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๑. การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
แนวคิด

โดยที่ระบบสุขภาพในปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตที่กว้างขวางกว่าการบริการรักษา พยาบาล
โดยครอบคลุ ม ไปถึ งการด าเนิ น งานด้ า นสาธารณสุ ข ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลกิจการและปัจจัยที่คุกคาม
ต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นองค์รวมของระบบสุขภาพที่ไม่จากัดเฉพาะการรักษาพยาบาลดังกล่าวแล้ว ปัญหา
สุขภาพของประชาชนในปัจจุบันยังมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม จากกรณีโครงสร้าง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมการใช้ชีวิตและปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งปัญหาจาก
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง
และปนเปื้อนในอาหารจากกระบวนการปลูกและการผลิต อันเป็นปัจจัยสาคัญในการก่อให้เกิดโรคและ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพขาดการบูรณาการร่วมกัน ประชาชนขาดความรอบรู้ และพฤติกรรม
ด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งนโยบายของรัฐยังไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ทั้งนี้ แม้ว่า
ปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขของไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และมีระบบหลักประกันสุขภาพ
ที่ทาให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง บริการสุขภาพได้อย่างทั่งถึง มีหน่วยงานด้านสุขภาพหลาย
หน่ วยงาน ทั้งหน่ ว ยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่ วยงานที่ ให้ บ ริการ
สาธารณสุขที่มีในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน แต่ด้วยการที่มี
หน่วยงานดาเนินงานในระบบสาธารณสุขหลายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานมีอิสระต่อกัน จึงทาให้การ
ดาเนินงานในระบบขาดความเป็นเอกภาพ มี ความซ้าซ้อนและสิ้นเปลือง ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากร
ที่ไม่เหมาะสม ทาให้ การดาเนิ น งานในระบบสุขภาพขาดประสิท ธิภาพและยังเกิด ความเหลื่อมล้า
โดยพบว่าอัตราการเกิดโรคและการตายยังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนใน
ภาพรวม
การบู ร ณาการการด าเนิ น งานในระบบสุ ข ภาพของประเทศ จึ ง ควรมี ค ณะกรรมการ
ที่ เป็ น กลไกกลาง เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางและนโยบายด้ า นระบบสุ ข ภาพของประเทศให้ เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการกากับ ดูแล ตรวจสอบ
การดาเนิน งานในระบบสุขภาพ มีการประสาน กากับ การจัดระบบบริการ การจัดการทรัพยากร
การลงทุน ตลอดจนแผนงานบริการของหน่ วยงานที่ดาเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลางและ
พื้ น ที่ ให้ เกิ ด ความทั่ ว ถึ ง ลดความเหลื่ อ มล้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่
ประชาชน
ความคืบหน้า
๑. ที่ประชุม สปท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
และได้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่ า ย ครั้ งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

๒

๒. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ และส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
คณะที่ ๔ ดาเนินการต่อไป
๓. การดาเนิ น การร่ วมกัน ระหว่างสภาขับเคลื่ อนการปฏิ รูปประเทศกับ สภานิติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ
โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิ รูป
ประเทศ ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
สภานิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ จัดทารายงานผลการศึกษา เรื่อง การจัดทาร่างพระราชบัญ ญั ติ คณะกรรมการ
นโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
รายงานการศึกษาเรื่องดังกล่าว ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
๔. ในคราวประชุ ม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รูป การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น คณะที่ ๔
(ด้ า นสาธารณสุ ข ) ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่ ๑๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ได้ มี ม ติ ม อบหมายให้ ก ระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จต่อไป
ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการดาเนินการของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกหลายประเด็น เช่น โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการฯ ตลอดจนสภาพบั งคั บ ต่ อ หน่ ว ยงานด้ านสุ ข ภาพอื่น ๆ รวมทั้ งการรับ ฟั งความคิ ด เห็ น
ของประชาชน ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี (สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม)
กระทรวงสาธารณสุขควรระดมความคิดเห็ น ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ ระบบสุ ขภาพทั้งภาค
ให้บริการ ภาคการเงินการคลัง ภาคประชาชนผู้รับบริการ ตลอดจนภาควิชาการเพื่อให้ได้ข้อสรุปและจัดทา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อไปสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อมีผลบังคับใช้
ภายใน ๑ ปี ต่อไป

๒. การจัดตั้งสานักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.)
แนวคิด
ปัจจุบั นพบว่าการบริห ารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศการเบิกจ่ายและการบริการสุขภาพไม่มี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลไม่สามารถบูรณาการกันได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลบริ การ
สุขภาพกันได้ ข้อมูลไม่มีคุณภาพ ทาให้ประชาชนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น
ปัจจุบันพยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยต้องใช้เวลากว่าหนึ่งในสามของเวลาทางานมาจัดการกับรายงาน
และข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลการเบิกจ่ายของกองทุนประกันสุขภาพทั้ง สามระบบซึ่งแตกต่างกัน แทนที่จะใช้
เวลาเหล่านั้นไปใช้กับการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความหลากหลายไม่ใช้
มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน เป็นภาระให้กับสถานพยาบาลเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันธุรกรรมของระบบการเบิกจ่ายจากการให้บริการสุขภาพของประชากรไทย ผ่า นสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุน หลักประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ กองทุ นประกันสั งคม และสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมกันครอบคลุมประชากรไทยร้อยละ ๙๙.๐ เป็นการให้บริการ
สาหรับผู้ป่วยในจานวน ๗.๑๘ ล้านครั้ง (ประมาณร้อยละ ๗๐ ของการให้บริการ) และสาหรับผู้ป่วยนอก
จานวน ๒๑๕.๓ ล้านครั้ง (ประมาณร้อยละ ๕๗.๑ ของการให้บริการ) ธุรกรรมเหล่านี้มีการบริหารจัดการ
แยกส่วนกันตามแต่ละกองทุนประกันสุขภาพจะกาหนด มีรูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน ไม่ใช้มาตรฐาน
เดียวกัน นอกจากที่จ ะทาให้ ไม่สามารถบูรณาการข้อมูล เพื่อให้ผู้ บ ริห ารมีข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อใช้ในการ
วางแผน บริหารจัดการทรัพยากร และวางนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้าของระบบประกันสุขภาพที่ต่างกันได้แล้ว
ยังเป็นภาระให้กับสถานพยาบาลทุกระดับ ต้องทางานซ้าซ้อนในการส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายค่าบริการสุขภาพ
ความคืบหน้า
๑. ที่ประชุม สปท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
และได้น าเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่ าย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๙
๒. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ และส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
คณะที่ ๔
๓. รมต.สธ. ตั้งคณะทางานจัดทาแผนการจัดตั้งสานักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) ซึ่งมี นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมต. สธ. เป็นประธาน รมต.สธ.เห็นชอบ
ตามแผนงานที่คณะทางานเสนอคือ
(๑) ให้ ย กเลิ กมติ คณะรั ฐมนตรี วั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๕๖ ที่เห็ น ชอบให้ ส ปสช. ทาหน้ าที่เป็ น
หน่ วยงานกลางในการจั ดการธุร กรรมการเบิกจ่าย และระบบข้อมูล บริการสุขภาพ (National Clearing
House) โดยให้ถ่ายโอนการทาหน้าที่ดังกล่าวจากสานักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) มาเป็น
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
(๒) ให้ สวรส. จัดตั้ง สมสส. เป็นส่วนงานอยู่ภายใต้ สวรส. ดาเนินการเป็นหน่วยงานกลางในการ
จัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสุขภาพ
(๓) มีการถ่ายโอนงานการจั ดการธุรกรรมการเบิ กจ่ ายและระบบข้อมูลบริการสุขภาพ จาก สปสช.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไปยัง สวรส. ภายในระยะเวลา ๒ ปี หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี
(๔) เมื่อมีความพร้อมหน่วยงานดังกล่าวจะพัฒนาไปเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐต่อไป

๔

ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
สมสส. ยั งไม่ ส ามารถปฏิ บั ติงานในฐานะหน่ ว ยงานกลางที่ จะจัด ดาเนิ น การเรื่อ งข้ อมู ล สุ ข ภาพ
ของทุกกองทุนสุขภาพได้ เนื่องจากยังมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้อานาจ สปสช. ดาเนินการอยู่
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี (สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม)
กระทรวงสาธารณสุขควรเสนอให้ ครม. ยกเลิกมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และมอบหมาย
ภารกิจดังกล่าวแก่ สมสส. แทนต่อไป

๓. การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ :
ประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ
แนวคิด
น้าตาล เป็นส่วนประกอบของอาหารที่หากบริโภคมากไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ฟันผุ
โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น องค์การอนามัยโลกจึงได้มีคาแนะนาว่าบุคคลไม่ควรบริโภค
น้าตาลเกิน ๕๐ กรัม/วัน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากน้าตาล เช่น โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ
และหลอดเลื อด หรือควรบริ โภคในปริมาณไม่เกิ น ๒๕ กรัม/วัน เพื่อไม่ให้ เกิดความเสี่ ยง จากข้อ มูล ใน
พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่าคนไทยบริโภคน้าตาล ๑๐๐ กรัม/คน/วัน
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี น้ าตาล (Sugar sweetened beverages: SSBs) ถู ก จั ด ว่ า เป็ น อาหารที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการไม่เหมาะสม เพราะเพิ่มปริมาณน้าตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว ให้พลังงานแก่ร่างกายจานวนมาก
แต่ไม่ให้สารอาหารที่จาเป็นอื่น ๆ หรือให้น้อยมาก ในแง่ของการก่อโรคนั้น มีหลักฐานทางวิชาการที่ชี้ชัดว่า
การบริโภคเครื่ องดื่มที่ มีน้ าตาลเป็ น ประจาเพิ่ม ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้ว น รวมถึ งโรคที่ เกี่ยวข้องกั บ
โรคอ้วนอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้มีมาตรการต่าง ๆ
เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้าตาล เช่น การห้ามการจาหน่ายในโรงเรียน การควบคุมการโฆษณาที่มุ่งเป้า
ไปยังเด็ก และการจัดเก็บภาษี
คนไทยนิยมบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้าตาลเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากข้อมูลปริมาณการจาหน่ายเครื่องดื่ม
ที่ มี น้ าตาลพบว่ าภายในเวลา ๕ ปี จาก พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๒ มี ก ารบริ โภคเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ ๓๑.๖
ซึ่งคาดประมาณว่าใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้าตาลของคนไทยจัดอยู่ในอันดับ ๙ จาก
๕๒ ประเทศที่ทาการสารวจ รองจากสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ตุรกี จีน เยอรมัน บราซิล อิตาลี และสเปน
จากความนิ ย มบริโภคเครื่อ งดื่ม ที่ มีน้ าตาลดังกล่ าว เป็ นสาเหตุส าคั ญ ที่ ท าให้ คนไทยบริโภคน้ าตาลมาก
เกิน จาเป็ น โดยเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลสาเร็จรูปที่มีจาหน่ายในประเทศไทยมีปริมาณน้าตาลสูงมาก โดยอยู่
ในช่วง ๙-๑๙ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร ในขณะที่ค่าที่เหมาะสมคือเครื่องดื่มไม่ควรมีน้าตาลมากกว่า ๖ กรัม/
๑๐๐ มิลลิลิตร เพราะจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ส าคั ญ ที่ ป ระเทศต่าง ๆ ทั่ ว โลกรวมถึงประเทศไทยก าลั งเผชิญ อยู่ ในขณะนี้ คื อ
การเพิ่มสูงขึ้น ของอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDs) โดยเฉพาะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็ง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของการเป็นโรคเหล่านี้
ก็คือโรคอ้วนและการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ในประเทศไทย โรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อให้เกิดการ
สูญเสียปีสุขภาวะเป็นอันดับต้น ๆ นอกจากนี้ยังทาให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
มาตรการราคาและภาษีเป็ น อีกหนึ่งมาตรการที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าได้ผ ลดีในการในการ
จัดการปัญหายาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความคุ้มทุนประสิทธิผล มีต้นทุนต่า และสามารถขยายผลได้
ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจึงมีแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษีอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังซึ่งผลจากการรวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกพบว่าการจัดเก็บภาษีอาหารส่งผลทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการบริโภคซึ่งคาดว่าจะส่งผลลดการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้ วิธีการที่มี
ความเป็นไปได้มากที่สุดในการจัดเก็บภาษีอาหาร คือการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้าตาล เนื่องจากมีเหตุผล
ทางโภชนาการที่เพียงพอสาหรับจัดทาหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดเก็บภาษีและง่ายต่อการจัดเก็บ และ
ในขณะนี้มีหลายประเทศที่จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้าตาล ยกตัวอย่างเช่น ประเทศฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ฟิจิ
เม็ ก ซิ โก เฟรนช์ โพลี นี เซี ย กั ว เตมาลา ฮั งการี นอร์เวย์ และบางรัฐ ของสหรัฐ อเมริก าโดยการเก็ บ ภาษี

๖

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐ พ่วงด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ซึ่งมีบางส่วนใช้ปริมาณน้าตาลเป็นเกณฑ์
การจัดเก็บ
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน้าตาลจึงเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ควรมีการดาเนินการเพื่อจัดการปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งมาตรการดังกล่าว นอกจากจะมีศักยภาพ
ในการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมหากมีการ
จัดสรรสาหรับการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
ข้อเสนอการปฏิรูป
๑. กาหนดมาตรการทางภาษีเป็น Good Buy Intervention ในการควบคุมป้องกัน NCDs โดยจาก
การศึกษาพบว่าหากจัดเก็บภาษีอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของราคาขายปลีก จะมีผลในเชิงสุขภาพ และปรับลด
พฤติกรรมการบริโภคลงได้
๒. มาตรการเพิ่มเติม กาหนดให้แสดงปริมาณน้าตาลพร้อมคาเตือนในฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ และ
จัดทามาตรการสื่อสารทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะต้องให้ความเห็นชอบในหลักการของการปรับปรุงแก้ไขนิยามเครื่องดื่มภายใต้
ร่างพระราชบั ญ ญั ติป ระมวลกฎหมายสรรพสามิ ต พ.ศ. .... ให้ ครอบคลุ ม รายการเครื่อ งดื่ มนอกไปจาก
น้าอัดลม เช่น ชา กาแฟ นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว เครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีน้าตาลมากกว่า ๖ กรัมต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร
ให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ครอบคลุมเครื่องดื่มตามความเข้มข้นของน้าตาล
คือ มากกว่า ๖ - ๑๐ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร และมากกว่า ๑๐ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร โดยจัดเก็บภาษีในอัตราที่
ทาให้ราคาเครื่องดื่มเพิ่มสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของราคาขายปลีก
ความคืบหน้า
- ที่ ป ระชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น อั งคารที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
- นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ส่งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะที่ ๒ (รองฯ สมคิด) /คณะ ๓ (รองฯ
วิษณุ) /คณะ ๕ (รองฯ ประวิตร) /มท. /ทส./ รวมทั้งผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระ ๓
ซึ่งมีการขอแปรญัตติ จากอัตราส่วนของน้าตาลที่กาหนดไว้จาก ไม่เกินร้อยละ ๖ เป็นไม่เกินร้อยละ ๑๐
นอกจากนี้จะได้มีการเชิญ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับฉลากสินค้าเพื่อประชาชนจะได้ทราบและเข้าใจถึงปริมาณ
น้าตาลที่บริโภคต่อวัน
- กระทรวงการคลังรายงานว่า ได้จัดตั้งคณะทางานศึกษาแนวทางการลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
ความหวาน ซึ่งได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงในภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย มาตรการภาษี และมาตรการที่มิใช่ภ าษี เปรียบเทียบกรณี ศึกษาจากต่างประเทศ รวมถึง
ผลกระทบในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้ข้อสรุปในการนามาตรการที่มิใช่ภาษีมาใช้ควบคู่กับมาตรการภาษีโดยให้เริ่ม
มาตรการที่มิใช่ภาษีก่อน ได้แก่ ปรับสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กระจายและจาหน่ายสินค้าให้สามารถเข้าถึงได้
ง่าย จัดทาฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ มาตรการทางการตลาดที่รับผิ ดชอบต่อสังคม และการให้ ความรู้
เพื่อให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการปรับตัว ๒ - ๕ ปี ก่อนที่มาตรการภาษี จะบังคับใช้ ทั้งนี้ มีความเห็น
ร่วมกันในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มตามเกณฑ์ปริมาณน้าตาลในอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate)

๗

กล่ าวคื อ ยิ่ งมี ป ริ ม าณน้ าตาลสู งก็ จ ะจั ด เก็ บ ภาษี ในอั ต ราที่ สู งขึ้ น ไปตามล าดั บ เพื่ อ เป็ น แรงจู งใจให้ แ ก่
ผู้ประกอบการในการปรับลดปริมาณน้าตาลในเครื่องดื่ม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต อย่างไรก็ดี สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ไม่เห็นด้วยและจะไม่เข้าร่วมดาเนิน
มาตรการที่มิใช่ภาษีเนื่องจากระยะเวลาดาเนินการไม่เพียงพอ
ล่าสุดกระทรวงการคลังรับเรื่องภาษีเครื่องดื่มน้าตาลที่เกินกว่ามาตรฐานสุขภาพไว้ในโครงการ
ปฏิรูปที่ดาเนินการได้ทันที (Quick win) ข้อมูลจากการเข้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้องนอกจากกระทรวงสาธารณสุ ข ยังไม่ เห็ นความส าคัญ ของปั จจัยเสี่ ย งด้าน
สุขภาพว่าจะส่งผลถึงเศรษฐกิจของชาติอย่างไร จึงลังเลที่จะตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ซึ่งมีทุนทรัพย์มหาศาลไม่เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี (สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม)
ควรดาเนินการในมาตรการอื่น ๆ นอกจากเรื่องภาษี ซึ่งมาตรการเหล่านี้ ถ้ามีประสิทธิภาพจะทาให้
ประชาชนได้รับ ความรู้ที่ ถูกต้องเกี่ย วกับผลกระทบต่อสุ ขภาพของการได้รับ น้าตาลเกินมาตรฐานต่อวัน
ซึ่งมาตรการที่สาคัญที่ควรดาเนินการเร่งด่วนภายในปี ๒๕๖๐ นี้คือ
๑. กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เร่งดาเนินการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน (Health Literacy)
๒. สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่ อดิจิทัล และฟรีทีวี ควรให้ ข้อมูลด้านสุ ขภาพ และความเชื่อมโยงของ
โรคเรื้อรังต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการบริโภคน้าตาล
๓. คณะกรรมการอาหารและยา ควรเร่งรัด ให้ สิ น ค้ าเครื่อ งดื่ม ทุ กชนิ ด มี ฉ ลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ระบุ
ส่วนผสม โดยเฉพาะน้าตาลในเครื่องดื่มอย่างชัดเจนที่ขนาดของรายการ และภาษาที่ใช้ (ควรออกเป็น form
มาตรฐาน)
๔. ควรมีกฎหมายห้ามโฆษณาชวนเชื่อ หรือชิงรางวัลต่าง ๆ ของเครื่องดื่มที่มีน้าตาลเพื่อกระตุ้น
การบริโภค

๔. การปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ
พร้อมร่างพระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แนวคิด
สร้างความมั่นคงและการพึ่งตนเองให้กับระบบการแพทย์ไทย โดยพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มี
มาตรฐานและให้มีการคุ้มครองภูมิปัญญาไทยให้เป็นมรดกของชาติ โดยการปฏิรูประบบการบริการการแพทย์
แผนไทยให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นบริการหลักในการ
บริการระดับปฐมภูมิ และการปฏิรูปการคุ้มครองภูมิปัญญาไทยเพื่อให้การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกไทยและ
มรดกโลก
สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยสมุนไพรไทยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการ
ปฏิรูประบบการวิจัย พัฒนา การอุตสาหกรรม และการตลาด ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และพัฒนาองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาไทยและยาจากสมุนไพรสู่ตลาดโลก
สร้ า งความยั่ งยื น โดยปฏิ รู ป ระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและระบบยา
จากสมุน ไพร โดยการปฏิรูป โครงสร้างและกลไกการบริห ารจัดการด้านการแพทย์แผนไทย การปฏิรูป
การจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การปฏิรูปการพัฒนากาลังคน และการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับยา
จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ความคืบหน้า
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔ มกราคม ๒๕๖๐
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

นาเสนอที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นรายงานเรื่อง
แรกที่มีมติเห็นชอบด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ จานวน ๑๖๔ เสียง
ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน ๓ ฝ่าย
และส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ฉบั บที่ ๑ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ดังกล่าว และให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการทบทวนและปรับปรุงแก้กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร
กระทรวงสาธารณสุขได้นาเสนอ ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ และส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่าง
กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัด
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เสนอเรื่อง การปฏิรูปการแพทย์แผนไทย
และระบบยาสมุนไพรแห่งชาติ เป็นโครงการปฏิรูปดาเนินการได้ทันที
(Quick Win)
กาหนดจะพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... แล้วเสร็จ
สาหรับ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กระทรวงสาธารณสุขกาลังพิจารณาร่างดังกล่าว

๙

ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
๑. แพทย์แผนไทยมีที่มาหลากหลายและหลายประเภท การจะทาให้เป็นมาตรฐาน และประชาชน
เชื่อมั่น ยอมรับ เป็นเรื่องสาคัญเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการ ปัจจุบันมีการโฆษณาชวนเชื่อ แอบแฝงอยู่มาก
๒. การคุ้มครองและถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในหมู่การแพทย์พื้นบ้านดั้งเดิม เป็นเรื่อง
ที่จะต้องเร่งดาเนินการ เนื่องจากหมอพื้นบ้านที่ที่มีความรู้ความสามารถสูงต่างก็มีอายุมาก ความรู้ต่าง ๆ
อาจสูญหายไปหาก ไม่สามารถจัดระบบการถ่ายทอดและบันทึกภูมิปัญญาไว้ได้ทัน
๓. เรื่องการพัฒ นาสมุ น ไพรของประเทศ จะต้องพั ฒ นาทั้งวงจรตั้งแต่ต้ น น้ า กลางน้ า ปลายน้ า
มีผู้เกี่ยวข้องมากและหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดังนั้นการประสานงานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องให้เกิดความ
ร่วมมือและเป็น เจ้าของร่วมกัน เป็ นเรื่องที่ห น่วยงานที่รับผิดชอบต้องตระหนักและเร่งผลักดันให้ เกิดขึ้น
ไม่เช่นนั้น การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์จะเป็นไปได้ยาก
๔. หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยังเน้นการควบคุมมากกว่าการส่งเสริมอย่างจริงจัง
ข้อเสนอในการขับเคลื่อนด่วนภายใน ๑ ปี
๑. ให้ป รับบทบาทของกรมการแพทย์แผนไทยให้ชัดเจนในการทาหน้าที่เป็นหน่วยงานประสาน
บูรณาการการขับเคลื่อนกับองค์กรและหน่วยงานในภาคีเครือข่าย เพี่อขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒ นาสมุน ไพรไทย ฉบั บ ที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) อย่างจริงจัง และพัฒ นาสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
๒. ให้นาแนวทางขององค์การอนามัยโลกมาแก้ไขปัญหาการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม ๓ ข้อ ดังนี้
๒.๑ สร้ างและจั ด การฐานความรู้ด้านการแพทย์ดั้ งเดิ ม ที่ ส ะท้ อนบทบาทและศั กยภาพของ
การแพทย์ดั้งเดิมและนามาใช้ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ (Integrative medicine)
๒.๒ เน้นการประกันคุณภาพ ความปลอดภัย การใช้อย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพ ของการแพทย์
ดั้งเดิม และยาสมุนไพร โดยการควบคุม กากับผลิตภัณ ฑ์ การประกอบวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการศึกษา การเรียน การสอน การเพิ่มพูนทักษะ การบริการ และการบาบัดรักษา
๒.๓ ส่งเสริมหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า โดยการบูรณาการการให้ บริการการแพทย์ดั้งเดิม
ผสมผสานเข้าไปใช้ในการให้บริการสุขภาพโดยเฉพาะการบริการในระดับปฐมภูมิ และการดูแลสุขภาพตนเอง
โดยการคานึงถึงศักยภาพการปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ โดยการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกการแพทย์ดั้งเดิมและการผสมผสาน เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง

๕. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล
แนวคิด
ปัญหาและความสาคัญ
การเจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็น ความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชน ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคน
เป็ น ความสู ญ เสี ย ที่ มีมู ล ค่ ามหาศาล ทั้ งที่ส ามารถจะป้ อ งกัน และลดการสู ญ เสี ยได้ ผู้ ป่ ว ยฉุกเฉิน วิกฤต
เป็นผู้ป่วยกะทันหันที่มีอาการคุกคามต่อชีวิต และความพิการของร่างกาย เป็นความจาเป็นพื้นฐานที่รัฐต้อง
ให้ ความช่วยเหลือ เป้าหมายที่สาคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การช่วยชีวิตและการรักษาชีวิต ให้
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดความสูญเสียชีวิต พิการ รวมทั้งลดอุบัติการณ์ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินที่สามารถป้องกันได้ ให้เหลือน้อยที่สุด
ประเทศไทย ประสบปัญหาด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมาก จากข้อมูลที่มีอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับสองของโลก เฉลี่ยมีอัตราการเสียชีวิต ๔๐ - ๖๐ คนต่อวัน บาดเจ็บหนักที่ต้อง
เข้ารักษาในโรงพยาบาลถึง ๓๐๐ คนต่อวัน และในจานวนนี้ต้องกลายเป็นผู้พิการทุพลภาพ ๑๕ คนต่อวัน นา
ความสูญเสียเป็นมูลค่าในมิติทางเศรษฐกิจประมาณ ๕ แสนล้านบาทต่อปี (ปี ๒๕๕๗)
ข้อมูลใบมรณบัตรพบว่ามีผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลประมาณปีละ ๖๐,๐๐๐ คน (เสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
และระหว่างนาส่งโรงพยาบาล) ถ้ามีระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล ที่ ทั่วถึง และ ทันต่อ
เวลา จะสามารถช่ ว ยชี วิ ต ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ อี ก ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็ น ต์ คิ ด เป็ น จ านวนปี ล ะประมาณ
๑๒,๐๐๐ คน และหากมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั่วถึงและทันเวลา เช่น ในประเทศ
ญี่ปุ่น จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินได้ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจานวนปีละประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน
ปัญหาของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คือ
๑. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ขาดการเข้าถึงของประชาชน ขาดประสิทธิภาพ ขาดความเป็นมาตรฐาน
สากล ขาดระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
๒. ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่มีทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
๓. การปฏิบัติการของหน่วยกู้ชีพ ยังมีไม่ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
๔. การรักษาที่ห้องฉุกเฉินและในโรงพยาบาล ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้ ในขณะทีจ่ านวนผู้ป่วยจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากขึ้น และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
๕. การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่สามารถลดความสูญเสียของประเทศในระยะ
ยาวได้
สรุปข้อเสนอแนะ
เพื่อการปฏิรูปจากคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ คณะกรรมาธิการด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
๑. เสนอให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ
เร่งดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จ
๒. เสนอ ให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญต่อวิชาการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้น (First AIDS & Resuscitation) โดยมุ่งเน้นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ทาให้นักเรียนรู้จริง ทาได้
จริง และจดจาไปใช้ตลอดไป
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๓. เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร
สามารถเป็ น ผู้ ดาเนิ น งาน และ บริ ห ารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล เมื่อมีความพร้อมตาม
แผนการพั ฒ นาการแพทย์ ฉุก เฉิน ของจังหวัด และ เสนอให้ กระทรวงมหาดไทยออกระเบี ย บให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดังกล่าว
๔. เสนอกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล ให้ทุกโรงพยาบาลใน
ระดับจังหวัดจะต้องกาหนดให้มีหน่วยบริหารพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma and Emergency
Administrative Unit)
๕. เสนอกระทรวงสาธารณสุขคุ้มครองสิทธิการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ณ สถานพยาบาลทุกแห่ง
โดยให้เป็นไปตามความจาเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ความคืบหน้า
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และเลขหมาย
โทรศัพ ท์ ฉุ กเฉิ น เบอร์ เดี ย ว (หนั งสื อ จาก ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เรื่อง ร่างพระราชบั ญ ญั ติ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)
วัน ที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญั ติ
องค์ กรจั ดสรรคลื่ น ความถี่ และก ากับ การประกอบกิ จการวิท ยุ กระจายเสี ยง วิ ท ยุโทรทั ศน์ และกิจ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้กาหนดบทบัญญัติให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และ ให้ กสทช เป็น
ผู้จัดเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้คณะรัฐมนตรี อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินภายใต้ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๖๖๙ มี Application (EMS๑669) สาหรับการแจ้งเหตุโดยสามารถ
ระบุ พิกัด จุดเกิดเหตุ ข้อมูล สุขภาพ ระบุตัวบุคคลตามทะเบียนราษฎร์ โดยใช้การพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ
ณ จุ ดเกิ ดเหตุ เชื่ อมข้อ มูล หลายหน่ ว ยงาน รถพยาบาลสามารถเข้าถึงจุด เกิด เหตุ เร็ว ประชาชนเข้าถึ ง
สารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้เร็ว ระบบเทเลเมดดิซีนและกล้อง ติดตามรถพยาบาล สอดคล้อง
นโยบายดิจิทัลอิโคโนมีของรัฐบาล
กรรมาธิการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมประชุมวิชาการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การแพทย์ฉุกเฉินดิจิตอลสู่การ
พัฒนานครอัจฉริยะ” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ
เมื่ อ วั น ที่ ๑ - ๓ มี น าคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมตั ก ศิ ล า จั ง หวั ด มหาสารคาม ได้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอการขับเคลื่อน เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติผ่าน
คณะรัฐมนตรี เรื่องการให้ความรู้ประชาชนในเรื่อง การเจ็บป่วยฉุกเฉิน การแจ้งเหตุฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเริ่มที่โรงเรียน และ เรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
ในการดาเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล
กรรมาธิ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศ ร่ ว มประชุ ม
กับ สถาบั น การแพทย์ ฉุก เฉิ น เครื อข่ ายภาคประชาชน ผู้ แทนจากกรมป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข
และผู้แทนจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษา พัฒนาหลักสูตรสาหรับนักเรียนชั้นประถมต้น ประถมปลาย
ชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ในหัวข้อความปลอดภัยทางถนน ทางน้า การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเพลิ งไหม้
แผ่นดินไหว การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา และ สถาบันการแพทย์
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ฉุก เฉิ น แห่ งชาติ ได้ ร่ ว มลงนามความร่ ว มมื อ (MOU) กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเพื่ อ การพั ฒ นาและบรรจุ
หลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินสาหรับนักเรียน
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ กรรมาธิการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จัดประชุมการตรวจสอบ
กับการดาเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม
เอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีผู้เข้าร่วมจาก สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ทั่วประเทศ และส่วนกลาง จานวน ๒๐๐ คน
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ กรรมาธิการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดตั้งและประชุมคณะทางานพัฒนาการดาเนินงาน และ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน ๔ ฝ่าย คือ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่ วนท้องถิ่น และ สานักงานกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
และ กรรมาธิการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทาหนังสือเสนอให้
คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกประกาศ ให้ อปท.ดาเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ว มกั บ ส านั กงานหลั กประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลางและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดทา โครงการ “เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ” (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน โดยไม่ต้องสารองจ่ายใน
ระยะ ๗๒ ชั่วโมงแรก โดยมีศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และออกประกาศ
มีผลประกาศใช้
ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
กฎระเบียบต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ต้องมีการตีความใน มาตรา ๑๖ (๑๙) และมาตรา ๑๗
(๑๙) ในพระราชบั ญ ญั ติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เรื่องการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อให้ เกิดความเข้าใจถูกต้องในการบริห ารจัดการด้านงบประมาณ การจัดหาทรัพยากร ทั้งรถพยาบาล
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์สื่อสารสารสนเทศ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรต่างๆ และค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง เช่น การอยู่เวรปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี
๑. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสาคัญที่สุดของกระบวนการ
การช่วยชีวิตหรือรักษาชีวิต ที่นาไปสู่การช่วยเหลือของหน่วยปฏิบัติการทุกหน่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันต่อเวลา ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ และเกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
๒. ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด รวมถึ งกรุ ง เทพมหานคร เป็ น ผู้ ด าเนิ น งาน
และบริหารจัดการ การแพทย์ฉุกเฉิน ช่วงก่อนถึงโรงพยาบาลเมื่อมีความพร้อมตามแผนการพัฒนาการแพทย์

๑๓

ฉุกเฉินของจังหวัด และให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่
ดังกล่าว
๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญต่อวิชาการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid
& Resuscitation) โดยมุ่งเน้นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ทาให้นักเรียนรู้จริง ทาได้จริง และจดจาได้จ น
นาไปใช้ได้ตลอดไป

๖. การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ
แนวคิด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ช.
ด้านอื่น ๆ ได้กาหนดให้ (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการ
บริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
บริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็นหน่วยบริการด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากที่สุด
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเรี ยนรู้ และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งช่วยเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็งในการบริการสุขภาพของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น ฉะนั้นระบบบริการปฐมภูมิ จึงเป็นฐาน
สาคัญของระบบบริการสุขภาพที่ช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน
ปัจจุบันการบริหารจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ส่วนใหญ่ทั้งประเทศอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยบริการ
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยมีหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งสิ้น ๑๐,๘๕๖ แห่ง
เป็นสังกัดของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยอยู่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน
๙,๗๕๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ในการจัดทาข้อเสนอการปฏิรูประบบริการปฐมภูมิ ได้นากรอบแนวคิดเรื่อง
ระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (๖ Building Blocks Model) มาเป็นแนวทาง ซึ่งมี ๖ องค์ประกอบ
คือ ๑) การให้บ ริการสุขภาพ ๒) บุคลากรสุขภาพ ๓) สารสนเทศสุขภาพ ๔) ผลิตภัณฑ์การแพทย์ วัคซีน
เทคโนโลยี ๕) การเงินการคลังสุขภาพ และ ๖) ภาวะผู้นาและการอภิบาลระบบ ดังแผนภูมิ

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบริการปฐมภูมิตามกรอบ ๖ องค์ประกอบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
๑) ด้านระบบบริ การ การบริห ารจัดการเป็ นลั กษณะแยกส่ วนภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล
แม่ข่าย และตามความพร้อมของทรัพยากรที่มีและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒) ด้านการเงิน การคลัง หน่วยบริการปฐมภูมิไม่อยู่ในฐานะสามารถรับงบประมาณเป็นของตนเอง
โดยตรง ได้รับจัดสรรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย เงินที่ได้รับไม่เพียงพอและไม่แน่นอนขึ้นกับข้อมูลที่บันทึกและ

๑๕

สถานะการเงินของโรงพยาบาลแม่ข่าย นอกจากนี้ปัญหาหลักจากรูปแบบการบริหารเงินสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคของแต่ละกองทุน ที่มีความหลากหลาย ขาดประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณแยกส่วน
(Fragmented) และมีเงิน ค้างท่อในบางหน่วยเช่น องค์กรปกครองส่วนองถิ่น จานวนมาก จนถึงปัจจุบัน
พบว่างบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น มีค้างอยู่ในบัญชีกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้
เกิดการท้วงติงของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถึงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนท้องถิ่นต้องยึดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นที่มาให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทางานร่วม ๔ ฝ่าย เพื่อแก้ปัญหา
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
๓) ด้านกาลังคน ปัญ หาที่พบคือการจัดสรรบุคลากรไม่เพียงพอและไม่สมดุลกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
การขาดขวัญกาลังใจ ทั้งด้านความก้าวหน้า และค่าตอบแทนสนับสนุนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกลุ่มสหสาขา
วิชาชีพ เช่นพยาบาลวิชาชีพ หรือแม้แต่การผลิตบุคลากรก็จะเน้นเฉพาะแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
๔) ด้านอภิบาลระบบ การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ เป็นลักษณะรวมศูนย์จากส่วนกลาง
หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมจากพื้นที่ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานและภาคประชาชนยังมีไม่มาก
รวมทั้งการตรวจสอบ
๕) ด้านระบบข้อมูล นอกจากภารกิจดูแลสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยังมี
ภารกิจเพิ่มจานวนมากในการบันทึกและรายงานข้อมูลด้านสุขภาพทั้งในส่วนที่ใช้วางแผน และส่วนรายงาน
ให้กับหน่วยงานส่วนกลาง เช่น สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการ สานักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ งชาติ (สปสช.) รวมทั้ งการรายงานข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ เพื่ อ ให้ ได้ รั บ การจั ด สรรเงิน จากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๖) ด้านยาและเทคโนโลยี หน่วยบริการปฐมภูมิยังต้องพึ่งพาและขอสนับสนุนยา เวชภัณ ฑ์จาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นหลัก
เพื่อให้ มีทิศทางการพัฒ นาระบบบริการปฐมภูมิที่เป็นเอกภาพ บูรณาการทุกภาคส่ วนในการ
พัฒนาสุขภาพระดับบุคคลและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดในรูปแบบการจัดบริการร่วมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจของโลกมีความผันผวน ส่งผลต่อเศรษฐานะการเงินการคลังของประเทศสั่นคลอน ไม่มั่นคง มีอย่าง
จากัด และมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงเล็งเห็นความสาคัญและ
ความเร่ ง ด่ ว นในการแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ จั ด ท าข้ อ เสนอ “การปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ”
เพื่ อ ประชาชนได้ รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพครอบคลุ ม โดยเฉพาะด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งมีส่วนร่วมบริหารและตรวจสอบงบประมาณ และออกแบบระบบสุขภาพในพื้นที่
ของตนเอง
ความคืบหน้า
๑. ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ที่ ป ระชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ครั้ ง ที่ ๕๖/๒๕๕๙
ได้พิจารณาและเห็นชอบรายงานแผนการปฏิรูป เรื่อง “การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ” และให้คณะกรรมาธิการ
น ารายงานไปปรั บ ปรุ งก่อ นเสนอรายงานพร้อ มความเห็ น และข้อเสนอแนะของสมาชิ ก สภาขั บ เคลื่ อ น
การปฏิรูปประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายได้พิจารณารายงานและ
มีม ติให้ น าเรี ย นพลเรือ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รองนายกรัฐ มนตรี ในฐานะที่ ก ากั บ การบริห ารราชการ

๑๖

กระทรวงสาธารณสุข และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กากับการบริหารราชการ
กระทรวงการคลั ง แทนนายกรั ฐ มนตรี และให้ เจ้ า หน้ า ที่ ติ ด ตามขั บ เคลื่ อ นแผนการปฏิ รู ป (Reform)
ของกระทรวงสาธารณสุข และให้รายงานผลการดาเนินงานในเรื่องนี้ให้ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบทุก ๑ เดือน
๓. ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯคณะที่ ๔ โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
เป็นประธานประชุม มีมติเห็นชอบการจัดทาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๐
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อรองรับกับ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
๔. กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) รองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
หน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ คือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแนวทาง
และแนวคิดที่ต่างไปจากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี
(สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม)
การขับเคลื่อน “การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ” เร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สรุปดังนี้
๑. จัดบริการรวมกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็น กลุ่มบริการปฐมภูมิ (Primary Care
Cluster) ดูแลประชาชนร่วมกัน Cluster ละประมาณ ๑ – ๓ หมืน่ คน และใช้ทรัพยากรร่วมกันในแต่ละ Cluster
๒. จัดสรรเงิน หมวดสร้างเสริมสุ ขภาพ ให้ กลุ่มหน่วยบริการปฐมภู มิเป็นเงินก้อน (Lump sum)
ตามหัวประชากร ภายใต้ข้อตกลงกับคณะกรรมการสุขภาพระดับอาเภอ (District health Board)
๓. ปรับแก้หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินหมวดสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดย
๑) ไม่แยกเป็นหมวดย่อย(fragmented)
๒) ทบทวนและยกเลิ กกองทุ น หลั ก ประกัน สุ ขภาพในระดับ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยมี ป ระเด็น ที่ ยั งไม่ มี
กฎหมายรองรับ
๓) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ขอให้รัฐบาลอนุมัตินาเงินค้างท่อจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดั บ
ท้องถิ่นมาสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ
๔) ปรับหลักเกณฑ์ให้หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถรับงบประมาณเป็นของตนเองโดยตรง
๕) จั ดทาแผนกาลังคน ในระยะกลางและระยะยาว โดยให้ ความสาคัญ กับบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข แพทย์แผนไทย และวางแผนผลิต
แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว ตามที่รัฐ ธรรมนูญ กาหนด ส าหรับช่ว งเปลี่ ยนผ่านให้ ห มุน เวียนและบริห าร
บุคลากรทุกสาขาในกลุ่มบริการปฐมภูมิ โดยให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือพยาบาลเวชปฏิบัติที่มีอยู่ตาม
บริบทแต่ละพื้นที่ เป็นหัวหน้ากลุ่มบริการปฐมภูมิไปพลางก่อน
๖) บริห ารแบบมีส่ วนร่วมกับ ชุมชน ผ่านคณะกรรมการสุ ขภาพระดับอาเภอ ปรับโครงสร้าง
จัดบริการสุขภาพ ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามลาดับ ดังนี้ คณะกรรมการบริหารระบบ
สุขภาพอาเภอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและภัยสุขภาพจังหวัด คณะกรรมการสุขภาพเขต และ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

๑๗

๗) บริหารจัดการด้านยาและเทคโนโลยีในกลุ่มบริการปฐมภูมิร่วมกับโรงพยาบาล เป็นการใช้
ทรั พ ยากรร่ ว มกั น ในแต่ ล ะ Cluster และแลกเปลี่ ย น เรียนรู้ภ ายใต้ การสนั บ สนุ น ของโรงพยาบาลศูน ย์
โรงพยาบาลทั่วไป ในเครือข่ายมาเป็นพี่เลี้ยง และควบคุมด้านมาตรฐานบริการ
๘) ทบทวนและพัฒนา ระบบรายงานข้อมูล ไม่ซับซ้อนกัน เฉพาะที่จาเป็น ไม่เป็นภาระแก่หน่วย
บริการ ยกเลิกการกาหนดเกณฑ์จัดสรรเงินจากกองทุนมาเป็นแรงจูงใจในการรายงานข้อมู ลเพื่อได้รับเงิน
จัดสรรจากกองทุน
๙) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ เพื่อลดภาระงาน
“การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ” สามารถดาเนินการ ได้พร้อมกันทั่วประเทศภายใน ปี ๒๕๖๑
โดยไม่ต้องจัดสรรงบประมาณสนั บสนุ นเพิ่มแต่อย่างใด หากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับแก้กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องบางประการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพด้านส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม

๗. การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ
แนวคิด
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดไว้ใน มาตรา ๕๕ ว่า “รัฐต้อง
ดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญา
ด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ” ดังนั้น การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ จึงเป็น
นโยบายเร่ ง ด่ ว นในการผลั ก ดั น ให้ ก ารท างานเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ การสร้ างพลเมื อ งไทยให้ เป็ น พลเมื อ ง
ที่มีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จของการปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ คือ การพัฒนาความสามารถ
ของประชาชนให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ โดยการสร้างเสริมให้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งตรงกับข้อเสนอขององค์การอนามัยโลกที่กล่าว
ว่า “การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
ระดับบุคคลในการธารงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน มี การชี้นาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล สุขภาพของตนเองร่วมกับผู้ให้ บริการ และสามารถ
คาดการณ์ ความเสี่ ย งด้านสุ ขภาพที่ อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกาหนดเป้าประสงค์ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโรคเรื้อรังที่ กาลังเป็นปัญหาระดับโลก ดังนั้น เพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงมีความจาเป็นในการบูรณาการและให้ความสาคัญต่อการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ควบคู่กับการปฏิรูป
ระบบการสื่อสารด้านสุขภาพของประเทศไทย ให้เอื้อต่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีทิศทางการดาเนินงานอย่างชัดเจนมีความเป็นเอกภาพ จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มี “นโยบายการปฏิรูป
ความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และการสื่อสาร
สุขภาพแห่งชาติ ” และผลักดันยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปเพื่อให้ เกิดสั งคมแห่งความรอบรู้ ด้านสุขภาพขึ้นใน
ประเทศไทยที่สาคัญ อาทิ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชนแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยกาหนด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมดาเนินการ อันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าและทุกกลุ่ม
อายุมีสุขภาวะสมบูรณ์ในทุกมิติ ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องจากการเจ็บป่วยและการตายได้ในอันดับต่อไป
ความคืบหน้า
- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม ๓ ฝ่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
- คณะกรรมการประสานงานร่วม ๓ ฝ่าย มีมติเห็นชอบ และส่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ศึก ษาธิก าร กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม กขป. ๔ รองนายกรัฐ มนตรี (พล.ร.อ. ณรงค์ ฯ ,
พล.อ.อ. ประจินฯ) นากราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ

๑๙

- กระทรวงสาธารณสุขกาหนดเรื่องความรอบรู้ ด้านสุขภาพอยู่ในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของกระทรวงฯ
และอยู่ในวาระปฏิรูปเร่งด่วน (Quick win) ของกระทรวงฯ ด้วย (จากรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐)
- กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงพยาบาลอาเภอหลายแห่ง
ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติขึ้น รวมทั้งยัง
ไม่มีการกาหนดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติ
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี (สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม)
เนื่องจากความรอบรู้ด้านสุขภาพจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเกิดโรคของประชาชน
จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญมากที่มีผลต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ การดาเนินการในเรื่องนี้
จะต้องให้ครอบคลุมประชาชนอย่างกว้างขวางต่อเนื่องและมีคุณภาพ ดังนั้น ต้องการความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานที่สาคัญโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ และการกาหนดเรื่องของความรอบรู้
ด้านสุขภาพเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่สามารถดาเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ โดยไม่
จาเป็นต้องมีกฎหมายรองรับแต่เป็นความร่วมมือของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้นาโดยมีนโยบายรัฐเป็นหลัก

๘. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน : สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
แนวคิด
สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
ปัจจุบันโครงสร้างระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ๓ ระบบหลัก คือ ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความ
แตกต่างกันทั้งลักษณะของประชากรที่ระบบคุ้มครองอยู่ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใน
การรักษาพยาบาล ความสามารถในการเข้าถึงบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้
นามาซึ่งปัญหาหลายประการ เช่น ความซ้าซ้อนของสิทธิในการรักษาพยาบาล ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
บริการสุขภาพของประชาชนบางกลุ่ม และก่อให้เกิดความแตกต่างในการรักษาพยาบาล อันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างในอัตราเบิกจ่ายของแต่ละกองทุน ซึ่งอาจส่ งผลกระทบถึงคุณภาพของบริการและผลลัพธ์
ด้านสุขภาพอันเป็นผลจากการรักษาพยาบาลด้วย
การศึกษาวิจัย ติดตามผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จากผู้ป่วยสามกองทุนสุขภาพ
แต่ภายใต้การบริหารจัดการการจ่ายค่ารักษาจากหน่วยงานเดียว คือ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ภายใต้นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ” ก็ยังแสดงความแตกต่างของผลลัพธ์
ทางสุ ขภาพระหว่างผู้ ป่ ว ยสามกองทุน ซึ่งผู้ วิจัยสรุปว่า เกิดเนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงบริการ
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังเสนอแนะให้ตรวจสอบวิธีการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจมีความแตกต่างเป็นระหว่าง
สถานพยาบาลได้
ความแตกต่างผลลัพธ์ทางสุขภาพนี้ แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้า และไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นใน
ระบบบริการสุขภาพที่จาเป็นต้องมีการแก้ไข โดยกาหนดรูปแบบการอภิบาลระบบ โดยเฉพาะการเงินการ
คลังที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอื้ออานวยให้ระบบสามารถสร้างบริการที่มีสุขภาพ และในประชาชนทุกกลุ่ม
ได้รับบริการอย่างเสมอภาค เป็นธรรม โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันระหว่าง
ทั้งสามกองทุน เช่น ในเรื่องของยาและหัตถการบางอย่าง อาจนามาซึ่งคุณภาพของบริการซึ่งแตกต่างกัน
ส่งผลถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จึงควรมีการกาหนดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่จาเป็นแก่สภาวะทางสุขภาพของ
ประชาชนไทยตามเพศ และกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกองทุนใด ๆ เพราะเป็นสิทธิที่
ควรจะพึงได้ของคนไทยทุกคน
จากสถานการณ์ความเหลื่อมล้าระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพตามที่ได้เสนอมา ข้อเสนอแนะ
เบื้องต้น คือ การลดความเหลื่อมล้าระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพ ด้วยการจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักด้ านสุขภาพ (Core health benefit package) ระหว่างหลักประกัน สุขภาพของรัฐ และมีสิทธิ
ประโยชน์เสริมตามความต้องการของกองทุนและประชาชน
ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห ลั ก ด้ า นขอบเขตของชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห ลั ก ด้ า นสุ ข ภาพ ครอบคลุ ม
ชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพ (Basic health package) ซึ่งต้นทุนการจัดบริการไม่สูงนัก เช่น
การดู แ ลก่ อนคลอด การให้ ภู มิ คุ้ ม กั น โรค กั บ ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพขั้ น ครั ว เรื อ นล้ ม ละลาย
(Catastrophic package) ซึ่งครอบคลุมบริการที่มีต้นทุนสูง เช่น การรักษาโรคมะเร็ง การรักษาทดแทน
ไตวายเรื้อรัง รวมถึงการปลูกถ่ายไต เป็นต้น
บริ การที่ จั ดให้ อยู่ ในชุด สิ ท ธิป ระโยชน์ ขั้น พื้ นฐานและชุ ดสิ ท ธิป ระโยชน์ ขั้น ครัว เรือนล้ มละลาย
ต้องเป็นบริการที่ผ่านการพิสูจน์ว่าคุ้มทุนตามวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ (Economic evaluation)
และต้ อ งพิ จ ารณาความสามารถในการจ่ า ยของประเทศด้ ว ย (Country affordability) อย่ า งไรก็ ต าม
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ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นธรรมทางสุขภาพยังให้เพิ่มความสาคัญของมิติความเป็นธรรมทางสุขภาพไว้ในการ
พิจารณาด้วย เพราะบริการที่คุ้มค่า (หรือมีประสิทธิภาพสูง) นั้นอาจเป็นประโยชน์น้อยต่อกลุ่มคนจน หรือ
กลุ่มด้อยโอกาส เนื่องจากไม่มีโอกาสได้รับบริการเหล่านั้น
สาหรับ ชุดสิทธิป ระโยชน์ เสริม จะเป็นชุดสิ ทธิประโยชน์ จากการรับบริการทางด้านสาธารณสุ ข
ซึ่งหน่วยงานผู้รับประกันอาจกาหนดสิทธิประโยชน์ใด ๆ เพิ่มเติมจากชุดสิทธิประโยชน์หลักได้

นิยามเชิงปฏิ บัติ การของชุด สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ หมายถึง สิทธิประโยชน์กลางที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพของรัฐ ทั้ง ๓ กองทุนมีกลไกการพิจารณาร่วมกันและเห็นพ้องว่าเป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่ประชากรกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักประกัน สุขภาพจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้
แนวคิด ความคุ้มค่า ความเป็น ธรรม และความสามารถในการจ่ ายของกองทุน ส่วนที่แต่ละกองทุน
กาหนดไว้ไม่เป็นอย่างเดียวกันให้เรียกว่า ชุดสิทธิประโยชน์เสริมด้านสุขภาพ
วิธีดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายการกาหนดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ คือ การตรากฎหมายให้
เป็นกรอบปฏิบัติการร่วมกัน ตั้งแต่การตกลงแนวคิด หลักการ และนิยามเชิงปฏิ บัติการ บทบัญญัติให้ตั้งคณะ
กรรมการฯ เพื่อจัดทากลุ่มสิทธิประโยชน์หลักเป็นหลายกลุ่ม เช่น สิทธิประโยชน์หลักของเด็ก สิทธิประโยชน์
หลั กการแพทย์ ฉุ กเฉิ น ฯลฯ ในแต่ ล ะกลุ่ ม สิ ท ธิป ระโยชน์ ห ลั ก ระบุ รายงานที่ ไม่คุ้ มครองหรือ รายการที่
คุ้มครอง (กรณีที่อย่างใดอย่างหนึ่งมีรายการไม่มากนัก) และให้พิจารณาการจัดการทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ การรับ
และส่ งมอบบริ ก าร (Service delivery) การจั ด หา/การใช้ เงิน (Financing/payment method) ระบบ
ข้อมูลเพื่อบริหารฯ (Management information system) การกากับคุณภาพ/คุ้มครองสิทธิฯ (Quality of
service and patient’s rights monitoring)
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ทางเลือกในการออกกฎหมาย
การดาเนินการจัดทาชุดสิทธิประโยชน์หลักนั้น มีทางเลือกในการดาเนินการสามรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจทางการเมือง ดังนี้ คือ
๑. เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอภิบาลระบบบริการสุขภาพในภาพรวม เช่น ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. .... ข้อดี คือ การกาหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักสามารถ
กาหนดให้สอดคล้องกับการอภิบาลระบบในเรื่องอื่น แต่การดาเนินการออกกฎหมายอภิบาลระบบบริการ
สุขภาพต้องใช้เวลาในการดาเนินการ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ต้องกาหนด และมีผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก หรือ
๒. ออกกฎหมายเฉพาะเรื่องการกาหนดชุดสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ต้องการให้เกิดสิทธิประโยชน์
หลักโดยเร็ว อาจจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่องการจัดทาชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งต้องมีการเขียนยึด
โยงกับการอภิบาลระบบอื่น ๆ รวมทั้งการแก้ไขในอนาคตเมื่อมีการตรากฎหมายอภิบาลระบบบริการสุขภาพ
ในภาพรวมขึ้นมา หรือ
๓. ออกเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ความคืบหน้า
- ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส่งกระทรวงสาธารณสุข
กขป. ๔ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ฯ) กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ
- เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาทบทวนความก้าวหน้าของ
การปฏิรูประบบสาธารณสุข ในด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีการเชิญ บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมานาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
๒. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
๓. เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน
๔. เลขาธิการสานักงานประกันสังคม หรือผู้แทน
๕. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
๖. ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือผู้แทน
๗. ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิริราช หรือผู้แทน
๘. ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือผู้แทน
๙. ผู้อานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หรือผู้แทน
๑๐. ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี หรือผู้แทน
๑๑. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หรือผู้แทน
ผลการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบและเห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
สาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ ในคณะกรรมการจัดทาแนวทางการพัฒนา
ระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นประธาน
โดยเฉพาะการเสนอให้ปฏิรูปให้สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ ของประชาชนไทยให้ เท่าเทียมกันทุกกองทุน
และมีสิทธิประโยชน์เสริมจากกองทุนหรือแม้แต่ประชาชนเองเพิ่มเติมเข้ามา
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ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อน
ถ้ า จะด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไขกฎหมายหลายฉบั บ ที่ ส าคั ญ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพฯ พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ฯลฯ
เนื่องจากการกาหนดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ ได้บรรจุไว้ในมาตรา ๑๑ ของร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนั้น ถ้าพระราชบัญญัตินี้มีอุปสรรคหรือล่าช้าก็จะทาให้
การดาเนินการเพื่อได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์หลักของประชาชนไทยล่าช้าไปด้วย รวมทั้งเรื่องของสิทธิประโยชน์เสริม
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน ๑ ปี (สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม)
๑. ควรเร่งดาเนินการให้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. .... โดยเร็ ว เพื่ อ สามารถด าเนิ น การให้ มี การพั ฒ นาสิ ท ธิป ระโยชน์ ห ลั ก ด้ านสุ ขภาพของ
ประชาชนไทย (โดยอยู่ในหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ)
๒. เร่งดาเนินการจัดทาพระราชบัญญัติสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพของประชาชนไทยโดยเร็ว
๓. ดาเนินการให้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (สปสช.) มีประสิทธิภาพ
ในการบั งคับใช้มากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความพร้อมได้มีส่วนร่วมในสิทธิประโยชน์เสริม
นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์หลักที่ได้รับอย่างเสมอหน้ากัน เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้า โดยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การประกันสุขภาพ หรือการมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Cost - Sharing)

