสังคมไทยต่อไป
ทั้งนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติจ ะนํ า ข้อ เสนอเชิ งนโยบายข้ า งต้ น ไปวางแผน
การดําเนินงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้
รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบผลการจัดงานประชุมวิชาการ “สร้างสุขที่ปลายทาง”

๔.๒ ผลการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ (นําเสนอด้วยเอกสาร)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๖

นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า ตามที่
คณะกรรมการจั ดสมัชชาสุ ข ภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๙ ซึ่งมี นายศุ ภกิจ ศิริ ลั กษณ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากองค์กรภาคราชการ เป็นประธานกรรมการ ได้ดําเนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้ประเด็นหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ธรรมนูญระบบสุขภาพ
และสังคมสุขภาวะ” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี บัดนี้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วนั้น
คจ.สช. รายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒,๗๑๙ คน ดังนี้
๑) สมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ าก ๒๘๐ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย จํ า นวน ๑,๑๑๐ คน
จําแนกเป็น
๗๗๔ คน
- กลุ่มเครือข่ายพื้นที่
- กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน
๑๒๖ คน
- กลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพ วิชาการ
๕๑ คน
- กลุ่มเครือข่ายภาคราชการ การเมือง องค์กรของรัฐ
๑๕๙ คน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑๒ คน
๓) ผู้สังเกตการณ์
๑๔ คน
๔) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
๑๓๘ คน
๕) ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องขับเคลื่อนติดตามมติฯ
๓๖๖ คน
๖) วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมในห้องเสวนานโยบาย
๒๖๗ คน
สาธารณะ และลานสมัชชาสุขภาพ
๗) ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรเจ้าภาพร่วมจัด
๑๐๕ คน
และเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
๘) ผู้ประชุมจาก สช. และอาสาสมัคร
๒๖๐ คน
๙) ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ได้แก่ สื่อมวลชน ผู้ติดตาม และประชาชนทั่วไป ๓๔๗ คน
๒. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพชาติมีฉันทมติร่วมกัน
จํานวน ๔ มติ ได้แก่
๑) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๑ น้ําดื่มที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน
๒) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ
๓) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๓ การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
๔) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

๓. การแสดงปาฐกถาพิเศษ ช่วงพิธีเปิด ระหว่าง และพิธีปิด งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๗

๑) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙: นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนา
ประชาสังคม และ นางประมวล มาลัย ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต.เขาคอก
จ.บุรีรัมย์
๒) วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙: นายปัญญา ปุลิเวคินทร์ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
๓) วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙: พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศั ย รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๔. การรายงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนมติส มั ชชาสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๙ มติ
ประกอบด้วย
๑) มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) มติ ๑.๘ ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการ
๓) มติ ๓.๒ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
๔) มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
๕) มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
๖) มติ ๖.๔ แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของ ยา อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
๗) มติ ๗.๒ การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ
๘) มติ ๗.๔ การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
๙) มติ ๗.๕ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมความสําเร็จของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ที่ผ่านมาในรูปแบบของ
การเสวนาในห้องเฉพาะ จํานวน ๘ มติ/กลุ่มมติ และเปิดตัวเวทีเสวนา (Forum) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมด้วย
๕. ห้องเสียงจากภาคี เป็นการเปิดพื้นรับฟังเสียงข้อห่วงกังวลและข้อเสนอของภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะกลุ่ม
คนเล็กคนน้อยในสังคม จุดประกายให้เกิดการรับรู้ในสังคม และร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ และการหาแนวทาง
พัฒนานโยบายสาธารณะที่ตอบโจทย์ในอนาคต มีประเด็นห่วงกังวลจากภาคี รวม ๕ ประเด็น ดังนี้
๑) ธนาคารต้นไม้
๒) พลเมืองชนเผ่า
๓) สูงวัยอย่างมีคุณค่า
๔) แนวทางการพัฒนาตะวันออก
๕) เสียงปฏิรูปการศึกษาจากเยาวชน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๘

๖. การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เป็นพื้นที่
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และเตรี ย มความพร้อมในประเด็น ที่ จะพั ฒ นาเป็น นโยบายสาธารณะในอนาคตหรือ มี
ความเกี่ยวข้องกับมติส มั ชชาสุ ข ภาพแห่งชาติค รั้งที่ผ่านมา และพัฒนาศั กยภาพของเครือข่ ายในประเด็น
ที่สําคัญๆ รวมถึงการเชื่อมร้อยเครือข่ายเพื่อนําไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะโดยเปิดโอกาสให้องค์กร
หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้ร่วมเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดประชุม มีการจัดประชุมวิชาการจํานวน
๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑) การลดปริมาณขยะยุค Thailand 4.0
๒) ย่านเมืองเก่า...เอาไง???
๓) แผนพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคใต้
๔) การบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก... ความขัดแย้งของสุขภาพ วัฒนธรรม และความยุติธรรม
ทางสังคม
๕) พื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
๖) การศึกษาทางเลือกระหว่างทศวรรษที่ ๒ ของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย
๗) ชักแม่น้ําทั้ง ๕
๘) พื้นที่จัดการตนเอง: จากพรมแดนความรู้ สู่การปฏิบัติการ
๙) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย
๑๐) กระบวนการสันติภาพสู่สุขภาวะชายแดนใต้ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย
๗. การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบ “ลานสมัชชาสุขภาพ” เป็นพื้นที่สําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้ง ๓ วัน เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
ช่องทางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีที่ทํางานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะกับภาคีสมาชิก
สมัชชาสุขภาพ ทั้งนี้ ภายในบริเวณพื้นที่จัดงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ชุดนิทรรศการจาก สช. และ
ภาคีเครือข่าย และเวทีเสวนากลางรวม ๖ เรื่อง ดังนี้
๑) สุขภาวะชาวนากับระบบการจัดการข้าวที่ยั่งยืน
๒) ปัญหาการฆ่าตัวตาย... ช่วยได้ด้วยเราทุกคน
๓) กิจกรรมสร้างเสริมความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโน
๔) ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้: ปฏิรูประบบสุขภาพ
๕) รูปธรรมพื้นที่ต้นแบบเกษตรและอาหารปลอดภัย
๖) รู้ทัน เข้าใจ ใส่ใจการตรวจสุขภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๙

๘. เวทีเสวนาในห้องประชุมใหญ่ ๒ เรื่อง ได้แก่ “ประเทศไทยยุค ๔.๐... พัฒนาแบบไหนที่ยั่งยืน” และ
“สานพลังภาคีเครือข่ายสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในแวดวง
ของระบบสุขภาพทั้งในระดับชาติ และระดับโลก
๙. จุดบริการเอกสาร (Document Center) และจุดประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารทางสังคม
ตลอดช่วงเวลาการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๓ วัน โดยมีการถ่ายทอดออนไลน์ผ่านสถานีวิทยุและ
โทรทั ศ น์ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (www.healthstation.in.th) ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส าธารณชนทุ ก พื้ น ที่ ไ ด้ มี โ อกาสรั บ รู้
ความก้ าวหน้ าและเข้ าใจในกระบวนการจัดการที่ เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา ตลอดจนได้มี การสรุปเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในเวทีสมัชชาสุขภาพเผยแพร่วันต่อวัน ผ่านทางจดหมายข่าว “เกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
นอกจากนั้น ยังมีการแถลงข่าว รวมถึงยังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมผ่านช่อง Facebook ด้วย
ดังมีรายละเอียดในเอกสารสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ และเอกสารรวมมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการ
ได้รับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบผลการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๓ ความคืบหน้าของการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๑๓(๖) แทนตําแหน่งที่ว่างลง
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มอบให้ นางอรพรรณ
ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า สืบเนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบ
เรื่อง การพ้นจากตําแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์
บริพัตร) อันเนื่องจากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่งและการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเตรียมการสรรหากรรมการ
สุขภาพแห่งชาติที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างลงแล้วนั้น
ในการนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่แต่งตั้งขึ้นตามคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มี รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นประธาน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
กําหนดเวลาและขั้ นตอนการสมัครเข้ารับเลือกเป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ มาจากผู้ แทนของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการ
เฉพาะตามมาตรา ๑๕ (๑) และกําหนดวันประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมือง
พัทยาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ (๖) และ มาตรา ๑๕ (๑) เป็นวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ และ
มอบให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารแจ้ ง ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร (พลตํ า รวจเอก อั ศ วิ น ขวั ญ เมื อ ง) และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๐

ปลัดเมืองพัทยา (นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ) ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา (โดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เมื่ อ วัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อ ง การได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในข้อ ๑๑ กําหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือ
ว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น) ได้ทราบ และ
พิจารณาเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามวันและเวลาที่กําหนดไว้
คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลา
การเลือกผู้แทนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๑๕ (๑) เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการสรรหากรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้ จั ดกระบวนการสรรหา โดยมอบให้ สํ านั กงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ (๖) และ มาตรา ๑๕ (๑) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี โดยมีคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มี รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธาน
ดําเนินการกระบวนการสรรหาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยาได้แจ้งตอบ
กลับมาว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามวันและเวลาดังกล่าวได้
เนื่ อ งจากติ ด ภารกิ จ ราชการเร่ ง ด่ ว น คณะกรรมการสรรหาฯ จึ ง จะกํ า หนดวั น ประชุ ม เพื่ อ เลื อ กกั น เอง
ใหม่อีกครั้ง คือ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และได้ประสานเรียนเชิญทั้งสองท่านพิจารณาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
แล้ว และจะดําเนินกระบวนการสรรหาฯให้เสร็จภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการ
ได้รับทราบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า
ถ้าถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แล้วยังไม่ได้สามารถจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองได้ จะทําอย่างไร วิธีการได้มา
สามารถให้กรรมการสรรหาฯ เลือกเองได้หรือไม่ กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
มี อ ยู่ เ พี ยง ๒ ท่ าน สามารถให้ ทั้ งสองท่ า นนี้ ต กลงกั น เองได้ เ ลยหรื อ ไม่ ซึ่ ง อาจไม่ ต้ อ งใช้ก รรมการสรรหา
ดํ า เนิ น การด้ ว ยซ้ํ า ไป แต่ ถ้ า ตกลงกั น เองไม่ ไ ด้ ก็ ต้ อ งมี วิ ธี ก ารสรรหาโดยกรรมการสรรหาฯ การประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา ทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดเมืองพัทยายังไม่เคยมาร่วม
ประชุมด้วยตนเอง มีแต่ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผูช้ ่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๑๕ (๑) ได้กําหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา เป็นผู้เลือกกันเอง
โดยที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถเลือกแทนได้ ทั้งนี้ฝา่ ยเลขานุการจะหารือกับนักกฎหมายเกี่ยวกับประเด็น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๑

นี้ และจะเตรียมการเอื้ออํานวยให้เกิดการประชุมเพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติอย่างเต็มที่ภายใน
เวลาที่กําหนดไว้
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า สช.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะขอรับข้อเสนอแนะของกรรมการสุขภาพแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ และจะเร่ง
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้ผลเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐
รั บ ทราบความคื บ หน้ า ของการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ม าจากผู้ แ ทน
มติที่ประชุม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๓ (๖) แทนตําแหน่งที่ว่างลง
๔.๔ ข้อเสนอจากคณะทํางานพัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มอบให้ นายณรงค์ศักดิ์
อังคะสุวพลา

ประธานคณะทํางานพัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพ

ทีส่ อดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... และผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี เลขานุการคณะทํางานฯ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า
๑. สืบเนือ่ งจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาแนวทาง
การดําเนินงานด้านสุขภาพ ทีส่ อดคล้องกับ ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ทีม่ ี นายณรงค์ศกั ดิ์
อังคะสุวพลา เป็นประธาน โดยให้ประสานการทํางานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอที่นําไปสู่การปฏิบัติได้ ทั้งนี้ คณะทํางานฯได้กําหนดเป้าหมายประเด็นด้านสุขภาพและระยะเวลาการ
ทํางานเพื่อพัฒนาข้อเสนอใน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑.๑ การจัดทําข้อเสนอในการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี
และ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปตาม(ร่าง)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ....
๑.๒ การจัดทําข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ
EHIA (Environmental Health Impact Assessment) โดยใช้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ (Health Impact Assessment: HIA) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นแนวทาง
๑.๓ การจัดเตรียมข้อเสนอสาระเนื้อหาใน ๖ กลุ่มประเด็นด้านสุขภาพ เพื่อนําเสนอในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ใน ๖ ประเด็น ได้แก่
๑.๓.๑ การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ
๑.๓.๒ การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เน้นระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
๑.๓.๓ การคุ้มครองกลุ่มคนที่มีความจําเพาะด้านสุขภาพ คนด้อยโอกาสในสังคม
และกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะเปราะบาง
๑.๓.๔ การคุ้มครองสุขภาพจากมลภาวะสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๒

๑.๓.๕ ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health literacy) และการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๑.๓.๖ การอภิบาลระบบสุขภาพ
๒. ฝ่ายเลขานุการ คณะทํางานฯ ได้จัดการประชุมหารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ต่อเนื่องกันอีก ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันที่ ๙ และ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๐ เพื่อจัดทํา ข้อเสนอในการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี และกฎหมาย
ว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... และข้อเสนอ
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งมีความคืบหน้าโดยลําดับ
๓. คณะทํางานพัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฯ มีการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา ข้อเสนอในการตรากฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ตาม(ร่าง)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
ของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งนี้ คณะทํางานฯ พิจารณาว่า การตรากฎหมายว่าด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ชาติ และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูป เป็นเรื่องที่เร่งด่วนภายใต้ ร่างรัฐธรรมนูญฯ
ที่กําหนดให้ต้องดําเนินการภายในกรอบระยะเวลา ๑๒๐ วันนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. .... ดังนั้น คณะทํางานฯ จึงพิจารณาข้อเสนอในเรื่องดังกล่าวก่อน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติต่อไป
๔. เมื่ อ วั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖๐ คณะทํ า งานพั ฒ นาแนวทางการดํ า เนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
ที่สอดคล้องกับ ร่างรัฐธรรมนูญฯ พิจารณาและมีมติเห็นชอบข้อเสนอในการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดทํา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี และ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการปฏิ รู ป ตาม
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
๔.๑ เสนอให้ในกระบวนการจัดทํากฎหมายว่าด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูป มี“คณะกรรมการจัดทํา”ที่มีภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
๔.๒ ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนและขั้นตอนการปฏิรูป
ประเทศ ให้นําหลักการ แนวคิดการทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยมีการปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
มีหลักฐานอ้างอิง มีธรรมาภิบาลโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ โดยให้นํากลไก “ประชารัฐ” ที่ให้ความสําคัญ
กับการให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่ ว มกั น อย่ า งหลากหลายและกว้ า งขวางบนฐานของปั ญ ญา ความรู้ และความสมานฉั น ท์ ดั ง ตั ว อย่ า ง
ของกระบวนการจัด “สมัชชาสุขภาพ” และให้ใช้ “ประเด็น หรือ พื้นที่เป็นฐาน” เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และการปฏิรูปประเทศในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
กลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ที่สามารถตัดสินใจและขจัดข้อจํากัดด้านโครงสร้างการบริหาร การอนุมัติ/
อนุญาต รวมทั้งมีกลไกการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ดังตัวอย่างของข้อเสนอของสภาปฏิรูป
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แห่งชาติเรื่อง “การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการระดับจังหวัด” และ “การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อําเภอ”
๔.๓ สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ ให้คํานึงถึงหลักคิด
และความสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ และกลไกการประเมินระดับยุทธศาสตร์
๔.๔ เสนอให้ในการตรากฎหมายข้างต้น ต้องมีสํานักงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการที่เข้มแข็ง
มีความคล่องตัวและสมรรถนะสูง ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นจากมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๔.๔
๕. สําหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และข้อเสนอ
เชิงสาระเนื้อหาของ ๖ กลุ่มประเด็นด้านสุขภาพ นั้น คณะทํางานฯ จะได้นําเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติต่อไป
จึ ง เสนอมาเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบข้ อ เสนอในการตรากฎหมายว่ า ด้ ว ย
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี และ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปตาม
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ตามที่เสนอ และมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังกลไก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตราและบังคับใช้กฎหมาย
ข้างต้น และติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อไป
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า
ข้อเสนอในการตรากฎหมายทั้ง ๔ ข้อนี้ เป็นข้อเสนอในการตรากฎหมายทั้งหมดทุกด้าน ไม่ใช่แค่ด้านสุขภาพ
ใช่หรือไม่ และเป็นข้อเสนอที่จัดทําขึ้นจากคณะทํางานฯ เองใช่หรือไม่
นายณรงค์ ศั ก ดิ์ อั ง คะสุ ว พลา กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๓
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอในการตรากฎหมายนี้เป็นหลักการและแนวทาง ไม่ได้กําหนดรายประเด็น โดยมี
หลักการตรากฎหมายที่มาจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเสนอให้มีเลขานุการกิจในการดําเนินการดังกล่าว
คณะทํางานฯ มาจากกลุ่มนักกฎหมาย และนักบริหารที่มีประสบการณ์สูงในเรื่องนี้ มีการประชุมเพื่อยกร่าง
ข้อเสนอฯ รวมแล้ว ๓ ครั้ง ทําให้ได้ข้อเสนอได้จัดทําขึ้ นมาก่อนที่รั ฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) แต่มี
ความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
ตามข้อเสนอในข้อ ๑ “เสนอให้ในกระบวนการจัดทํากฎหมายว่าด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูป มี“คณะกรรมการจัดทํา”ที่มีภาคส่วนต่างๆ
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ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย” คณะกรรมการจัดทําในที่นี้ ณ ปัจจุบันมีอยู่แล้วหรือไม่ เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการ
ปยป. หรือไม่
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
ตามข้อเสนอให้มี “คณะกรรมการจัดทํา” นี้เป็นไปในแนวเดียวกับที่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ปยป.
ขึ้นมา ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้ได้
นางอรพรรณ ศรี สุ ขวั ฒนา ผู้ ช่ วยเลขานุ การ ให้ ข้ อมู ลเพิ่ มเติ มว่ า เนื่ องจากในคณะทํ างานพั ฒนา
แนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... นี้มีผู้แทนจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมอยู่ด้วย ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้ทราบว่า ณ ปัจจุบันการแต่งตั้งคณะกรรมการ ปยป. ที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆนี้ยังไม่แล้วเสร็จ
ศ.เกี ย รติ คุ ณ สยมพร ศิริ น าวิน กรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชน เขต ๑
มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับการมีโครงสร้างคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนและกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กําหนดไว้และดําเนินการด้วยกลไกและกระบวนการ
ในรู ป แบบนี้ ม ายาวนาน ถ้ า หน่ ว ยงานอื่ น ยั ง ไม่ เ คยเห็ น ประสบการณ์ ก ารมี โ ครงสร้ า งคณะกรรมการ
และกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ก็จะต้องใช้เวลาในการคิดออกแบบกันใหม่ ซึ่งน่าจะได้เสนอรูปแบบ
กลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานปฏิรูปประเทศอีกทางหนึ่ง
รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ข้อเสนอในการ
ตรากฎหมายนี้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ ข้อเสนอเชิงกระบวนการ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอ
ในเอกสารที่ มี อยู่ ๓ ข้ อ อี กส่วนหนึ่ง คือ ข้อเสนอเชิงเนื้อหา ซึ่ งจะครอบคลุม ๖ ประเด็ น ที่ เป็นเฉพาะ
เกี่ยวข้องกับทางสุขภาพ สําหรับข้อเสนอเชิงกระบวนการที่มาจากการทํางานสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงกันมาเป็นเวลา ๑๐ ปี
แล้ว น่าจะเป็นประโยชน์หนุนเสริมต่อการขับเคลื่อนงานปฏิรูป ไม่ได้ทําให้เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนกัน
นางมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แ ทนรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รองประธานกรรมการ สอบถามว่า เป็นข้อเสนอต่อการจัดทํากฎหมายที่มียุทธศาสตร์หลายด้าน
หรือยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโดยเฉพาะ เช่น ข้อเสนอให้ใช้กลไกประชารัฐ การใช้ประเด็นหรือพื้นที่เป็นฐาน
ข้อเสนอให้คํานึงถึงหลักคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
หลายด้านแบบกว้างๆ เป็นต้น
นายณรงค์ ศั ก ดิ์ อั ง คะสุ ว พลา กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๓
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นข้อเสนอที่ครอบคลุมระดับใหญ่ของประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) เป็นองคาพยพของการพัฒนาระดับชาติ และเน้นประเด็นงานด้านสุขภาพ สําหรับในข้อเสนอ ข้อ ๔จะ
พูดทั้งแนวกว้าง ได้แก่ SDGs และแผนพัฒนาฯ แล้วเน้นในเรื่องของสุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติเป็นต้นร่างของระบบสุขภาพที่รัฐบาลมี คสช. เป็นผู้ดูแล ให้เห็นทั้งในภาพใหญ่และภาพเฉพาะที่คณะ
ผู้เสนอ (คสช.) ดูแลรับผิดชอบอยู่
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นางสาวจิ น างค์กู ร โรจนนั นต์ ผู้แ ทนเลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ขอบเขตของการทํางานของคณะทํางานชุดนี้ที่
เข้าไปร่วมประชุมด้วยครั้งแรก ขณะนั้นยังไม่มี ปยป. เกิดขึ้นมา จุดเด่นของกลไกล คสช. มีเครือข่ายระดับพื้นที่
จะทําอย่างไรให้ การเสนอความเห็น และยกประเด็นขึ้นมาจากระดับล่างไปสู่ระดั บบนได้ ตอนนี้พยายาม
ประสานระหว่างการปฏิรูป อันนี้เป็นการหนุนเสริมกัน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีนําเข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวและเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่า ข้อเสนอในการ
ตรากฎหมายนี้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) เสนอกระบวนการจัดทํากฎหมายควรมีกระบวนการจัดทํา
อย่างไร และ ๒) ข้อเสนอด้านสุขภาพที่จะเสนอใส่เข้าไปเพิ่ม โดยสรุปแล้วคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะทํางานที่ได้จัดทํามา ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ และมอบหมายฝ่าย
เลขานุการส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติการประชุม
มีมติต่อข้อเสนอแนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ดังนี้
๑) เห็นชอบข้อเสนอในการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี และ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูปตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ....
๒) มอบหมายให้ เ ลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส่ ง ข้ อ เสนอดั ง กล่ า ว
ไปยังกลไก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตราและบังคับใช้กฎหมายข้างต้น และติดตามผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มอบให้นายศุภกิจ
ศิริลักษณ์ ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๕๙ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้
รายงานว่า สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ ๔.๒ คจ.สช. ได้รายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน ผลักดันมติและข้อเสนอต่างๆ ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และมีการติดตามผลการดําเนินการเสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งต่อๆไปและเสนอต่อสาธารณะ อีกทั้ง
เป็นการดําเนินการตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ “ในกรณีที่
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนด
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาดําเนินการให้บรรลุผล
ตามควรแก่กรณีต่อไป”

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๖

คจ.สช. ขอรายงานมติที่ผ่านการรับรองจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน
๔ มติ ดังนี้
๑) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๑ น้ําดื่มที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน
๒) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ
๓) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๓ การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม
๔) สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒
จึงเสนอมาเพื่อให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
๑) ให้ความเห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๔ มติ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่ อนและติ ดตามการดําเนินงานตามมติส มัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
พิจารณาดําเนินการ และนํามารายงานให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับทราบความคืบหน้าต่อไป
๒) ให้ ค วามเห็ น ชอบให้ เ สนอมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํ า นวน
๔ มติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓) มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ ห น่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบ เพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การในส่ ว นของมติ
ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
นายณรงค์ ศัก ดิ์ อั ง คะสุ ว พลา กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๓
มีความเห็ นว่ า มติ สมั ชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๔ มตินั้นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ อง
กันอยู่ในวิถีชีวิตคนและสังคม หากมีการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเหล่านี้อย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่มติเรื่องการ
เตรียมเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อนําไปสู่สังคมไทย ๔.๐ ในมติเรื่อง “น้ําดื่มที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน”
การเข้าถึงน้ําของประเทศไทยนั้นดีขึ้นกว่าในอดีตมาก แต่ยังมีปัญหาเรื่องความสะอาด ในพื้นที่ที่มีคนอพยพ
เข้ามาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากนั้นมักต้องประสบปัญหาน้ําไม่สะอาด และเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคทาง
เดินทางอาหาร เช่น โรคท้องร่วง ซึ่งเด็กประสบปัญหาบริโภคน้ําไม่สะอาด ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กด้วย
ประเด็นต่อมา มติเรื่ อง “การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุ มชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ” เป็ นเรื่ องการ
ออกแบบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย หลายประเทศได้มีการออกแบบจัดวางผังพื้นที่บ้าน ที่ทํางาน
ชุมชน สถานที่ออกกําลังกาย ตลาด ถนน โรงเรียน ทั้งระบบเพื่อให้เกิดการใช้สอยพื้นที่อย่างเหมาะสม ไม่เกิด
ความแออัดหนาแน่น และมีความปลอดภัย ประเด็นต่อมา มติเรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วย
การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม” ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ช่วงเด็กอยู่ในครรภ์มารดา และวัยเด็กแรกเกิดในช่วง ๒ ปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๗

แรกซึ่งเป็นช่วงพัฒนาการสมอง ซึ่งเด็กมีเวลาทองของชีวิตอยู่ในช่วง ๖ ปีแรก ดังนั้นการเตรียมการของเด็กรุ่น
ใหม่ในยุค ๔.๐ ที่อยากให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และมีสุขภาวะที่ดี ต้องเลี้ยงดูปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้มีต้นทุน
สุขภาพที่ดีตั้งแต่ปฐมวัย รวมทั้งเตรียมพร้อมสมองและความสามารถด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป
ถ้าหากมุ่งเน้นการลงทุนในช่วงวัยเรียนนั้นอาจไม่ทันการณ์ และประเด็นมติเรื่อง “สานพลังปราบยุงลาย โดย
ใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน” ทุ ก คนล้ ว นตระหนั ก ดี ว่ า ยุ ง ลาย เป็ น พาหะนํ า โรคที่ รุ น แรงถึ ง ขั้ น ทํ า ให้ เ สี ย ชี วิ ต ได้
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ๔ มตินี้จะพัฒนาไปสู่ “สังคมไทย ๔.๐” ได้
พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ
มนุษย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ตามมติ ๕.๒ เรื่อง “การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน
และเมืองเพื่อสุขภาวะ” งานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
กํ าลั งขั บ เคลื่ อนอยู่ ใ นขณะนี้ นอกจากมี ธ นาคารอาคารสงเคราะห์แ ล้ ว ยัง มี ส ถาบั น พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ พม. ได้วางแผนไว้ว่า อีก ๒๐ ปีข้างหน้า ประชาชนทุกคนต้องมี
บ้านอยู่อาศัย ปัจจุบันประชาชนมีบ้านอยู่อาศัยประมาณ ๒๔ ล้านครัวเรือน และยังขาดแคลนอยู่อีกประมาณ
๔ ล้านครัวเรือน นอกจากนี้ยังดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็น
โครงการใหม่ สําหรับโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว ที่มีกลุ่มเป้าหมาย ๖๘๐ ชุมชนเดิม ได้มีนโยบายในปี ๒๕๖๐ ให้มี
การฟื้นฟูชุมชนใหม่ และ พัฒนาผู้นําชุมชนให้เข้มแข็ง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชน
ล่าสุดที่เริ่มทํา คือ ชุมชนเขตดินแดง ซึ่งเป็นโครงการที่ทําต่อเนื่องมาแล้ว ๑๖ ปี ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วจํานวน
๓๐๐ หน่วย จากเป้าหมายทั้งหมด ๒๐,๒๐๐ หน่วย ประเด็นต่อมา มติเรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม” พม. มีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงลูกเด็กแรกเกิดสําหรับ
มารดาที่ตั้งครรภ์ ได้ปรับเงินอุดหนุนเพิ่มจาก ๔๐๐ บาทต่อเดือน ปรับเป็น ๖๐๐ บาทต่อเดือน มีผู้สนใจมา
ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการแล้ ว ๑๒๓,๐๐๐ คน เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ให้ เ ด็ ก มี
พัฒนาการที่ดี
นางกั ล ยทรรศน์ ติ้ ง หวั ง กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๒
มีความเห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๔ มตินี้ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากพื้นที่ ซึ่งพื้นที่มี
ความคาดหวังต่อการผลักดันและขับเคลื่อนมติ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม มติทั้งหมดเป็นเรื่องใกล้ตัว
แต่ยังไม่สามารถจัดการได้ จึงเสนอว่าขณะนี้ในระดับพื้นที่กําลังดําเนินการอยู่ เช่น จ.สตูล กําลังขับเคลื่อนอยู่
๒ มติ คือ น้ําดื่มปลอดภัย และยุงลาย ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่รอคําสั่ง/นโยบายจากหน่วยงานส่วนกลางเพื่อให้
เอื้อต่อการดําเนินการที่มีการประสานเชื่อมโยงนโยบายส่วนกลางและพื้นที่นําไปสู่การปฏิบัติต่อไป
นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้เป็นมติที่ดี แต่ยังกล่าวถึง
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่มากนัก ทั้งๆที่ อปท. เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นมติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๘

ปราบยุงลาย มติเด็กปฐมวัย มติน้ําดื่ม และมติที่อยู่อาศัยนั้น ความสําเร็จของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติจะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจาก อปท. เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่ง อปท. มีทั้งนโยบาย อํานาจหน้าที่ บุคลากร และ
งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนมติฯ ในพื้นที่
ศ.เกี ยรติ คุ ณ สยมพร ศิ รินาวิ น กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
มีความเห็นว่า มติเด็กปฐมวัย สิ่งที่ยังเป็นปัญหา คือ กระทรวงมีพระราชบัญญัติและมีคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
ขึ้นมาดําเนินการโดยเฉพาะ แต่ยังทํางานแบบแยกส่วนกัน จึงเสนอให้มีการบูรณาการทํางานของ ๔ กระทรวง
หลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทย ที่กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สําหรับข้อเสนอแนะเรื่องการมีส่วน
ร่วมของ อปท. ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้น ยังติดขัดเรื่องการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เข้มงวด ถ้ามีการพูดคุยหาทางออกร่วมกันและแก้ไขข้อจํากัดนี้ เพื่อให้ อปท. สามารถ
ทํางานได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก
นายประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์ จ.นครนายก กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีความเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้อง
กับทุกมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๔ มตินี้ แต่เนื่องจากกฎระเบียบปฏิบัติไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถลงไป
ดูแลประชาชนได้เต็มที่ อบต. ทํางานใกล้ชิดประชาชน ถ้าสามารถปลดล๊อคเงื่อนไขบางส่วนได้ ปัญหาเรื่อง
คอรัปชั่น หรือการตรวจสอบจาก สตง. ที่เข้มงวด ทําให้ อปท. ทํางานยากมากขึ้น
นางปรีดา คงแป้น กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพเรื่อง
ที่ อ ยู่ อ าศั ย นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ มี ปั ญ หามานาน สภาพเมื อ งโตขึ้ น และคนเข้ า มาอยู่ อ าศั ย ในเมื อ งเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนี้ทําอย่างไรให้เกิดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ทั้ง ๗๓ มติ ที่แปลงนโยบายไปสู่ปฏิบัติ ซึ่งมติ
แต่ละเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง ดังนั้นการแปลงนโยบายไปสู่ปฏิบัติต้องคิดให้ชัดเจนและจัดทํา
โมเดลการทํางาน สร้างแรงจูงใจให้แต่ละพื้นที่ทําเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะมติที่อยู่อาศัย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นอยากทําเรื่องที่อยู่อาศัย แต่ติดขัดที่ระดับนโยบายในเรื่องการออกโฉนดยังไม่ชัดเจน และเรื่อง
สิทธิร่วมของชุมชนยังไม่ชัดเจน
ร้ อ ยตํ า รวจตรี สุ ข สั ณ ห์ ภิ ชั ย กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๒
มีความเห็นว่า การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๗๓ มติ ควรนําไปสู่ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและทําให้
สังคมเกิดความตระหนักรู้ เช่น มติปราบยุงลาย บางเรื่องอาจจะไม่ต้องแก้กฎหมายแต่ทําอย่างไรให้ประชาชน
เกิดความตระหนักและร่วมมือปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง สิ่งที่ต้องทํา คือ การสื่อสารให้สังคมเกิดความ
ตระหนักรู้ และนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สื่อสารสาธารณะนี้
นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเห็นว่า ทั้ง ๔ มติ ควรทําข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นการปลดล๊อค สตง. บางส่วน ถ้ามีการทําข้อตกลง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๙

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเคลื่อนได้ดียิ่งกว่าการประชาสัมพันธ์เพียง
เท่านั้น
นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนทันตแพทยสภา มีความเห็นว่า
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ทั้ ง หมดมี ป ระโยชน์ ใ นวงกว้ า งทั้ ง สิ้ น การพั ฒ นาข้ อ เสนอมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
“ขาขึ้น”สามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ ตามสถานการณ์ปัญหา แต่งานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ “ขาเคลื่อน”
ยังมีอุปสรรคติดขัด ในข้อเสนอถ้ามีการขยายความว่า “จะมีการติดตามและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี” ด้วย
จะเป็ น ไปได้ หรื อ ไม่ โดยเป็ น การนํ า เสนอเอกสารรายงานหรือ มีก ารคั ด เลื อกมติ ที่ มีรู ป ธรรมความสํ า เร็ จ
นํามาขยายผล นอกจากนี้การมีกิจกรรมเปิดตัว ประชาสัมพันธ์มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นที่รู้จักของสังคม
โดยอาจเริ่มต้นที่การประชาสัมพันธ์ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี หรือมีการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มี
รูปธรรมความสําเร็จไปจัดกิจกรรมเผยแพร่สาธารณะในพื้นที่ เป็นต้น
รศ.สุ ร ชาติ ณ หนองคาย กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
มีความเห็นว่า การนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ เช่น มติปราบยุงลาย เป็นเรื่องที่ต้องทําร่วมกัน
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ม อบบทบาทให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจในการตรากฎหมาย จั ด ทํ า
ข้อกําหนดปราบยุงลายได้ แต่ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ที่จัดทําข้อกําหนดนี้ จึงมี
ข้อเสนอให้จัดทํา Blue print for change ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ มีความเห็นว่า
การขับเคลื่อนมติที่อยู่อาศัย หรือสิ่งก่อสร้างใดๆ ในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว การออกแบบสิ่งก่อสร้าง
เพื่อรองรับผู้สูงวัยและผู้พิการให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
นางสุ ภ าวดี นวลมณี กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนคณะกรรมการวิ ช าชี พ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ มีความเห็นว่า มติ เด็กปฐมวัย ในเนื้อหาสาระของมตินั้นเน้น
พัฒนาการทางกาย จึงอยากให้ความสําคัญกับการพัฒนากาย จิต สังคม และปัญญาร่วมกัน
นายเจษฎา มิ่ ง สมร กรรมการบริหารสํานั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ มี ความเห็นว่า
มติที่อยู่อาศัย จะเป็นทิศทางสําคัญของประเทศ อยากให้มีการสนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัยสําหรับคนมีรายได้น้อย
โดยมีการสร้างเงื่อนไขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ด้วย เช่น ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านต้องมี
การออมสมทบ และพาบุตรหลานมาตรวจสุขภาพให้วัคซีนด้วย เป็นต้น
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า การขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติยังเป็นเรื่องยาก ดูจาก ๖๙ มติที่มีอยู่เดิมแล้วนั้นยังขับเคลื่อนได้ไม่มากนัก ทุกภาคส่วน
ต้ อ งช่ ว ยกั น อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ การนํ า เสนอมติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี นั้ น โดยทั่ ว ไป
ถ้าจัดทําเป็นเอกสารจํานวนมาก คณะรัฐมนตรีอาจไม่ได้อ่าน เนื่องจากมีระเบียบวาระหลายเรื่อง แต่ถ้านําเสนอ
ในรูปแบบวีดีโอจะทําให้เรื่องนี้มีความน่าสนใจ เพราะในการประชุม ครม. จะมีวีดีโอจากหน่วยงานต่างๆ เสนอ
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เข้ามา โดยให้เวลาไม่เกิน ๔ นาทีต่อเรื่อง การนําเสนอด้วยภาพและเสียงจะดึงความสนใจได้ดี และต้องทําให้
เห็นมติที่ชัดเจน
มติการประชุม

มีมติต่อเรื่องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) เห็ น ชอบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ ง ๔ มติ และ

มอบหมายให้ คณะกรรมการขับเคลื่ อนและติดตามการดําเนินงานตามมติส มัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
พิจารณาดําเนินการ โดยนําข้อเสนอแนะจากกรรมการไปพิจารณาร่วมด้วย และนํามารายงานให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติรับทราบความคืบหน้าต่อไป
๒) เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๔ มติ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓) มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วน
ของมติที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
๕.๒ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๙)
นายพลเดช ปิ่ น ประที ป กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มอบให้
ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่าเนื่องด้วย
คณะกรรมการกํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ตามคํ า สั่ ง คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ มีนายมงคล ณ สงขลา เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นเลขานุการ มีผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และ
ผู้จัดการสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ทศวรรษกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสุขภาพ
แห่ ง ชาติ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ทศวรรษกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ และการประสานสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการพัฒนา
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านกําลังคนสุขภาพ
คณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพ
ของประเทศในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) ขึ้ น เมื่ อวั นที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยประธาน
อนุ ก รรมการฯ ได้ แ ก่ นายสุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ รองประธานกรรมการกํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
มีฝ่ายเลขานุการร่วม ได้แก่ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท และสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการฯ
มีเป้าหมายในการจัดทํา “ข้อเสนอการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐
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– ๒๕๖๙)” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกําลังคน
ด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า
คณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้ า (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๙) ได้จัดตั้งคณะทํางานย่อยทั้งสิ้น ๑๕ ชุด ได้แก่
๑) คณะทํางานรายกลุ่มวิชาชีพ จํานวน ๙ ชุด/วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตสาธารณสุข
เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบําบัด สาธารณสุข แพทย์แผนไทย และสัตวแพทย์
๒) คณะทํ า งานรายกลุ่ ม ประเด็ น (Setting) จํ า นวน ๖ ชุ ด ได้ แ ก่ กลุ่ ม ปฐมภู มิ กลุ่ ม ทุ ติ ย ภู มิ
กลุ่มตติยภูมิ กลุ่มอุตสาหกรรมยา กลุ่มควบคุมและป้องกันโรค และกลุ่มอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอฯ ประกอบด้วยการคาดการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ในอนาคต
และการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย ๓ กระบวนการย่อย ได้แก่ (๑) การ
คาดการณ์ความต้องการ (Demand projection) (๒) การคาดการณ์กําลังคนด้านสุขภาพที่จะมีในอนาคต
(Supply projection) และ (๓) การวิเคราะห์ส่วนต่างของความต้องการและกําลังคนฯที่จะมีในอนาคต
(Demand และ Supply) เพื่อนําไปสู่การวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า โดยมีกลไกคณะทํางาน
ทั้ง ๑๕ ชุดศึกษาข้อมูลตามกรอบการทํางานร่วม และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
และพัฒนาศักยภาพในการวางแผนกําลังคนฯให้แต่ละคณะทํางาน รวม ๗ ครั้ง และมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์
เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการวางแผนกํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ ๑ ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่
๖ กันยายน ๒๕๕๙ และคณะอนุกรรมการฯได้สังเคราะห์ ปรับปรุงข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผน
ความต้องการกําลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) เสนอต่อคณะกรรมการกําลังคน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ
ในการประชุมคณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกําลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) เพื่อให้แผนการผลิตกําลังคนด้านสุขภาพในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า มีความสอดคล้องกับ
การคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของกําลังคนด้านสุขภาพสาขาต่างๆ โดยแบ่งข้อเสนอเป็น ๓ กลุ่มวิชาชีพ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ วิชาชีพสาธารณสุข มีการผลิตที่มากเกินความต้องการของประเทศในปัจจุบัน และ
หากคงอัตราการผลิตไว้เช่นนี้ ในอนาคตอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะมีจํานวนเกินความต้องการของประเทศมาก
ดังนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทบทวนจํานวนการผลิต และปรับสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของระบบสุขภาพมากขึ้น
กลุ่มที่ ๒ วิชาชีพชีพแพทย์ ทันตแพทย์ กายภาพบําบัด และแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์
ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะมีจํานวนเพียงพอจนถึงเกินความต้องการของประเทศเล็กน้อย ดังนั้นควรให้คงอัตรา
การผลิตในปัจจุบันไว้ นอกจากนี้การผลิตกําลังคนกลุ่มนี้ จําเป็นต้องมุ่งเน้นการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการกระจาย
กําลังคน เช่น การรับนักเรียนจากพื้นที่ขาดแคลนเข้ามาเรียน และการจ้างงานหลังจบการศึกษาตามภูมิลําเนา
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการสุขภาพของประชาชน
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กลุ่มที่ ๓ วิชาชีพพยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และสัตวแพทย์ แม้ว่าจํานวนบุคลากรในอีก
๑๐ ปีข้างหน้า จะยังต่ํากว่าจํานวนบุคลากรที่ประเทศต้องการ แต่ก็ต่ํากว่าในสัดส่วนที่ไม่มากนัก นโยบายเพิ่ม
อั ต ราการผลิ ต บุ ค ลากรเหล่ า นี้ จ ากอั ต ราการผลิ ต รวมในปั จ จุ บั น อาจจะไม่ มี ค วามจํ า เป็ น แต่ ส ามารถใช้
การบริหารจัดการแก้ไขความขาดแคลนได้ เช่น การเพิ่มผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยี ตลอดจนใช้มาตรการลด
อัตราการสูญเสียของบุคลากร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒
๕. เนื่ องจากการวางแผนความต้ องการกํ าลั งคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้ า เป็ นเรื่ องสํ าคั ญที่ มี
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพในอนาคต เป็นสาระสําคัญที่กําหนดให้มีในบทบัญญัติว่าด้วย ธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดหลักการสําคัญไว้ว่า
“การวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพจะต้องสอดรับกับการออกแบบระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับความจําเป็น
ด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยใช้หลักการวางแผนระยะยาว แต่ดําเนินการทันที และมีการปรับ
แผนอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์” อีกทั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ
ตามมาตรา ๒๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ที่ให้ “เสนอแนะและให้คําปรึกษาต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและติดตามผลการดําเนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรือ
ให้คําปรึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย” คณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอข้ อ เสนอฯ ดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ พื่ อ พิ จ ารณาเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอเชิงนโยบายการ
วางแผนความต้องการกําลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) และเห็นชอบให้นํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายฯดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔ มีความเห็นว่า
ในข้อเสนอเชิงนโยบายการวางแผนความต้องการกําลั งคนด้านสุขภาพฯ “สําหรับกลุ่มวิชาชีพที่ ๒ ได้แ ก่
วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ กายภาพบําบัด และแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า จะมี
จํานวนเพียงพอจนถึงเกินความต้องการของประเทศเล็กน้อย แต่ต้องแก้ปัญหาการกระจายกําลังคน” นั้น
ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์จริงของพื้นที่ชนบทที่ยังขาดแคลนเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ
และข้อเสนอมาตรการในการดูแลกําลังคนด้านสุขภาพ ให้มีการจัดระบบและค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่สามารถ
เข้ามาทดแทนได้จริง แต่จํานวนผู้ที่ต้องการรับบริการค่อนข้างสูงมากในอนาคต ตอนนี้ผู้ป่วยยังล้นโรงพยาบาล
รอคิวตรวจรักษานานเป็นวันเพราะหมอไม่เพียงพอ เมื่อมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทําให้
ชาวบ้านคิดว่ าต้องมีหมอประจํา รพ.สต. อยู่ด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่มีหมอประจํา ถ้าจัดระบบไม่ดีนั้น
จะส่งผลให้คนในเขตเมืองได้เปรียบกว่าคนชายขอบที่เข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลใหญ่ อีกทั้ง
แนวโน้มผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียงจะเพิ่มขึ้น นโยบายที่บอกว่าจํานวนแพทย์จะมีเพียงพอนั้น คิดว่าในอนาคต
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น่าจะเกิดปัญหา เนื่องจากแพทย์อาจจะรองรับผู้ป่วยต่างประเทศ หรือการอพยพไปประเทศต่างๆ จะทําให้
การขาดแคลนเกิดขึ้น และหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดมีภาระงานล้นเกินกําลัง ซึ่งนอกจากหมอจะ
ทํางานที่ รพ.รัฐ แล้วยังไปรับ รพ.เอกชน และเปิดคลินิกด้วย ทําให้เกิดปัญหาว่า หมอเก่งๆ ต้องรับภาระผู้ป่วย
ที่คลินิก หลาย รพ. จ้างหมอที่หมดอายุราชการแล้วก็จะเกิดพบว่า เมื่อหมออายุมาก สุขภาพไม่ดีก็เป็นปัญหาได้
ตามข้อเสนอนโยบายที่กําหนดว่ากลุ่มวิชาชีพทั้ง ๓ กลุ่ม น่าจะพอเพียงนั้นประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจน จึงขอให้ที่
ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน
นายประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์ จ.นครนายก กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับสถานการณ์ในพื้นที่
มี รพ.สต. ทุกคนคาดหวังจะต้องมีหมอประจํา ไม่ได้มีแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ถ้าผลิตแพทย์ได้เพิ่มจํานวนมาก
ขึ้นและมีตําแหน่งประจําอยู่ทุก รพ.สต. ด้วยจะเกิดประโยชน์กับชนบทมากขึ้น เพื่อดูแลคนในชุมชนท้องถิ่นที่
ยังขาดแคลนบริการสุขภาพ
ศ.เกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
มีความเห็นว่า จากวัตถุประสงค์เฉพาะที่ระบุไว้ว่าเพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพและ
ผลกระทบต่ อ ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพนั้ น ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ คื อ
การปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต ๑๐ ปี จะเป็นแบบเดิมหรือไม่ ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันระบบสุขภาพ
ยังมีปัญหาอยู่ ระบบสุขภาพในอนาคตนั้นจะเป็นระบบสุขภาพที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่
ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองคนแรก หรือจะเป็นระบบสุขภาพแบบธุรกิจเข้าสู่ตลาดทุนหรือไม่
ถ้าเป็นเช่นนั้นมีกําลังคนด้านสุขภาพเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ยังไม่ได้สะท้อนให้เห็น
สถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพที่ชัดเจนมากนัก อีกประเด็นหนึ่ง คือ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตกําลังคนด้านสุขภาพ เมื่อก่อนหมอทําหน้าที่ตรวจรักษาคนไข้เพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันหมอยังต้องทํา
หน้าที่ บันทึกข้อมูล และงานบริหารจัดการต่างๆ ด้วย ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของหมอโดยตรง ประกอบกับระบบ
สนับสนุนการทํางานของแพทย์ก็จะแยกส่วนจากกัน สําหรับปัจจัยทางการแพทย์ การสร้างความต้องการที่
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ยับยั้ง ผลิตกําลังคนเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นการจัดทํา
ข้ อ เสนอทางเลื อ กของนโยบายควรต้ อ งอิ ง กั บ สถานการณ์ ส มมติ ว่ า ปั จ จุ บั น เป็ น อย่ า งไรแล้ ว ในอนาคต
สถานการณ์สมมติจะเป็นอย่างไร จึงเสนออัตรากําลังคนที่เหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ตามการ
คาดการณ์แนวโน้มเป็นระยะ โดยรวมแล้วเอกสารวิชาการฉบับนี้ยังสื่อสารให้เข้าใจได้ไม่เพียงพอนัก
นายนพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า
ก่อนอื่นขอชื่นชมคณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ จากสถิติตัวเลขที่ระบุว่า
ปั จ จุ บั น จํ า นวนแพทย์ ที่ มี อ ยู่ ๕๐,๕๗๓ คน และมี สั ด ส่ ว นแพทย์ ๑ คนต่ อ ประชากร ๑,๒๙๒ คน
ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจากแพทยสภา แต่ไม่ได้นําเสนอข้อมูลจําแนกเพิ่มเติมให้เห็นว่า ในจํานวนแพทย์ทั้งหมดนี้
มี แ พทย์กระจุ กตั วอยู่ ใ นกรุ งเทพมหานคร ๒๓,๙๔๗ คน และกระจายตัวอยู่ต่า งจั งหวัดอีก ๒๖,๖๒๖ คน
ตัวอย่าง สถิติของจังหวัดอุบลราชธานี มีสัดส่วนแพทย์ ๑ คนต่อประชากร ๕,๐๐๐ คน ข้อมูลสถิติที่นํามาเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๔

นี้จึงมีความคลาดเคลื่อนไม่ครอบคลุมทั้งหมด นอกจากนี้สถานการณ์การเคลื่อนย้ายกําลังคนด้านสุขภาพจาก
ภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ปีละประมาณ ๕๐๐ คน ส่งผลให้กําลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ต่างจังหวัดยิ่งลดลงไปอีก
ส่วนสถานการณ์อัตรากําลังแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ทั่วไปกําลังมีแนวโน้มเป็นแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ทํา
ให้มีแพทย์ทั่วไปที่อยู่ประจําต่างจังหวัดลงลง ข้อมูลจากงานวิจัยที่เสนอว่า มีจํานวนแพทย์เพียงพอแล้ว อาจจะ
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชนบทและต่างจังหวัด ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ สถานการณ์
ที่มีจํานวนแพทย์ล้นมากเกินกับมีจํานวนแพทย์ขาดแคลนนั้นจะเป็นอย่างไร
ผศ.กานดา ชั ย ภิ ญ โญ กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนสภากายภาพบํ า บั ด มี ค วามเห็ น ว่ า
การนํ า เสนอระเบี ย บวาระในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ค วรพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ แต่ เ ป็ น การรั บ ทราบ
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ และมีกรรมการหลายท่านที่มีข้อคําถามและข้อกังวลอยู่มาก คณะผู้ทําการศึกษา
ควรนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปทบทวน ตรวจทานและจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ต่อไป
นายสุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ ประธานอนุ ก รรมการวางแผนกํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพของประเทศ
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๙) และกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

มีความเห็นว่า ข้อห่วงกังวลต่างๆของกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี้ตรงกับประเด็นที่ค้นพบตอนจัดกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น ในข้อห่วงกังวลที่ว่าระบบสุขภาพในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้น นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ได้เป็น
ประธานคณะทํางานศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วย และได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว มีผลการศึกษาอยู่ใน
เอกสารประกอบระเบี ย บวาระที่ ๕.๒ หน้ า ๓-๖ โดยระบบสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ นี้ เป็ น ฐานคิ ด
ว่าระบบสุขภาพในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร อีกส่วนคือ สถานการณ์กําลังคนด้านสุขภาพในอนาคตควรจะ
เป็นอย่างไรนั้น พิจารณา ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) ประเภท ๒) ปริมาณ ๓) คุณภาพ ๔) การกระจายกําลังคน
แต่ในหัวข้อที่ ๓ คุณภาพนั้น มีคณะกรรมการปฏิรูประบบการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑
ที่ คสช. แต่งตั้งขึ้น มี นายวิจารณ์ พานิช เป็นประธาน ทําการศึกษาในเรื่องนี้อยู่แล้ว ดังนั้นคณะอนุกรรมการ
วางแผนกําลังคนด้านสุขภาพฯ จึงทําการศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ประเภท ปริมาณ และการกระจายกําลังคน
ในเรื่องประเภทได้มีการหารือกันค่อนข้างมาก เริ่มจากพิจารณา ๙ ประเภท ๖ กลุ่ม ซึ่งครอบคลุม รพ.สต.
ด้วย สถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันเป็นลักษณะ “ไหใหญ่ล้น ไหน้อยไม่เต็ม” กล่าวคือ แพทย์มีจํานวน
มาก กระจุกตัวที่โรงพยาบาลใหญ่ โจทย์คําถามหลักของคณะผู้ศึกษา คือ ถ้าผลิตแพทย์มากขึ้นแล้วจะสามารถ
กระจายตัวไปยังโรงพยาบาลต่างจังหวัดได้หรือไม่นั้น ประเด็นข้อห่วงกังวลว่า จะมีแพทย์เพียงพอที่จะไปอยู่
ประจํา รพ.สต. หรือไม่นั้น ขอให้ดูผลการศึกษา “การคาดการณ์ความต้องการ และจํานวนกําลังคนด้านสุขภาพ
สาขาอาชีพต่างๆ” อยู่ในเอกสารหน้า ๙ จะเห็นว่า ถ้าพิจารณาจากการคาดการณ์ฯ วิธีที่ ๒ จะมีจํานวนแพทย์
อยู่ที่ ๔๑,๔๓๗ คน ซึ่งปัจจุบันมี รพ.สต. อยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าแห่ง ซึ่งจะผลิตแพทย์เกินอยู่ ๒๐,๐๐๐
กว่าคน แต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่า ทําอย่างไรให้แพทย์ไปประจําอยู่ที่ รพ.สต. ซึ่งจะต้องมีวิธีการให้แพทย์ไปอยู่
ประจํา รพ.สต. ในระยะต่อไป ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาได้ศึกษาบริบทสถานการณ์ในต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๕

เม็กซิโกผลิตแพทย์จํานวนมาก บางส่วนไม่จบการศึกษา และบางส่วนที่จบการศึกษา แต่ไม่ได้ทํางานตาม
วิชาชีพแพทย์ ไปทํางานอื่นหรือว่างงานก็มี ในขณะที่ชนบทยังขาดแคลนแพทย์อีกมาก เป็นต้น สถานการณ์
ของประเทศไทย ไม่ใช่อยู่ที่ผลิตแพทย์จํานวนไม่เพียงพอ แต่อยู่ที่แพทย์ไม่ยอมไปทํางานต่างจังหวัด ตาม
เอกสารหน้า ๑๑ มีข้อเสนอว่า ไม่ได้ให้ลดการผลิตแพทย์ แต่ปรับระบบการเข้าศึกษาให้เน้นคนที่มาจากพื้นที่
ขาดแคลนมากยิ่งขึ้น จะผลิตและเลือกอย่างไรให้เมื่อจบการศึกษามาแล้ว ยอมไปทํางานอยู่โรงพยาบาลชุมชน
(ระดั บ อํ า เภอ) และ รพ.สต. กรณี โ ครงการ ๑ อํ า เภอ ๑ หมอ เป็ น โครงการที่ ค วรทํ า ต่ อ และสนั บ สนุ น
เวลาอีกไม่เกิน ๕-๖ ปีในบริบทสังคมผู้สูงอายุ ประชากรไทยจะไม่เพิ่มจํานวนขึ้น แต่ยังคงผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยปีละ ๓,๐๐๐ คน อีกประเด็นหนึ่ง คือ เราต้องการให้แพทย์ดูแลรักษาประชาชนทุกคนหรือไม่ ทั่วโลกได้มี
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้แล้วพบว่า ประชาชนทุกคนไม่ได้ต้องการให้หมอตรวจรักษา กรณีเจ็บป่วยบางโรค เช่น
โรคไข้หวัด ประชาชนสามารถรักษาดูแลตนเองได้ เพราะถ้ามาหาหมอตรวจรักษา จะมีค่าใช้จ่ายสูง ถ้าหาก
ประชาชนทุกคนต้องการให้หมอตรวจรักษาก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงมาก
ด้วยเช่นกัน โรงพยาบาลจะยิ่งขาดทุน ขณะนี้ประชาชนไทยไปรักษาพยาบาลที่ รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลจังหวัดอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔๐ ซึ่งก็มีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงอยู่แล้ว ข้อเสนอ
จากผลการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นเรื่องการกระจายกําลังคนเป็นหลัก ไม่ได้ลดการผลิตแพทย์
นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเห็นว่า ปัญหากระจุก ไม่ยอมกระจายกําลังคนด้านสุขภาพ
ส่วนหนึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนสถานีอนามัยให้เป็น รพ.สต. ด้วยประการหนึ่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) มีหน้าที่ดูแลอยู่ด้วย ตัวอย่างพื้นที่ จ. สุรินทร์ รพ.สุรินทร์ไม่มีอํานาจต่อรองหมอ ยอมให้หมอไปทํางาน
รพ.เอกชนก่อนแล้วจึงมาเข้าเวรรักษาคนไข้ รพ.รัฐ ประกอบกับในขณะนี้อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย
เจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก รพ.เอกชนใน จ.สุรินทร์ ไม่รับคนไข้ที่เป็นคนไทย แต่รับรักษาคนไข้จากเมือง
เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เป็นหลัก และในจังหวัดกําลังจะเปิด รพ.เอกชนเพิ่มอีกแห่ง ปัญหา คือ รพ.รัฐ
มี ห มอไม่ เ พี ย งพอ ขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให้ อปท. เข้ า มาดู แ ล เชื่ อ มั่ น ว่ า การดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ ะเกิ ด
สมรรถภาพที่ดีขึ้น รพ.ของ อบจ. ที่จ.ชลบุรีหรือ จ.ภูเก็ต ก็มีคุณภาพ ซึ่งควรพิจารณาประเด็นการกระจาย
อํานาจให้ อปท. ดูแลเรื่องการจัดบริการสุขภาพนี้ด้วย
พลเรื อ เอกณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี ค วามเห็ น ว่ า ขอให้
คณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๖๙) ได้

พิจารณาการปรับปรุงผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันก่อนที่จะไป
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๖

มติการประชุม

ให้คณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาตินําข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผน

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ไปพิจารณาทบทวนให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และนํามาเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
๕.๓ ร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง หรือประโยชน์ตอบแทน
อื่นของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
นายพลเดช ปิ่ น ประที ป กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มอบให้
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า
เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการของเขตสุขภาพ เพื่อประชาชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยอย่างเป็นระบบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๗ ได้กําหนดให้ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทาง หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด อาศัยอํานาจ ตามมาตรา ๒๕ (๙) แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่และอํานาจใน
การวางระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมที่มิใช่เบี้ยประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ และเลขานุการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพ
แห่ ง ชาติ พิ จ ารณาร่ า ง “ระเบี ย บคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ค่ า เดิ น ทาง หรื อ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ....” ดังมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ เอกสาร ๑ จึงเสนอมาเพื่อให้คณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางหรื อประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ร้อยตํารวจตรีสุขสัณห์ ภิชัย กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒ สอบถามว่า
ในอัตราค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้นี้สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้หรือไม่ ตามร่างระเบียบฯ ในข้อ ๕ ที่กําหนดไว้ว่า
กรรมการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้วันละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท และอนุกรรมการ และคณะทํางานเบิกจ่ายได้ไม่เกิน
วันละ ๒,๐๐๐ บาท นั้น ถ้ามีการประชุมที่มีทั้งกรรมการ และคณะทํางานไปด้วย แล้วมีอัตราค่าที่พักเกินกว่า
๒,๐๐๐ บาท คณะทํางานจะต้องให้ไปพักที่อื่นหรือไม่
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายเขียนไว้ว่า “ไม่เกินจากที่
กําหนด” คือ เป็นค่าที่ใช้จ่ายที่ลดหรือน้อยกว่าได้ แต่เกินกว่านั้นไม่ได้ ซึ่งอัตราเบิกจ่ายสูงสุดนี้ต้องกําหนดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังด้วย การใช้จ่ายในการประชุมนี้จะไปอยู่ในเรื่องการจัดการประชุมซึ่งไม่ได้เป็นส่วนที่
คสช. กําหนด เป็นส่วนที่ฝ่ายเลขานุการดูแลรับผิดชอบ ใช้คนละระเบียบการเงินกัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๗

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางต้องมีคําสั่งอนุมัติให้ไปราชการหรือไม่ เพราะเป็นข้าราชการจะเดินทางไปเองแล้วมาเบิกไม่ได้ กรณีนี้
ต้องมีเอกสารอะไรหรือไม่ ในร่างระเบียบฯ ข้อ ๖ กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่กรรมการ อนุกรรมการ หรื อ
คณะทํางานรายใด มีความจําเป็นต้องเดินทาง และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ ๕
ให้เลขาธิการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป” อันนี้จะเปิดช่องว่างหรือไม่ เพราะถ้ามีกรรมการมาขออนุมัติเป็น
จํานวนมากนั้นจะดําเนินการอย่างไรให้เท่าเทียม
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมนั้นต้องมีมติหรือ
กิจกรรมกําหนดชัดเจนว่าจะดําเนินการ และฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดทําโครงการการประชุมแต่ละครั้ง หรือ
มีหนังสือเชิญกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานอย่างเป็นทางการด้วย
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ในร่างระเบียบฯ ข้อ ๖ เปิดเอาไว้ สําหรับกรณีมีความจําเป็นจริงๆ ถ้าปิดไปก็อาจจะเกิดกรณีแบบที่ร้อยตํารวจตรี
สุขสัณห์ ภิชัย กล่าวถึงไว้
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ตามร่างระเบียบฯ
ข้อ ๖ นั้น พิจารณาแค่รายเดียวหรือหลายราย ถ้ามีค่าใช้จา่ ยเกินอัตราที่กําหนดไว้จะต้องอนุมัติทุกคนหรือไม่
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
มีความเห็นว่า ถ้าจะกําหนดเป็นการเฉพาะสําหรับคนที่ต้องยกเว้นและมีเหตุจําเป็นทําให้ค่าใช้จ่ายสูงจะต้องขอ
อนุมัติเป็นรายๆ ไป ตอนที่เสนอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ที่กําหนดองค์ประกอบของ กขป. นั้น คณะกรรมการพิจารณากฎหมายก็เป็นห่วงเรื่องการกํากับดูแล เนื่องจาก
กรรมการมีจํานวนมาก การอนุมัติการเบิกจ่ายของกรรมการเป็นรายๆ ไป โดยดุลยพินิจของเลขาธิการนั้นอาจ
ไม่สอดคล้องกับการดําเนินการจริง และถือเป็นความรับผิดชอบของเลขาธิการด้วย
นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการสุขภาพแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ในร่างระเบียบฯ ข้อ ๗
วรรคสอง ควรเป็นหมวดทั่วไป และการเขียนคํานิยามถ้าพูดครั้งเดียวไม่ต้องนิยาม แต่ถ้าเอ่ยถึงก็ไม่ต้อง
กําหนดนิยาม
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า มีข้อห่วงกังวล
กรณีการใช้ดุลยพินิจของเลขาธิการในการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นรายๆ ไป ตามระเบียบราชการกําหนดอัตรา
เบิกจ่ายสูงสุดเอาไว้ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินจากนั้นก็ต้องจ่ายเอง การใช้ดุลยพินิจนั้นจะเป็นปัญหาได้ จึงเสนอให้
พิจารณาทบทวนประเด็นนี้อีกครั้ง อีกประเด็นหนึ่ง คือ ถ้าระเบียบเขียนไว้ยาวแล้วอ้างอิงหลายครั้งก็ต้อง
นิยาม เสนอให้ไปปรับวิธีการเขียนใหม่อีกครั้ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๘

มติการประชุม
เห็ น ชอบร่ า งระเบี ย บคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ค่ า
เดิ น ทางหรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ของคณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน พ.ศ. .... โดยให้ ฝ่ า ย
เลขานุการ พิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กาํ หนดสุขภาพ
นายพลเดช ปิ่ น ประที ป กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มอบให้
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า
ในปี ๒๕๕๑ คณะกรรมาธิการด้านปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ ที่องค์การอนามัยโลกแต่งตั้ง ซึ่งมีเซอร์ ไมเคิล
กิเดียน มาร์มอต (Sir Michael Gideon Marmot)เป็นประธาน ได้จัดทํารายงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนด
สุขภาพ ภายใต้ชื่อ “Closing the gap in a generation : Health equity through action on the social
determinants of health(SDH)” และได้เสนอต่อที่ประชุม World Conference on SDH ในเดือนตุลาคม
๒๕๕๔ ที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ต่อมาในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๕ เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้ให้การรับรอง The Rio Political Declaration on Social Determinants of
Health จึงถือได้ว่าองค์การอนามัยโลกได้ให้การยอมรับและให้ความสําคัญกับปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ
(Social Determinants of Health : SDH) ที่มีผลต่อระบบสุขภาพ
๑. “ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ” หมายถึง สภาพแวดล้อมที่บุคคลเกิด เติบโต ทํางาน ดํารงชีวิต
อยู่ จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต รวมถึงปัจจัยและระบบต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนกําหนดสภาพแวดล้อมเหล่านั้นด้วย
ปัจจัยและระบบต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ นโยบายและระบบเศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนา บรรทัดฐานในสังคม นโยบาย
ทางสังคม และระบบการเมืองการปกครองซึ่งล้วนมีผลต่อสุขภาพของประชาชน1
๒. ในประเทศไทย ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดไว้ใน
หมวด ๓ การจัดให้มีหลักประกันและการคุ้มครองให้เกิดสุขภาพว่า “หลักประกันและความคุ้มครองให้เกิด
สุขภาพจะต้องครอบคลุมการจัดการกับปัจจัยทั้งหมดที่กระทบต่อสุขภาพทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านระบบ
บริการสาธารณสุข ...และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม ...รวมถึงนโยบายสาธารณะต่างๆ” ต่อมา
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กําหนดไว้ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เป้าหมายของระบบสุขภาพว่า“รัฐและทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ควบคุมโรค และการจัดการกับปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ รวมทั้งการมีหลักประกันและการคุ้มครองให้เกิด
สุขภาพที่จะนําไปสู่สุขภาวะที่มั่นคงและยั่งยืนของทุกกลุ่มวัย โดยส่งเสริมให้บุคคลดูแลสุขภาพที่ยึดหลักการ
พึ่งตนเองของบุคคล และของสังคมที่อาศัยการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดย “รัฐและทุกภาคส่วนต้องพิจารณาระบบสุขภาพว่าเป็นเรื่องที่กว้างขวางครอบคลุมทุกมิติทั้งทาง
กาย จิต ปัญญาและสังคม และต้องพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงสมดุลกัน รวมทั้งต้อง

1

ปรับจากhttp: www.who.int/social_determinants/en/ อ้างอิงจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๙
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สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนําแนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies)ไปใช้
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายสาธารณะ…” ด้วย
๓. มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ที่ ๓.๗ “ร่ ว มฝ่ า วิ ก ฤตความ
ไม่เป็นธรรม นําสังคมสุขภาวะ” ได้มีข้อเสนอในข้อ ๒.๕ ว่า
“ขอให้รัฐ บาลเร่ งรัดการดํ าเนิ นการตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยพุท ธศั กราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๗(๑) ให้มีการปฏิรูปกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม โดยต้องมีการดําเนินงานที่เร่งด่วน ดังนี้...
๒.๕ จัดให้มีกลไกการจัดการความไม่เป็นธรรม ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือกลุ่มจังหวัด และ
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ที่มีองค์ประกอบพื้นที่ผู้แทนตามเขตการปกครอง ทั้งท้องที่และท้องถิ่น พื้นที่เชิง
ประเด็น และพื้นที่เชิงภูมินิเวศ โดยกลไกนี้มีหน้าที่ในการกําหนดทิศทาง แผนงาน วิธีการ เครื่องมือ ในการ
แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่”
๔. เซอร์ ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต (Sir Michael Gideon Marmot) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี ๒๕๕๘ ได้มีโอกาสหารือกับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และมี
ข้ อ เสนอแนะว่ า ประเทศไทยควรจั ด ตั้ ง กลไกขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ ง ปั จ จั ย สั ง คมที่ กํ า หนดสุ ข ภาพ (Social
Determinants of Health: SDH) โดยเสนอให้มีกลไก ๒ ระดับคือ (๑)ระดับรัฐบาลที่ประกอบด้วยรัฐมนตรี
จากหลายกระทรวง (Cross Government) และ (๒) กลไกระดับคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบมาจาก ๓
ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคประชาชน เอกชน ซึ่งสถานทูตอังกฤษ ประสานผ่านทาง
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อเสนอการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการทํางานตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง UCL: IHE (University College London: Institute of Health
Equity) และหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทย
๕. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้เห็นชอบให้เสนอใช้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็น
กลไกขับเคลื่อนเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพระดับรัฐบาล และเสนอให้จัดตั้งกลไกภายใต้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นกลไกระดับคณะกรรมการ
๖. กระทรวงสาธารณสุข จึง มีข้อ เสนอแนะในการออกแบบกลไกระดับชาติเพื่อสนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานเรื่ อ ง ปั จ จั ย สั ง คมที่ กํ า หนดสุ ข ภาพของประเทศไทย โดยให้ มี “คณะกรรมการสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ” ภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีองค์ประกอบจาก
๓ ภาคส่ วน คือ ภาครั ฐ ภาควิ ช าการ วิ ช าชีพ และภาคประชาชน เอกชน โดยมอบหมายให้ นายสุว ิท ย์
วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน
กรรมการ ดังมีประวัติโดยย่อตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๔ มีผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีจํานวนกรรมการไม่เกิน
๒๐ คน
โดยให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
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หน้าที่ ๓๐

(๑) สนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อประยุกต์ใช้
แนวทางระดับสากลเรื่องปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทไทย
(๒) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการขับเคลื่ อนเรื่ อง ปั จจั ยสั งคม
ที่กําหนดสุขภาพของประเทศไทย และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ โดย
๑. มีนายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
๒. ให้มีจํา นวนกรรมการไม่เ กิน ๒๐ คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มอบหมายให้
ประธานและเลขานุการร่วมพิจารณา เสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้มีหน้าที่และ
อํานาจตามเสนอ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า เหตุที่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ นั้นมาจากเหตุอันใด เป็นข้อเสนอ
จากใคร
นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่มาของเรื่องนี้มาจากตอนที่
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เซอร์ ไมเคิล กิเดียน มาร์มอต ประธานกรรมาธิการด้านปัจจัย
สังคมที่กําหนดสุขภาพ จากองค์การอนามัย โลก และเอกอัคราชทูตอังกฤษ ได้หารื อร่ วมกั นเกี่ ยวกับ การ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานเรื่ อ ง ปั จ จั ย สั ง คมที่ กํ า หนดสุ ข ภาพ โดยมี ก ลไกคณะกรรมการระดั บ ชาติ ขึ้ น มา
ดําเนินการ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับแนวทางนี้ ต่อมา
กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบให้คณะทํางานออกแบบกลไกนี้ขึ้นมา จากข้อเสนอของ เซอร์ ไมเคิล กิเดียน
มาร์มอต ที่ให้มีคณะกรรมการระดับชาติ ๒ ชุด ได้แก่ ชุดแรกเป็นคณะกรรมการบูรณาการทํางานระหว่าง
กระทรวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีกระทรวงอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วย และอีกชุดเป็น
คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินการ เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
มีรูปแบบเดียวกับคณะกรรมการบูรณาการฯ ระดับชาติอยู่แล้ว จึงไม่ได้เสนอแต่งตั้งกลไกใหม่ ส่วนรูปแบบ
คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินการ เสนอให้แต่งตั้งกลไกใหม่ คือ คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงาน
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เรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ ตามข้อเสนอนี้ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประสานการทํางานร่วมกับรัฐบาล
อังกฤษ และจะวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป และทํางานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่าน คสช.
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า ถ้าหากแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ แล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะทํา
อะไรบ้างตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ ขอให้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม
นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ของ
ประเทศต่างๆ ทําให้ได้ข้อเสนอเป็นรูปธรรมว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพนั้นมาจากหลายปัจจัย เช่น อุบัติเหตุ
จราจรที่ทําให้เกิดเสียชีวิตนั้น มีเพียงร้อยละ ๑๐ ที่เป็นเรื่องด้านสุขภาพ เป็นต้น คณะกรรมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ มีหน้าที่พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย
สังคมที่กําหนดสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก ๓ ภาคส่วนทํางานร่วมกัน
ศ.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า มีการรายงานระดับ
โลกว่าด้วยปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ เมื่อประมาณ ๗ ปีที่แล้ว ในระดับโลกถือว่าเป็นงานที่ช่วยให้เห็นว่า
เป็นการทํางานสุขภาพแบบไม่แยกส่วน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้วย มองสุขภาพไม่ใช่แค่งานเชิงรับ
เป็นโรคแล้วจึงรักษา แต่ดูตั้งแต่ต้นเหตุและปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ส่วนสําคัญที่เกิดเป้าหมายแห่ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว มีผลจากการมองเห็นปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ถ้าหากมีคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพ
ขึ้นมาจะช่วยทําให้ภาควิชาการ และหน่วยงานกระทรวงต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแยกส่วนกัน ได้มีการบูรณา
การทํางานร่วมกันมากขึ้นเพื่อนําไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดี
รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ประเด็นแรก
คือ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพหรือไม่ ในส่วน
เนื้อหาสาระของปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพนั้น กรรมการหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้แล้วว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ
ปัจจัยมีผลต่อสุขภาพไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวและต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ มา
ทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี อีกประเด็นหนึ่ง คือ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้จะซ้ําซ้อนกับ
คณะกรรมการชุดอื่นหรือไม่นั้น มีตัวอย่างของคณะกรรมการ ภายใต้ คสช. เช่น คณะกรรมการผลกระทบจาก
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่มีรูปแบบกลไกคล้ายกับคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัย
สังคมที่กําหนดสุขภาพ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนมีบทบาททํางานเชิงวิชาการ มีการประชุม
หารือเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาจัดทําข้อเสนอ
นโยบายต่ า งๆ ซึ่ ง จะมี ก ารทํ า งานที่ ใ กล้ ชิ ด และประชุ ม กั น ได้ บ่ อ ยครั้ ง มากกว่ า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ระดับชาติที่เป็นองคาพยพใหญ่ จึงเห็นด้วยสนับสนุนการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้
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นายณรงค์ ศั ก ดิ์ อั ง คะสุ ว พลา กรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๓
มีความเห็นว่า เรื่องนี้มีความสําคัญทางวิชาการ บทบาทหลัก คือ การเสริมฤทธิ์ในเรื่องขององค์ความรู้ และ
วิทยาการเทคโนโลยีที่คณะกรรมการชุดต่างๆ ขับเคลื่อนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการศึกษา การดูแลเด็กปฐมวัย
ตลอดจนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่างๆ คณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนด
สุขภาพ มีหน้าที่ศึกษาสถานการณ์ประเด็นต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
เชื่อมโยงกับบริบทของต่างประเทศว่าเป็นอย่างไรบ้าง ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดนี้จะช่วยเสริมฤทธิ์
ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ดําเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็นต่อไป
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า สิ่งที่คณะกรรมการ
สนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนดสุขภาพจะดําเนินการนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่ทําอยู่แล้ว
แต่การใช้คําว่า “ปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ” อาจจะเป็นคําใหม่ เมื่อพิจารณาคําอธิบายแล้ว คิดว่าไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ ที่ผ่านมาเคยมีคณะกรรมการที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีคณะกรรมการที่เคยตั้งขึ้นมาแล้ว ทํางาน
ด้านนี้ แต่ชื่อคณะกรรมการหรือบทบาทหน้าที่อาจยังไม่ตรงมากนักก็สามารถปรับเปลี่ยนมอบหมายงานนี้
เพิ่มเติมได้หรือไม่ แต่ถ้ายังไม่เคยมีคณะกรรมการที่ทํางานด้านนี้มาก่อน แล้วเห็นควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุ ด ใหม่ นี้ ขึ้ น มาตามที่ เ สนอ ก็ ไ ม่ ขั ด ข้ อ ง เนื่ อ งจาก คสช. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหลายชุ ด ซึ่ ง แต่ ล ะ
คณะกรรมการก็ไปแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดย่อยอีก ทําให้มีคนทํางานเป็นจํานวนมาก
อาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการงานคณะกรรมการที่ใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกัน
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
มีความเห็นว่า เคยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทํางานเรื่องความไม่เป็นไปธรรมทางสังคม (social equity)
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ แต่ปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีกิจกรรมดําเนินการแล้ว ถ้ามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ทํางานด้านปัจจัยสังคมกําหนดสุขภาพขึ้นมาใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดี
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
คณะกรรมการชุดความไม่เป็นธรรมทางสังคมนี้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการที่ คสช. แต่งตั้ง แต่เป็นคณะกรรมการ
ที่มาจากแผนงานความไม่เป็นธรรมทางสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ซึ่งขณะนี้ได้แผนงานดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สําหรับคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
โดย คสช. นั้น ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการรายประเด็น ขณะนี้มีคณะกรรมการที่กําลังดําเนินการอยู่ ๗
ชุด แต่ยังไม่มีคณะกรรมการชุดที่ดูแลงานแบบองค์รวม
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า มีคณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งขึ้น โดย คสช. นี้มีครบวาระการดํารงตําแหน่ง และดําเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้วบ้างหรือไม่
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ มีความเห็นว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์ เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีการทบทวนคณะกรรมการชุดนั้นๆ ใหม่อีกครั้งว่าควรยุติงานหรือ
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มีงานที่ต้องพัฒนาต่อ อย่างไรก็ตามฝ่ายเลขานุการจะรับไปดําเนินการทบทวนคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น โดย
คสช. ที่มีอยู่แล้ว เพื่อติดตามสถานะของคณะกรรมการและผลความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการ
แต่ละชุดด้วย
มติการประชุม
สุขภาพ โดย

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานเรื่อง ปัจจัยสังคมที่กําหนด

๑) มีนายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริ ฐ เป็นประธานกรรมการ มี ผู้ แทนปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข และผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
๒) มีจํานวนกรรมการไม่เกิน ๒๐ คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
มอบหมายให้ประธานและเลขานุการร่วมพิจารณา เสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป
๓) ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้
มีหน้าที่และอํานาจตามเสนอ
๕.๕ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
นายพลเดช ปิ่ น ประที ป กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มอบให้
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า
๑. แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การพั ฒ นาภู มิ ปัญ ญาไท สุข ภาพวิ ถี ไท 2 ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐ –
๒๕๕๔) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ และถูกใช้เป็นร่มนโยบาย
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
ก่อให้เกิดความสําเร็จในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านสุ ขภาพแห่ งชาติ ที่ มีนายวิชัย โชควิวัฒน เป็นประธาน ทําหน้าที่สนับสนุน ติดตาม
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวสามารถส่งผลให้การจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ มีหมวดว่าด้วย “การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ” ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ที่กําหนดให้การจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ต้องมีสาระสําคัญในเรื่องดังกล่าว และในปี ๒๕๕๒ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มีฉันทมติเรื่อง
“การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลัก
ของประเทศ คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน” ด้วย นอกจากนี้ ยังมีผลทําให้เกิดนโยบายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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ภูมิปัญญาไท หมายถึง องค์ความรู้ เทคโนโลยี การปฏิบัติ (practice) และความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ ีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งบริบทของ
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สุขภาพวิถีไท หมายถึง วิถีทางซึ่งเป็นไปเพื่อสุขภาพและปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระจาก
ความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความบีบคั้นทั้งปวง (นิยามจาก แผนยุทธศาสตร์ชาติภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๓๔

ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นด้วย เช่น การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ต้นแบบ
๒. ต่อมา แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และได้ใช้เป็นนโยบายและ
ทิศทางสําคัญของประเทศในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฯฉบับที่ ๑ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างมาก มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ เกิดการพัฒนาทางวิชาการ เกิดสถาบันอบรมและ
สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย มีการพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรจนมีรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น โดยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีการจัดตั้งกองทุนการแพทย์แผนไทยเพื่อ
สนับสนุนการใช้และเข้าถึงบริการ ทําให้การใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา การ
ผลิตยาจากสมุนไพรภายในประเทศ สูงกว่าการนําเข้าถึง ๗ เท่า
๓. เมื่อยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
สิ้นสุดลง คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๕๙ มีนายเปรม ชินวันทนานนท์ เป็นประธาน และเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯมีหน้าที่จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ฉบับที่ ๓ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔. คณะอนุกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดกระบวนการในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ ๓ ดังนี้
๔.๑ ทบทวนเอกสารและรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ ๒
๔.๒ จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ รวมถึงเครือข่ายหมอพื้นบ้าน
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ ๒ และรับฟังข้อเสนอแนะถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
๔.๓ คณะอนุกรรมการฯประชุมยกร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถี
ไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความเห็นและ
ปรับปรุง ร่าง ยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้การยกร่าง ยุทธศาสตร์ฯคํานึงถึงความสอดคล้องกับ ๑) ร่าง กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –

๒๕๗๙) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่สามารถทําได้บนฐานของ
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ๒) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการระบุไว้ในหมวดการส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น ส่วนหลักการสําคัญโดยสรุปว่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ควรเป็น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๓๕

ระบบสุขภาพที่สําคัญระบบหนึ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยอมรับ พัฒนาต่ออย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ทั้งในด้านองค์ความรู้ บุคลากร งบประมาณและวิชาการ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิผลและมีความปลอดภัย ประชาชนมีสิทธิเลือกใช้และเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทยต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมในทุกระดับ มีเป้าหมายสู่
การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ โดยรัฐต้องสนับสนุน ๓) ยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก
ค.ศ. ๒๐๑๔ – ๒๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) ที่ส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้
และการเข้ า ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ ดั้ ง เดิ ม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร และใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ปลอดภั ย
มีมาตรฐานและใช้อย่างสมเหตุสมผล
๔.๔ คณะอนุ กรรมการฯได้จั ด “สมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็ น”

ว่ าด้ วยการพิจารณา

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในระหว่างการประชุมวิชาการประจําปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก ที่จัดโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีผู้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ มากกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลากรจาก
หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการกํ า หนดนโยบาย นั ก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ ช าการ
บุคคลากรด้านสาธารณสุข ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมอพื้นบ้าน ภาคธุรกิจเอกชน
ผู้แทนชุมชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการของ(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ ๓
๔.๕ คณะอนุกรรมการฯได้ปรับปรุงรายละเอียด (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ ๓ ตาม
ข้อเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และสรุปเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพแห่งชาติ
๔.๖ คณะกรรมการพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ ๓ และเสนอให้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมรวม ๓ ครั้ง และได้ให้ความเห็นชอบต่อ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเห็นชอบให้นําเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป
๔.๗ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔) มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
๔.๗.๑ วิสัยทัศน์
ระบบสุขภาพของประเทศมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สุขต่อปวงชนอย่างเท่า
เทียม บนฐานภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
๔.๗.๒ เป้าประสงค์

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๓๖

๑) ประชาชนเข้ า ถึ ง และใช้ บ ริ ก ารระบบการแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิผล ปลอดภัย และใช้อย่างสมเหตุสมผล
๒) ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นสุ ข ภาพ การแพทย์ แ ผนไทย ยาจากสมุ น ไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นฐานในการสร้างเสริมสุขภาพ และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
๓) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อน
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ร่วมกัน
๔.๗.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (ใช้คําย่อว่า WIC) ประกอบด้วย
๑) สร้างภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ให้เข้มแข็ง (Wisdom)
๒) บู ร ณาการระบบบริ ก าร การแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ พื้ น บ้ า น
การแพทย์ทางเลือก และระบบยาจากสมุนไพรกับระบบการแพทย์อื่นๆ (Integration of Health service
systems)
๓) เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของประชาชน บุ ค ลากร และเครื อ ข่ า ย
(Capacity Building)
๔.๗.๔ มาตรการเชิงยุทธศาสตร์:
๑) มาตรการด้านวิชาการ (Education & Knowledge)
๒) มาตรการด้านนโยบายและกฎหมาย (Enforcement & Law)
๓) มาตรการด้านการพัฒนาขีดความสามารถ (Empowerment)
๔) มาตรการด้านการเงิน (Economics)
๕) มาตรการด้านระบบและกลไก (Engineering)
ทั้ ง นี้ ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ ที่ ๓ ยั ง ได้ ร ะบุ ง บประมาณ ตั ว ชี้ วั ด และหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ไว้ ด้ ว ย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการกํ า หนดกลไก การสนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๕
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
๑. ให้ ค วามเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไท สุ ข ภาพวิ ถี ไ ท ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. ให้เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
นายณรงค์ ศั ก ดิ์ อั ง คะสุ ว พลา กรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๓
มีความเห็นว่า การใช้คําว่ า “อย่ างเท่ าเทียม” ในตั วชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ ๒ “บูรณาการระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และระบบยาจากสมุนไพรกับระบบการแพทย์
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
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อื่นๆ” และยุทธศาสตร์ที่ ๓ “เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และเครือข่าย” นั้น อาจทํา
ให้เกิดคําถามได้ว่า เท่าเทียมในมิติไหน และเกิดการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ ไ ม่ ดี กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยได้ ซึ่ ง ควรเป็ น การเปรี ย บเที ย บเพื่ อ การพั ฒ นาของระบบที่ ต นเองทํ า อยู่ นั้ น น่ า จะ
เหมาะสมกว่า
ศ.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญมากและมองกว้างกว่าเรื่องสุขภาพ เนื่องจากทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของนิยามคําว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย” เป็นเป้าหมายของการแย่งชิงระดับการค้า
ระหว่างประเทศและต่างประเทศ การมียุทธศาสตร์เรื่องนี้จึงมีความสําคัญในการดูแลเรื่องภูมิปัญญาและ
วิถีไทย ขอเสนอว่า ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท” ควรทํางานเชื่อมโยงระหว่าง
กระทรวง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธุกรรมไทย
และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื่องที่มีคุณค่า และควรนํามาพิจารณาประกอบการเจรจาต่อรองทาง
การค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เคยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําวิจัยเรื่องนี้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันการทํา
วิจัยนั้นอาจไม่ทันกับสถานการณ์ที่มีการเจรจาการค้าไปหลายเรื่องแล้ว อย่างไรควรมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจอย่างเท่าทันต่อเรื่องนี้
ศ.เกี ยรติคุ ณ สยมพร ศิรินาวิน กรรมการสุ ขภาพแห่งชาติจากผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
มีความเห็นว่า ข้อเสนอมาตรการด้านวิชาการนั้น ในเรื่องการปราบปรามโรค เช่น การปราบยุงลายที่มีการใช้
สมุนไพร และเป็นนโยบายของกรมควบคุมโรคนั้นเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ประชาชนป้องกันได้ในระยะยาว
สามารถบรรจุเรื่องนี้เข้าไปเพิ่มเติมในข้อเสนอได้หรือไม่
ผศ.กานดา ชั ยภิญ โญ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากผู้แทนสภากายภาพบําบัด มีความเห็นว่ า
เนื่องจากในเอกสารข้อเสนอฉบับนี้ มีการอ้างอิงสถิติผู้ประกอบการแพทย์แผนไทย แต่ตัวเลขสถิติไม่สอดคล้อง
กับข้อเสนอเรื่องคณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งทั้งสองระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาจาก คสช.
พร้อมกัน จึ งขอให้ฝ่ายเลขานุการ และผู้ทําการศึกษาได้ตรวจทานข้อมู ลให้ตรงกั น และระบุรายละเอียด
ช่วงเวลาของข้อมูลสถิตินั้นๆให้ชัดเจน ก่อนที่จะส่งข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถิติ
ข้อมูลตัวเลขมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน แต่อาจไม่ตรงกัน เนื่องจากช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน เช่น ข้อมูลมาจาก
สถาบั น การศึ ก ษา ๒๗ แห่ ง ตรงกั น แต่ จํ า นวนผู้ จ บการศึ ก ษาของปี ที่ จ บการศึ ก ษาไม่ ต รงกั น เป็ น ต้ น
คณะผู้ศึกษาจะขอรับข้อเสนอของกรรมการไว้ไปตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อไป
นางสุภาวดี นวลมณี ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิล ปะ มี ค วามเห็ น ว่า ในเอกสารวิ ชาการนี้ใ ช้ คํา ว่า “การแพทย์ดั้ง เดิ ม ” แต่ บ างเอกสารวิ ชาการใช้คํ าว่ า
“การแพทย์พื้นบ้าน” หรือ “การแพทย์แผนตะวันออก” แต่โดยรวมหมายถึงการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
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แผนไทยประยุกต์ ไม่ทราบว่าข้อเสนอนี้ได้รวมการแพทย์แผนจีนเข้าไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากในประเทศไทย
เริ่มมีผู้ให้บริการการแพทย์แผนจีนจํานวนไม่น้อย ขณะนี้มีผู้จดทะเบียนแล้วประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน
นายประพจน์ เภตรากาศ อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คําว่า “การแพทย์ดั้งเดิม” แปลมาจากองค์การอนามัย
โลกที่ใช้คําว่า “Traditional” แต่ประเทศไทยได้ใช้คํานิยามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ ซึ่งหมายถึง การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งรวมการแพทย์พื้นบ้านอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงการแพทย์
ทางเลือกอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งในที่นี้มีการแพทย์แผนจีนรวมอยู่ด้วย
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า เนื่องจากไม่ได้เห็น
ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบั บที่ ๒ ที่ มี การประเมินความสํ าเร็จ หรือ
บทเรียนความล้มเหลวเอาไว้ จึงอยากทราบว่า เนื้อหาในยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ นี้ มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร
นายวีรพงษ์ เกรียงสิ นยศ กรรมการพัฒนาภู มิปัญ ญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ให้ข้อมู ลเพิ่ ม เติม ว่า
คณะผู้ศึกษาได้ใช้ผลการประเมินยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ มาจัดทํา
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ โดยตรง เรื่องที่เคยเขียนไว้แต่ยังทําไม่สําเร็จในแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒ ก็นํามาทําต่อ
ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ เช่น เรื่องยุทธศาสตร์กําลังคน นอกจากนี้ได้มีการจัดหมวดยุทธศาสตร์ใหม่จาก
เดิมมีอยู่ ๕ ยุทธศาสตร์ ปรับใหม่เป็น ๓ ยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาสาระที่มาจากการวิเคราะห์ความสําเร็จ และ
ความล้มเหลวเพื่อนํามาพัฒนาต่อ เช่น ผลความก้าวหน้าจากเดิมที่ไม่เคยมียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ปัจจุบันมีรายการยาสมุนไพร รวม ๗๔ รายการ เป็นต้น
พลเรื อ เอกณรงค์ พิพั ฒ นาศั ย ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สอบถามว่ า การนํ า แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ ไปเป็นแผนปฏิบัติการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ได้รับความร่วมมือ
ดีหรือไม่ แล้วได้รับงบประมาณที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามนั้นหรือไม่
นายประพจน์ เภตรากาศ อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีรูปธรรมของพัฒนาระบบบริการ โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนการแพทย์แผนไทย
ซึ่งในปี ๒๕๕๒ เริ่มจ่าย ๐.๕๐ บาทต่อประชากรรายคน ในปี ๒๕๕๙ เพิ่มเป็น ๑๑.๖๑ บาทต่อประชากรราย
คน และจะเพิ่มเป็น ๑๔ บาทต่อประชากรรายคน ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นความสําเร็จที่ทําให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้ อีกรูปธรรมหนึ่ง คือ บัญชียาหลักจากเดิมมี ๘ รายการ ต่อมาเพิ่มเป็น ๑๙ รายการ เมื่อมีแผน
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทฯ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ส่งผลให้มีการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
เพิ่มยาสมุนไพรเป็น ๗๔ รายการ เป็นต้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๓๙

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า รูปธรรมผลสําเร็จที
เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการนําเอาแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทฯ ไปดําเนินการใช่หรือไม่ หรือว่า
เป็นการดําเนินการตามแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว
นายประพจน์ เภตรากาศ อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทฯ เหมือน
เป็นร่มใหญ่นโยบายที่หน่วยงานนําไปใช้อ้างอิงในการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงานงบประมาณ ประกอบ
กับแผนยุทธศาสตร์นี้มาจากฉันทมติของสังคมร่วมกันที่ สช. สนับสนุนการขับเคลื่อนในประเด็นสําคัญๆ อีกด้วย
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการพัฒนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ให้ข้ อมูลเพิ่ม เติม ว่า
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ในยุทธศาสตร์การจัดระบบ
บันทึกฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน เป็นระบบดิจิตอล ก็นํามาจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ ที่เริ่มดําเนินการ
แล้ว การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ นั้น มีหน่วยงานที่ใช้ทั้งงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงบประมาณ และใช้งบประมาณประจําปีของหน่วยงานก็มี ในระยะต่อไปจะมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมดําเนินการมากขึ้น ซึ่งสามารถจัดทําแผนงานโครงการของบประมาณโดยอ้างอิงแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้
ได้
พลเรื อ เอกณรงค์ พิ พัฒ นาศัย ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ มีค วามเห็น ว่า เนื่อ งจาก
ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการการที่ดูแลด้านการแพทย์แผนไทยที่แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วหรือไม่
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้จะไปซ้ําซ้อนกับแผนงานระดับกระทรวงที่มีอยู่แล้วหรือไม่ เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบนํา
แผนงานไปปฏิบัตินั้น ได้นําแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ไปใช้ หรือนําแผนของหน่วยงานคนละฉบับไปใช้แทน
นายประพจน์ เภตรากาศ อนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทฯ
ฉบับที่ ๑ เริ่มดําเนินการมาในระยะแรก ในขณะนั้นกรมการแพทย์แผนไทยเพิ่งตั้งขึ้นใหม่ ดังนั้นทางกรมจึงได้
ร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ และนําแผนไปใช้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังมีการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และเวทีวิชาการต่างๆ สําหรับในปี ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขเพิ่ง
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติขึ้นใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องสมุนไพรเป็นหลัก
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทฯ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่ คสช.
แต่งตั้ง และมีผู้แทนจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไท สุ ข ภาพวิ ถี ไ ท ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๔๐

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ แผนการหนุนเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับ
กระทรวง
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกําหนด
เป็นเป้าหมายที่สากลและประเทศไทยให้ความสําคัญ ครอบคลุมการพัฒนาในมิติที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies) ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติกําหนดให้เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมีกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process base on Wisdom : 4PW)
เป็นเครื่องมือและกระบวนการในการทํางาน
เพื่อให้ แนวคิ ด ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ แปลงสู่รู ปธรรม และเป็นการใช้กระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม หนุนเสริมการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะของภาคีระดับนโยบาย จึงนํามาสู่
การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
๑. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการหนุ น เสริ ม การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง
๑.๑ เพื่ อ สานสั ม พั น ธ์ ภ าคี ภ าครั ฐ และประสานระดั บ นโยบายของหน่ ว ยงานภาคี
เพื่อการทํางานร่วมกัน
๑.๒ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
บนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) หนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงที่เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒. กําหนดนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของ ๖ กระทรวง
วันที่ / เวลา
กระทรวง
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา กระทรวงอุตสาหกรรม
๙.๐๐ น.

ประเด็นความร่วมมือ
- อุ ต สาหกรรมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
(โดยใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
Health Impact Assessment :HIA เป็น
เครื่องมือ)
- อุตสาหกรรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ร่าง พ.ร.บ.แร่ , พ.ร.บ. โรงงาน กับ
หลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ ๒

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
๙.๐๐ น
สิ่งแวดล้อม

- การจัดการขยะ
- การปรับปรุง แก้ไข พ.ร.บ.สิง่ แวดล้อม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๔๑

วันที่ / เวลา
กระทรวง
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา กระทรวงสาธารณสุข
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น.

ประเด็นความร่วมมือ
- ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health
Literacy)
- อุบัติเหตุทางถนน
- เกษตรและอาหารปลอดภัย (การ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ความปลอดภัยทางเกษตรและอาหาร)

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๙.๓๐ น.
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐ น.

กระทรวงมหาดไทย

- อุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้แก่ เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
ฯลฯ

อยู่ระหว่างประสานงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เกษตรและอาหารปลอดภัย
(การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ความปลอดภัยทางเกษตรและอาหาร)

อยู่ระหว่างประสานงาน

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

- การทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และการทําแผนปฏิรูป โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม เช่น รูปแบบสมัชชาสุขภาพ
- นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

๓. แนวทางการดําเนินงานต่อเนื่องหลังการประสานงาน
๓.๑ การจัดเวทีเสวนาร่วมกัน (Forum) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง
กระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือ วางแนวทางการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นที่มีความเห็นร่วมกัน
๓.๒ ดําเนินการและติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกัน
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบแผนการหนุนเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๔๒

๖.๒ นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า เพื่อการ
ประชุม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ (คสช.) เป็น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เกิ ด ประสิ ท ธิผ ล และ
เป็ น ระบบฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ขอเสนอกํ า หนดนั ด หมายการประชุ ม คสช. ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐ ในวั น ศุ ก ร์ ที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเห็นชอบ
นัดหมายการประชุม คสช. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
มติการประชุม
เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

หน้าที่ ๔๓

