สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
โดย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
วั น อั งคารที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิ กา ณ ห้ องประชุ มใหญ่ วุ ฒิ สภา
อาคารรัฐ สภา (เกีย กกาย) ศาสตราจารย์พิเ ศษพรเพชร วิชิต ชลชัย ประธานวุฒิส ภา เป็น ประธาน
ของที ่ป ระชุม วุฒ ิส ภา ครั ้ง ที ่ ๒๓ (สมัย สามัญ ประจาปีค รั้ง ที ่ ห นึ ่ง ) โดยมี พลเอก สิง ห์ศึก สิง ห์ไ พร
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน กัน
ทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘ จานวน ๗ คน เป็นเวลาพอสมควร
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ไม่ม)ี

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทูถ้ าม

(ไม่มี)

๒
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๒ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิก ารการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิก าร
และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการพั ฒ นาสั ง คม และกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ
คนพิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส (นายวั ล ลภ ตั ง คณานุ รั ก ษ์ ) พร้ อ มด้ ว ยคณะท างานซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก
ได้ เ สนอรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม สรุ ป ความได้ ว่ า หลั ก การส าคั ญ ของของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก
คือ การไม่เลือกปฏิบัติและรักษาประโยชน์สูงสุดของเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ทัง้ ๔ ด้าน คือ การอยู่รอด การพัฒนา การปกป้องคุ้มครอง และการมีส่วนร่วม ได้นาไปสู่การจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนในประเทศไทย ในปี ๒๕๔๗ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด ต่อมาเมื่อ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้
จึงได้เกิดสภาเด็กและเยาวชนอย่า งเป็นทางการ โดยให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
หลังจากนั้นในปี ๒๕๖๐ มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ทาให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนในระดับตาบลทุกตาบล
เพื่อให้เด็กทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสภา อย่างไรก็ตามการดาเนินการดังกล่าวยังพบปัญหาและอุปสรรค
ในด้านการดาเนินงาน อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบและแนวทางการดาเนินการ
และแนวคิด ความรู้แ ละความเข้าใจของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ที่มีต่อสภาเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรคในเชิงพื้นที่ที่มิได้ให้ความสาคัญกับสภาเท่าที่ควร บุคลากรไม่เพียงพอ
สภาพพื้นที่ห่างไกล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามภารกิจหรือกิจกรรมของสภาเด็ก จึง ควรให้มีการ
แก้ไขกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ทั้งในเรื่องการกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่ง แก้ไขเรื่องข้อจากัดเรื่องอายุหรือ คุณสมบัติของผู้สมัคร ภูมิลาเนา ตลอดจนควรถ่ายโอน
ภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเสริมสร้างความความเข้าใจในบทบาทของสภาเด็กและ
เยาวชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นหน่วยงานสาคัญที่สามารถสนับสนุนให้การดาเนินการของ
สภาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิด เห็ น
ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันการออกมา

๓
ชุมนุมแสดงความความคิดเห็นทางการเมืองของนักเรียนนักศึกษา ในส่วนนี้ควรให้สภาเด็กและเยาวชน
ควรเข้ามามีบทบาทในการรวบรวมความคิดเห็น รับฟังปัญหา หรือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อบรรเทา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควรสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มคนไร้สถานะ หรือกลุ่มผู้พิการ
ได้มีส่วนร่วมในสภาเด็กและเยาวชน ดาเนินการปลูกฝังวัฒ นธรรมทางการเมืองที่ดี โดยอาจสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งฝ่ายนิติบัญญัติสาหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการยอมรับความเห็นที่แตกต่างและเป็น
การสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านนิติบัญญัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงควรกาหนดภารกิจในการ
สนับสนุนงานของสภาเด็กและเยาวชนเป็นหนึ่งในหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน เมื่อมีกรอบภารกิจชัดเจนจะนามาซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการทากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่
สภาเด็กและเยาวชนเสนอได้ อย่างไรก็ตามควรประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงเด็กและเยาวชนในระดับตาบลให้เข้าใจ
ภารกิจและบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนมากขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตร
อาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่
ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต คณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิการการศึก ษา (นายตวง อันทะไชย) และกรรมาธิการในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร) ได้ร่วมกันเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม สรุปความได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพและกาลังคน
ให้สอดรับกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีของประเทศ โดยการวางแผนพัฒนา
คุณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาและก าลั ง คนให้ รองรับกับการพัฒนาประเทศทั้งในส่วนของภาคอุ ตสาหกรรม
เกษตรกรรม พาณิชยกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดังนั้น การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา
จึงต้องดาเนินการให้ มีความเหมาะสม ทั้งเหมาะสมกับผู้เรียน พื้นที่ และสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
การเรียนการสอนมีทั้งระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การสอนแบบออนไลน์ (Online)
และการสอนสด (Live) ซึ่งสาหรับนักศึกษาอาชีวศึกษานั้น ยังคงมีปัญหาด้านการเข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอน

๔
ดังกล่าว ในการนี้ จึงควรจัดให้มีการศึกษาแบบออนไซต์ (Onsite) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการนาเสนอ
ของครูผู้สอนโดยตรง ในขณะเดียวกันครูผู้สอนก็สามารถใช้ การจัดการศึกษาแบบออนไลน์ (Online) หรื อ
แบบออนแอร์ (On-Air) ผสมผสานกันไปในรายวิชาที่เนื้อหาไม่เข้มข้นเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าเรียน
ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้
หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี
คือ (๑) กรณีที่ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) หรือโรคติดเชื้อไวรัสชนิด
อื่น และ (๒) กรณีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) หรือโรคติดเชื้อไวรัส
ชนิดอื่น โดยมีแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดและต่อเนื่องในการดาเนินการ ๓ มาตรการ คือ มาตรการก่อนเปิดเรียน
มาตรการระหว่างเปิดเรียน และมาตรการหลังเลิกเรียน
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรมีการพัฒนาการศึกษาให้เป็นแบบสหวิชาการ
โดยสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ ๒ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
และทั ก ษะที่ ส าคั ญ ในอนาคต ได้ แ ก่ (๑) ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (๒) ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์
(๓) ทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ ห รื อ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI: Intelligence) (๔) ทั ก ษะด้ า นอี ค อมเมิ ร์ ซ
(E-Commerce) และ (๕) ทักษะด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่วิชาชีพต่าง ๆ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ วเห็ นชอบด้ วยกั บรายงานพร้ อมทั้ ง ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)
จานวน ๓ เรื่อง

ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ขอให้ ร วมการพิ จ ารณาระเบี ย บวาระ
เรื่องที่เสนอใหม่ ลาดับที่ ๖.๑ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
และลาดับ ที่ ๖.๒ รายงานของผู้ สอบบัญ ชีแ ละงบการเงิ น สาหรับ ปีสิ้ นสุ ด วัน ที่ ๓๐ กั นยายน ๒๕๖๐
และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากรายงาน
ทั้ง ๓ ฉบับ เป็นรายงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเช่นเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

๕
๖.๑ รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕)
๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
และสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณารายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของที่ประชุมวุฒิสภา ได้มี เลขาธิการ
สปสช. (นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา) กับคณะ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เป็นผู้นาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ให้แถลงผลการพิจารณาศึกษารายงานต่อที่ประชุม
โดยประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) รองประธานคณะกรรมาธิการ
(นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) รองประธานคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุฑเวโช) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา
รายงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพทั้ง ๓ ฉบับ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงาน สรุปได้ว่า
สปสช. ควรจัดทาข้อมูลสถิติตัวเลขของผู้ที่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ฐานข้อมูลตัวเลข
สถิติของผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่รอดชีวิตแต่มีภาวะพิการไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และควรนาเสนอให้เห็นภาพรวมการใช้งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ
ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนาเสนอประเด็นปัญหา
ที่ยังดาเนินการไม่สาเร็จหรือยังไม่ได้ดาเนินการมาในรายงานเพื่อให้รายงานมีข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน
สปสช. ควรให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกองทุน
สวั ส ดิ ก ารขึ้ น เอง อาทิ กองทุ น สงเคราะห์ ค รู โรงเรี ยนเอกชน ซึ่งกาหนดเพดานค่ารักษาพยาบาลไม่ เกิ น
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่ อคนว่า โดยแยกสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลมาอยู่ในความรับผิดชอบของ สปสช.
เพื่อช่วยให้บุคลากรดังกล่าวพ้นภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เกินกว่าอัต ราที่กาหนด

๖
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกลุ่ ม หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การฝากครรภ์ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด (อั ต ราร้ อ ยละ ๑๐๐)
เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งต่ อ ภาวะแทรกซ้ อ นในระยะตั้ง ครรภ์ และภายหลังการคลอด ร่วมมือกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อรองราคาและกระจายวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน รวมทั้ง
จัดทาข้อมูลตัวเลขการได้รับวัคซีนของบุคคลกลุ่มเสี่ยง ปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มอัตราการใช้
บริการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก กาหนดมาตรการจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจการดูแลสุขภาพของ
ตนเองให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยลดงบประมาณรายจ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของภาครัฐลงได้ ปรับปรุง
อั ต ราเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น ในเหตุ สุ ด วิ สั ย จากการรั ก ษาพยาบาล ตามมาตรา ๔๑ ของพระราชบั ญญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน กาหนดตัวชี้วัดโครงการ Value based
health care ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อวัดผลการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับประชาชนในพื้นทีต่ ่างจังหวัด ปรับปรุงระบบการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
ข้ามเขตพื้นที่ ควรดาเนินงานเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
เป็นเป้าหมายรวมของทั้งประเทศ อาทิ กรณีผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า ประชาชนจานวน ๑ ใน ๓ ของผู้ป่วย
เบาหวานไม่ทราบว่า ตนเองป่วยเป็น โรคดังกล่าว และผู้ป่วยบางคนเมื่ อตรวจพบว่า เป็นโรคเบาหวาน
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท าการรั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง กรณี ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ หาของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงถึงการมีสิทธิของประชาชน การรับรู้สิทธิ และการมีระบบบริการ
ที่ สามารถเข้ าถึ งได้ โดยระบบบริ การดั งกล่ าวจะต้ อ งท าให้ ประชาชนสามารถเข้ ารั บการรั ก ษาพยาบาล
ได้ อ ย่า งต่ อเนื่ อ ง ในการจั ด ท างบประมาณประจ าปี ค วรก าหนดแนวคิ ด ในการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพและ
การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ ความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขของประเทศ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัย กรณีการคุมกาเนิด
สปสช. ควรดาเนินการร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การใช้ถุงยางอนามัย หรือยาคุมกาเนิด เพื่อการคุมกาเนิด การป้องกันโรค และเพื่อสุขอนามัยที่ดี ซึ่งจะทาให้
การดาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเกิดประสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น และในแง่ของผลงาน
ด้านหลักประกันสุขภาพจะทาให้ได้ข้อมูลตัวเลขภาพรวมของพฤติกรรมสุขภาพที่นาไปสู่การลดโรคและ
ภัยสุขภาพอย่างแท้จริง การดาเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันโรคและการแพทย์ปฐมภูมิ ควรสนับสนุน
ให้ เกิดการกระจายระบบบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ชนบท
โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าว และควรกาหนดมาตรการเพื่อรองรับการดาเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในระยะยาว และมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยบริการสามารถดาเนินงาน

๗
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันโรค พบว่ามีเงินค้างจ่าย
ในระบบเป็ นจ านวนมาก สปสช. ต้ อ งจั ด สรรงบประมาณในส่ ว นนี้ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยบริ ก ารโดยตรง และมี
ข้อพิจารณาถึง อานาจจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ ให้กับกองทุนสุขภาพตาบลเพื่อบริหารจัดการ โดยเห็นว่า
สปสช. ต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้กับหน่วยบริการโดยตรง และควรจัดสรรงบประมาณในส่วนอื่น
ต่างหากให้กับกองทุนสุขภาพตาบล เพื่อให้สัมพันธ์กับที่มาของการขอรับจัดสรรงบประมาณ และเพื่อให้การ
ปฏิรูประบบหลัก ประกัน สุขภาพแห่ งชาติสอดคล้องกับ แผนปฏิ รูปประเทศด้า นสาธารณสุข จึ งควรตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายด้านการเงิน การคลังสุขภาพ กระจายอานาจให้เขต โดยตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดั บเขตร่ ว มบริ ห ารโดย ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในพื้ น ที่ และในเรื่ อ งการประเมิ น ผลกองทุ น
ต้ อ งทบทวนกระบวนการประเมิ น ให้ ร อบด้ า น แบบ ๓๖๐ องศา และปรั บตั วชี้ วั ดด้ านประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผล ให้ชัดเจนมากขึ้นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
ภายหลังจากคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยมีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า ขอให้ สปสช. มุ่งเน้นการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนื่องจาก
มีค่ าใช้จ่ ายต่ ากว่ า การรั ก ษาพยาบาล โดยสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนดู แ ลตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชน
ภายใต้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนและท้องถิ่น ให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ทางการแพทย์มากขึ้น ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนด้าน
สุขภาพในระดับนานาชาติ ขอให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการดาเนินการของหน่วยบริการในการคัดกรอง
กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิต ไขมัน และเบาหวาน ซึ่งกลุ่มโรคเบื้องต้นก่อนนาไปสู่โรคไตวายเรื้อรังว่า มีการ
ลดมาตรฐานการให้บริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือไม่ เนื่องจากพบว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไต
วายเรื้อรังที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกปี ควรเร่งแก้ไขปัญหาความแออั ดในโรงพยาบาลด้วยการส่งเสริมบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ การให้บริการผู้ป่วยนอกนอกเวลาราชการ การให้บริการแบบ One Day Surgery เพื่อลด
ระยะเวลาการรอคอยในกลุ่มโรคเป้าหมายและลดค่าใช้จ่ายในการพักค้างคืนในโรงพยาบาล และเห็นว่าจาก
นโยบายเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถใช้บริการที่สถานพยาบาลใดก็ได้
อาจส่งผลให้ การแก้ไ ขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลไม่สัมฤทธิ์ ผลได้ เนื่องจากจะทาให้ผู้ป่วยเลือก
สถานพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง หรือ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และยังส่งผลให้สถานพยาบาล
ขนาดเล็ ก เกิ ด ปั ญ หาเงิ น หมุ น เวี ย นได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพควรเท่ า เที ย มกั น
หรือมีความใกล้เคียงกัน โดยอาจเสนอเป็น กฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในระบบหลักประกันสุขภาพก็ได้
ควรส่งเสริมกองทุนสุขภาพตาบลให้เข้มแข็งด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่เหมาะสมและให้มี

๘
การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน อย่างไรก็ดี ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพควบคู่กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ
จากนั้น นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการล้างไตทางช่องท้องด้วยน้าเกลือ แนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ได้ต้องเริ่มจากมาตรการป้องกัน
การดูแลตั้งแต่พบภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตผิดปกติ กรณีกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันครู
ได้ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลผ่านสิทธิบัตรทองแล้ว มีการปรับปรุงอัตราเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นในเหตุ
สุ ดวิ สั ยจากการรั กษาพยาบาล ตามมาตรา ๔๑ ของพระราชบั ญญั ติ หลั กประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ ฯ แล้ ว
มีการบูรณาการการทางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสส. เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับบริการสาธารณสุข
ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ได้รับบริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกนอกเวลา
ราชการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยมิได้มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ป่วย การใช้สิทธิรักษาพยาบาล
ข้ามเขตพื้นที่ได้ดาเนินการโดยกาหนดโควตาของผู้ขอใช้สิทธิ ส่วนข้อเสนอให้ขยายการให้บริการแบบ One Day
Surgery อยู่ระหว่างการดาเนินการเนื่องจากต้องรอความพร้อมของสภาวิชาชีพด้วย โดย สปสช. จะนาประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายเสนอต่อ คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
๖.๓ รายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณารายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ได้มีผู้จัดการกองทุน สสส. (นายสุปรีดา อดุลยานนท์) กับคณะ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม และเป็นผู้เสนอ
รายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา
จากนั้ น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ให้แถลงผลการพิจารณาศึกษารายงานต่อที่ประชุม
โดยประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) รองประธานคณะกรรมาธิการ
(นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) รองประธานคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการหลักประกันสุขภาพถ้วน

๙
หน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุฑเวโช) ได้ร่วมกันแถลงผลการพิจารณา
ศึกษาต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ควรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด การดาเนินงานในเรื่องการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การ
บริโภคผักผลไม้ และรณรงค์ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ควรแสดงข้อมูลการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวนผู้ป่วย
ที่เกิดจากการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย หรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจาหน่าย
อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพราะเห็นว่าสะท้อนผลงานได้ดีกว่า และ สสส. ควรมีการบูรณาโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานร่วมกัน และมีสัดส่วนการใช้งบประมาณ
โครงการที่ชัดเจน มีการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ควรนาข้อมูลของการ
จัดทาสื่อสร้างสรรค์ สร้างสังคมสุขภาวะในรูปแบบสื่อออนไลน์ ให้มากขึ้น รวมถึงรายงานประจาปี สสส.
ควรเพิ่ มเติมประเด็น งานวิจัยภายในขององค์ กร ผลการประเมินหลักการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามหลั กธรรมาภิ บาล โครงสร้ างการบริ หารงานของ
คณะอนุกรรมการ รวมทั้งแนวทางการพิจารณาโครงการและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดาเนินงาน
โครงการต่ า ง ๆ รวมถึ ง ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดการด าเนิ น งานของงบวิ ช าการที่ ส ามารถตรวจสอบได้ ว่ า
ในแต่ละโครงการมีผ ลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนการกระจายทุ น ในการดาเนิ น งาน
ของมูลนิธิหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ไปที่หน่วยงานหรือโครงการใด
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า สสส. ควรดาเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ชัดเจน เพื่อจะทาให้เกิดการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันและไม่เกิดความซ้าซ้อน
โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการส่งเสริมสุขภาพเสนอให้ สสส. ร่วมมือ ในเชิงนโยบาย
กับกระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยที่ดาเนินการด้านสุขภาพ
ควรเพิ่มเติมการดาเนินงานในระดับชุมชน โดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ผลักดัน
โครงการเพื่อให้เข้าถึงชุมชนและสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนาเสนอรายละเอียด
ของโครงการควรแสดงความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมี ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนปฏิรูปประเทศ
ได้อย่างชัดเจน
จากนั้น นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า เนื่องจาก
การดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ สสส. ได้ดาเนินการร่วมกับ หลายองค์กรในฐานะ
ผู้สนับสนุน ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการจึงไม่อาจแยกได้ว่าผลดังกล่าวเกิดจากการดาเนินงานของ
องค์ก รใดองค์ ก รหนึ่ ง โดยตรง จึ งใช้ข้ อมูลจากส านักงานสถิติแห่ งชาติมาใช้เป็นตัวชี้ วัดในการดาเนิ นงาน

๑๐
และการจัดแต่ละโครงการมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
สาหรับข้อมูลรายละเอียดการกระจายทุนได้เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน ประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ ง ได้ นอกจากนี้ จะขอรั บ ไปพั ฒ นาการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยในเรื่ อ งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สานักงานได้มีการประเมินตลอดมา
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๕ นาฬิกา

สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

