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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๑๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) 

วันอังคารท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ นาิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปนประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔  
(สมัยสามัญประจำปครั ้งที ่สอง) โดยมี พลเอก สิงห ศ ึก  ส ิงห ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที ่หน่ึง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหนาท่ีประธานของท่ีประชุม  

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
ไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปญหาที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนหรือปญหาอื่นใด 
ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๘ จำนวน ๑๐ คน เปนเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานของที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได ดังน้ี 

(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  (ไมมี) 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไมมี) 

(๓)  กระทูถาม (ไมมี) 

(๔)  เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว (ไมมี) 

(๕)  เรื่องท่ีคางพิจารณา (ไมมี) 

(๖)  เรื่องท่ีเสนอใหม จำนวน     ๓     เรื่อง 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานประจำป ๒๕๖๔ ของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ของท่ีประชุมวุฒิสภา ผูจัดการกองทุน สสส. (ดร.สุปรีดา อดุลยานนท) กับคณะ ไดเขารวมชี้แจงตอท่ีประชุม
วุฒิสภา  

๖.๑  รายงานประจำป ๒๕๖๔ กองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(ตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔) 
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จากนั้น ประธานของทีป่ระชุมไดอนุญาตใหคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ซึ่งประธานวุฒิสภา
มอบหมายใหพิจารณาศึกษารายงานดังกลาว โดยประธานคณะกรรมาธิการ (นายเจตน  ศิรธรานนท)  
และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม (พลเอก ไตรโรจน  ครุธเวโช) ไดแถลงผลการพิจารณาศึกษา 
ตอที่ประชุม สรุปไดวา ในภาพรวมการดำเนินงานจัดทำรายงานของ สสส. ไดมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา 
การนำเสนอ โดยมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะที่ไดรับจากการประชุมวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุขในปที ่ผานมา โดยเฉพาะการจัดทำขอมูลเชิงสถิติเกี ่ยวกับการลดอัตราผูบริโภคยาสูบ 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยนำขอมูลภาษีสรรพสามิตมาพิจารณาเปรียบเทียบ ซึ่งทำใหไดรับขอมูล 
รอบดานมากขึ้น ประเด็นสำคัญดานการสงเสริมปองกันโรคที่ สสส. ควรดำเนินการในระยะเรงดวน คือ  
การใหความสำคัญและติดตามภัยเสี่ยงตอสุขภาพรูปแบบใหม ควรมุงเนนรณรงคใหเกิดการนำกัญชามาใช
ประโยชนทางการแพทยภายใตพระราชบัญญัติที ่เกี ่ยวของอยางถูกตอง โดยเฉพาะในชวงสุญญากาศ 
ที่ยังไมมีการตราพระราชบัญญัติออกมาควบคุม ตลอดจนการบริโภคบุหรี่ไฟฟาที่ขยายวงกวางมากข้ึน 
ในกลุ มเด็กและเยาวชน โดยคณะกรรมาธิการไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอรายงานฉบับนี้ ดังน้ี  
๑. ดานการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพหลักตามเปาประสงคของ สสส. (๑) ควรนำเสนอขอมูลการศึกษา/
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟา (๒) ควรกำหนดประเด็นการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังเปนวาระสำคัญ 
ในการสงเสริมสุขภาพ (๓) ควรเสริมศักยภาพใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) มีบทบาท
สรางองคความรูทางสุขภาพ (๔) ควรสงเสริมการดูแลสุขภาพในชองปากตั้งแตวัยเด็ก (๕) ควรสนับสนุน 
การสงเสริมสุขภาวะทางสติ สมาธิ จิต และปญญา ๒. ดานการติดตามผลกระทบทางสุขภาพจากการ
ดำเนินการตามนโยบาย (๑) ควรติดตามผลการดำเนินการถายโอนภารกิจของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) ไปยังองคการบรหิารสวนจังหวัด (อบจ.) ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ สสส. (๒) ควรสรางองคความรู
เกี่ยวกับกัญชาและสิ่งเสพติด ใหประชาชนตระหนักรูเกี่ยวกับประโยชนและโทษอยางถูกตอง ตลอดจน 
ควรติดตามขอมูลและมาตรการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับปญหาของกัญชา กัญชง 

ภายหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาแลว ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาต
ใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็น โดยมีการแสดงความเห็นและใหขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ 
ดังนี้ ๑) สสส. เปนองคกรและกลไกบริหารจัดการสาธารณะแบบหุนสวนที่สำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และภาควชิาการเขาดวยกัน ซ่ึงเปนตัวอยางในการออกแบบการทำงานใหกับองคกรอื่นดวย และขอให สสส. 
มุงเนนความสนใจนโยบายและระบบที่เปนปจจัยที่กระทบกับสุขภาพดวย นอกเหนือไปจากการจัดการ
ปจจัยทางสังคมท่ีกระทบสุขภาพ โดยเห็นวานโยบายของภาครัฐเปนสถานการณปจจัยเสี ่ยงสุขภาพ 
อีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหเปนวาระแหงชาติ 
ที่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายนี้ ทำใหประชาชนมีความเสี่ยงตอการสัมผัสสารพิษ/ของเสีย  
ที่จะเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม สสส. ควรสนับสนุนใหเกิดการประกันสุขภาพใหกับคนงาน 
ในโรงงานเหลานั้น ๒) การลดปจจัยเสี่ยงหลักตอสุขภาพควรทำควบคูไปกับการสรางภูมิคุมกันเพื่อเผชิญกับ
ความเสี่ยง และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ๓) การควบคุมโรคจากพฤติกรรม โรคอวน/น้ำหนักเกิน ยังไมเกิด 
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ผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร ๔) ขอมูลจำนวนอุบัติเหตุบนทองถนนในปที่กำลังเผชิญกับสถานการณโควิด ซึ่งพบวา
ประชาชนเดินทางนอย จึงไมควรนำตัวเลขดังกลาวมาประเมิน ๕) การบริหารจัดการกองทุน ควรมุงสูเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน และมีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลมากขึ้น โดยเฉพาะธรรมาภิบาลในภาคีเครือขาย  
ควรระดมทุนจากทุกภาคสวน และใหมีการประเมินจากนานาชาติ เพื่อเปนการประชาสัมพันธการดำเนินงาน 
ของกองทุนอีกทางหนึ่ง ๖) ควรจัดลำดับความสำคัญการใชงบเงินกองทุน โดยมุงเนนการลดการตายกอนวัย
จากโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) และขอใหติดตามผลโครงการ/กิจกรรมที่ สสส. ไปสงเสริม/สนับสนุนดวย  
๗) การสื่อสารใหเกิดการตื่นรูดานสุขภาพและสุขภาวะตองกระทำอยางตอเนื่อง ๘) การสรางชุมชนทองถ่ิน
ใหเขมแข็งจะชวยสนับสนุนการดำเนินงานของ สสส. อีกทางหนึ่ง ควรขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพ 
ในระดับชุมชน/ทองถิ ่น ใหประชาชนออกกำลังกายอยางตอเนื ่อง เพื ่อสรางสุขภาวะที ่ดี ตลอดจน 
สรางจิตสำนึกใหประชาชนมีสวนรวมจายในการใชบริการสุขภาพดวย ๙) ขอใหกำหนดเปาหมายการรณรงค 
ลดการสูบบุหรี่ไปสูการเปนประเทศปลอดบุหรี่ ดังเชนประเทศนิวซีแลนด รวมถึงรณรงคเรื่องผลกระทบ 
ตอสุขภาพของการบริโภคบุหรี่ไฟฟาอยางจริงจัง ซึ่งพบวามีอัตราการตายจากการสูบบุหรี่ไฟฟาเพิ่มข้ึน 
ในตางประเทศ เพื ่อไมใหเกิดเปนคานิยมการบริโภค ๑๐) ขอใหสรางแพลตฟอรมรายงานสุขภาพ 
ของประชาชน โดยเร ิ ่มจากกลุ มผู ส ูงว ัย เพื ่อใหประชาชนและแพทยตรวจสอบขอมูลสุขภาพได  
๑๑) ขอใหเพิ ่มเติมเรื ่องผลกระทบสุขภาพจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจากนโยบาย 
สาธารณะ/นโยบายทางการเมือง เชน การใชกัญชา ไวในรายงานปถัดไป ๑๒) การดูแลสุขภาพชองปาก  
ใหเริ่มดำเนินการกับกลุมหญิงต้ังครรภ ๑๓) ควรเรงรัดการนำผลงานทางวิชาการท่ีมีอยูไปปฏิบัติ และใหการ
สนับสนุนทางวิชาการกับเรื่องที่มีขอเสนอใหจัดการปญหาแบบบูรณาการ ๑๔) การถายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. 
ควรรวมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ อบจ. เพื ่อใหเกิด 
การปฏิรูปเชิงระบบตอไป ๑๕) ใหมีการรณรงคเรื ่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนนอยางตอเนื่อง  
มิใชเฉพาะชวงเทศกาล ขอใหหาแนวทางลดอุบัติเหตุจากการใชจักรยานยนต เชน จำกัดความเร็วในการขับข่ี 
๑๖) สสส. ควรทำงานรวมกับภาคีเครือขายดานสุขภาพในทุกระดับและใชยุทธศาสตรที่หลากหลาย เพื่อผลักดันให
เกิดนโยบายสาธารณะ ๑๗) ควรมุงเนนใหประชาชนสามารถเขาถึงอาหาร/โภชนาการที่ดีตอสุขภาพอยางพอเพียง 
และลดการบริโภคอาหาร/โภชนาการที่สงผลเสียตอสุขภาพ ๑๘) การจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนและสงเสริม 
สุขภาวะทางสติ สมาธิ จิต และปญญาใหกับประชาชน ควรสรางจิตวิญญาณในการทำเพื่อสวนรวม จัดกิจกรรม
สวดมนตขามป และการสรางเสริมสุขภาวะทางใจใหกับกลุมคนไรบาน โดยรวมมือกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อใหคนกลุมน้ีกลับคืนสูสังคม ตลอดจนใหมโีครงการเพื่อลดการใชความรุนแรง
ในสังคม ๑๙) การเตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงวัย สสส. ควรนำขอมูลที่มีอยูไปใชเพื่อขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพผูสูงอายุ และ ๒๐) สสส. ควรรวมศึกษาและรณรงคการบริโภคกระทอม กัญชา อยางเหมาะสมและถูกวิธี  
และใหมีแนวทางจัดการโฆษณาแฝงในสินคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล   



๔ 
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นอกจากน้ี ไดมีขอซักถามเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการรณรงคเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
โรคสุขภาพชองปาก 

ผูจัดการกองทุน สสส. (ดร.สุปรีดา อดุลยานนท) ไดตอบชี้แจงขอซักถามของสมาชิกวุฒิสภา
ในประเด็นตาง ๆ สรุปไดวา ๑) สสส.จะพยายามลดอัตราการสูบบุหรี่ และผลักดันใหเกิดการหามขายบุหรี่
ตอไป สวนเรื ่องบุหรี ่ไฟฟายังเปนความผิดตามกฎหมาย แตก็พบการบริโภคในกลุมเยาวชนโดยเฉพาะ 
ในกรุงเทพมหานคร ๒) เรื ่องกัญชา อยูระหวางรอความชัดเจนของขอมูลเรื ่องพิษภัย และมาตรการ 
ทางกฎหมาย ซึ่ง สสส. จะเรงสื ่อสารใหประชาชนทราบตอไป ๓) สสส.กำลังเรงรัดงานดานสุขภาพจิต 
กับชุมชน ๔) สสส. ไดจัดสรรงบประมาณและมีแผนงานเพื่อรณรงคความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
โดยตรง ๕) เรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) โรคอวน การสงเสริมการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพชองปาก 
สสส. ไดดำเนินงานลดภาวะท่ีเปนปจจัยเสี่ยงโดยมีเครือขายวิชาชีพใหการสนับสนุน ๖) การถายโอน รพ.สต. 
ไปยัง อบจ. ไดประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพ 
๗) การสงเสริมสุขภาวะทางจิต สมาธิ ปญญา โดยการจัดกิจกรรมสวดมนตขามป ปจจุบันมีหลายหนวยงาน
จัดกิจกรรมนี้ ซึ่ง สสส. ไดปรับบทบาทไปรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแทน ๘) การจัดการกับการโฆษณา
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลแฝงไปกับสินคาอื่น ดำเนินการไดยากเพราะขอจำกัดดานกฎหมาย และ ๙) การลงทุน
รวมกับหนวยงานตาง ๆ สสส. ไดเริ ่มดำเนินการโครงการสุขภาพแลวในระดับจังหวัด ซึ ่งจะนำผล 
การดำเนินงานมานำเสนอในโอกาสตอไป สำหรับประเด็นอื่น ๆ อาทิ การเตรียมความพรอมสูสังคมสูงวัย 
การจัดการขยะพิษ และขอเสนอแนะเชิงระบบ สสส. ไดมีการดำเนินการมาบางสวนแลว โดยขอรับขอสังเกต
ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และสมาชิกวุฒิสภา ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานตอไป  

                  ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดหารือตอที่ประชุม เพื่อรวมการพิจารณาเรื่องตามระเบียบ
วาระ ลำดับที่ ๖.๒ และ ๖.๓ ไปพรอมกัน เนื่องจากเปนเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ  

 

 

 



๕ 
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ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับ 
ปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีเลขาธิการสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) (นายจเด็จ ธรรมธัชอารี) กับคณะเขารวมชี้แจงตอท่ีประชุม  

จากน้ัน คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ซ่ึงไดรับมอบหมายจากประธานวุฒิสภาใหพิจารณาศึกษา
รายงานดังกลาว โดยประธานคณะกรรมาธิการ (นายเจตน ศิรธรานนท) และรองประธานคณะกรรมาธิการ
คนท่ีสอง (นายณรงค สหเมธาพัฒน) ไดรวมแถลงผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุม สรุปไดวา 

รายงานของผู สอบบัญชีฯ สำหรับปส ิ ้นสุดวันที ่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงาน 
การตรวจเงินแผนดินแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับรายการยาและเวชภัณฑที่ยังมิไดจัดสงให
หนวยบริการ คงเหลืออยู ที ่องคการเภสัชกรรม จำนวน ๑,๐๖๕.๒๕ ลานบาท ซึ ่งถือเปนสินทรัพย 
ของกองทุนแตกองทุนมิไดนำมาแสดงรายงานและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน จึงไมเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ และรายงานของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ “กรณีหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ ๘ (สินคาคงเหลือ) และขอ ๑๙ รายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายสะสม – ปรับปรุง
รายการสินคาคงเหลือ หนวยงานมิไดแสดงรายการยาและเวชภัณฑคงเหลือที ่หนวยงานจัดซื ้อ 
และฝากไวที ่องคการเภสัชกรรมเปนสินคาคงเหลือ และรายไดสูง (ต่ำ) กวาคาใชจายในป ๒๕๕๘ 
สวนขอ ๑๓ ประมาณการหนี้สิน มิไดเขานิยามของประมาณหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
แตเปนการกันสำรองไว” ภายหลังในปตอมา สปสช. ไดดำเนินการอยางไรเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐ 

รายงานของผู สอบบัญชีฯ สำหรับปสิ ้นสุดวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการ 
ไมมีประเด็นขอสังเกตและขอซักถาม 

๖.๒  รายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ตามมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕) 

๖.๓  รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
(ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕) 



๖ 
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รายงานของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีขอสังเกตเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณวา ควรจัดสรรงบดานบร ิการสาธารณสุขสำหร ับผ ู ป วยต ิดบ านติดเต ียง 
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเปนสังคมสูงวัย และเพื่อรองรับผูปวยติดบาน  
ติดเตียงที ่มีจำนวนเพิ ่มขึ ้น ควรจัดสรรงบคาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิท่ีมีหมอครอบครัว 
เปนงบประมาณประจำเพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงตอประชาชนใหมากขึ้น เพื ่อใหสอดคลองกับ 
การดูแลประชาชนจำนวนมาก.และควรจัดการเก่ียวกับคาใชจายเพ่ือการรักษาพยาบาลของขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่นใหมีความเหมาะสม ไมใชระบบเหมาจายเหมือนระบบประกันสังคม 

รายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวมีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล 
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แยกเปนประเด็นสำคัญ ดังน้ี 

๑) ประเด็นการดำเนินงาน กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี (กองทุนตำบล) 
เกี่ยวกับการใชเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ควรพิจารณาใหสอดคลองและตรงตามที่กำหนดไว 
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กำหนดใหบริการสาธารณสุข
เปนบริการที่จัดใหโดยตรงแกบุคคล อาทิ กรณีจัดเปนกองทุนตำบลและจัดทำเปนโครงการ ควรมีการติดตาม
การใชงบประมาณ ประเมินผลลพัธตลอดเวลาท่ีเริ่มมีการจัดสรร  

๒) ประเด็นการดำเนินงานกรณีคลินิกชุมชนอบอุน กรณีการขยายสิทธิใชบริการสาธารณสุข
ใหกับผูมีสิทธิที ่นอกเหนือจากสิทธิตามที่กำหนดในตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ การใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการท่ีใดก็ได เปนการดำเนินการ
เกินกรอบที่กฎหมายกำหนดหรือไม ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดระบบสุขภาพใหประชากร 
ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบวาประชาชนไดรับบริการจริงตามที่มีการเบิกชดเชยหรือไม และควรมี
ขอมูลเกี ่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในการจัดทำ
มาตรการตรวจสอบหรอืมีบทลงโทษผูเกี่ยวของ  

๓) ประเด็นการดำเนินงานจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ควรพิจารณาใหการจัดซ้ือ
ผานองคการเภสัชกรรมเปนไปอยางโปรงใสไมมีการแทรกแซงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  

๔) ประเด็นโครงสรางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ควรมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะกรรมการแทนกลุมเดิม 
เพื่อนำไปสูการปรับปรุง 

๕) ประเด็นตัวชี้วัดตามเกณฑคุณภาพผลงานบริการ อาทิ ผลงานบริการคัดกรองเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ย ังไมเป นไปตามเปาหมาย ผลการประเมินยังไมสอดคลองกับผลการประเมิน 
ของบริษัทเอกชนท่ีเปนผูประเมินของกรมบัญชีกลาง   

๖) ประเด็นการติดตาม ประเมินผล เห็นวา พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งมีกรมบัญชีกลางเปนฝายเลขานุการ ดำเนินการผานกลไก



๗ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภารับรองแลว 

 

บริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท ทริส คอรเปอเรชั่น จำกัด ประเมินโดย สปสช. สงเอกสารประเมินตนเองใหบริษัท
วิเคราะหจากเอกสาร เห็นควรให ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลางมีการติดตามประเมินผลอยางเขมขน อาทิ  
การลงพื้นที่เพื่อประเมินหรือทำการวิจัยเชิงลึก เปนตน  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขอใหที่ประชุมวุฒิสภาได
พิจารณาขอสังเกตที่คณะกรรมาธิการไดเสนอมาในรายงานหากเห็นชอบจะไดสงรายงานการพิจารณาศึกษา
พรอมขอสังเกตของคณะกรรมาธิการไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามท่ีระบุไวในรายงานตอไป 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาตอที่ประชุมแลว ประธานของที่ประชมุ
ไดอนุญาตใหสมาชิกวฒิุสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีขอเสนอแนะ สรุปไดวา ระบบหลักประกันสุขภาพ 
เปนระบบที่ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางถวนหนา ไมวาจะเปนคนขาดแคลนทุนทรัพย  
คนเปนโรคราย คนที่อยูในพื้นที่หางไกล สามารถดูแลสุขภาพประชากรไดครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการให
สิทธิประโยชนในหลายๆ อยาง เนนการบริการปฐมภูมิ เนนใกลบานใกลใจ มคีวามรวมมือกันระหวาง สปสช. 
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งอยูในพื้นที่ใกลเคียงผูรับบริการมากกวาในสวนของ
กองทุนตำบล ครอบคลุมในหลายตำบลเปนตัวอยางการกระจายอำนาจใหประชาชนดูแลกันเอง ในชวง 
เกิดโรคโควิด ๑๙ สปสช. มีบทบาทมากในสวนของการใชงบประมาณเขาไปจัดการแกปญหา เกิดความรวมมือ
จากทุกฝาย อาทิ แนวทางการจัดทำโรงพยาบาลสนามและแนวคิดผูปวยโควิด ๑๙ รักษาตัวที่บานได คลินิก
เอกชนไดเขารวมดูแลรักษาประชาชน เห็นวาเปนการทำที่เกิดประโยชน เห็นวา สปสช. ควรมีการนำแนวทางน้ี
มาถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มชองทางในการรักษากรณีเจ็บปวยอื่น ๆ  

ในสวนของ รพ.สต. ที ่จะโอนไปอยู ภายใตองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) สปสช. 
ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื ่อใหมีระบบบริการที ่เกิดประโยชนตอประชาชนในพื ้นที ่มากข้ึน 
โดยเนนการบริการปฐมภูมิเปนหลัก สำหรับการเคลื ่อนยายหนวยรับบริการใหครอบคลุมในทุกพื ้นท่ี 
ใหประชาชนสามารถใชสิทธิในตางพื้นที่ได อาทิ ประชาชนที่ตองไปทำงานตางจังหวัด สามารถเขารับบริการ
ผานสิทธิที่รัฐใหไดทันทวงที ระบบหลักประกันสุขภาพชวยใหการรักษากาวหนาและรวดเร็ว แตอยางไรก็ดี  
เห็นวาแนวโนมการรักษาดวยการแพทยแผนไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๔ นอยลงไปจำนวนมาก ทั้งนี้ ประเทศไทย 
มีสมุนไพรและภูมิปญญาไทยมาก ควรให สปสช. มีนโยบายสนับสนุนและผลักดันการใชสมุนไพรและการรักษา
ดวยการแพทยแผนไทยใหมากขึ้น ควรพิจารณาสาเหตุกรณีการใชงบประมาณที่ใชเกี ่ยวกับผูปวยโรคไต 
มีแนวโนมใชคาใชจายสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ ในสวนของการดำเนินการเกี่ยวกับรานยาชุมชนเพื่อประโยชน
สำหรับประชาชนที่เจ็บปวยเล็กนอย สามารถรักษาไดโดยเหมาจาย ควรจะมีเภสัชกรอยูบริการใหคำปรึกษา
เพื่อจายยาหรือวินิจฉัยอาการเบื้องตนตลอดเวลา 

จากน้ัน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (นายจเด็จ ธรรมธัชอารี) ไดตอบชี้แจง 
สรุปไดวา กรณีเสนอรายงานของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำหรับปสิ้นสุด 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานมีความเขาใจคลาดเคลื่อนจึงเสนอรายงานตอวุฒิสภาลาชา จึงไดเสนอมา
พรอมกับรายงานของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
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กันยายน ๒๕๖๒ กรณีรายงานของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงาน 
การตรวจเงินแผนดินแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขกรณีไมเปดเผยขอมูลรายการยาและเวชภัณฑที่คงเหลือ
อยู ที ่องคการเภสัชกรรม สปสช. ไดมีการปรับปรุงขอมูลตามสำนักงานการตรวจเงินแผนดินแลว และ 
ไดรับทราบในรายงานฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว สวนรายงานของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานการตรวจเงินแผนดินตั้งขอสังเกตการแสดงรายการหนี้สินประกอบงบการเงิน 
สปสช. ไดยกเลิกการรับรองหนี้สินตามขอสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินแลว สวนรายงาน 
ของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินรับรองโดยไมมีเงื ่อนไขเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และขณะนี้ สปสช.  
ไดเสนอรายงานของผูสอบบัญชีฯ สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ไดรับรองโดยไมมีเงื่อนไข ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบ  

กลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของ สปสช. มีกำหนดไวในพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ สปสช. ตองจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
รวมท้ังบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะกรรมการ แลวรายงานตอคณะรัฐมนตร ีสภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภา เปนประจำทุกป รวมถึงตองรายงานการทำงานตามตัวชี้วัดไปยังสำนักงบประมาณและเชื่อมโยงไปถึง
รายงานตอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกท้ังในมาตรา ๑๘ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดใหมีการจัดประชุมเพื ่อใหคณะกรรมการตองรับฟง 
ความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและผูรับบริการเปนประจำทุกปซึ่งดำเนินการโดยสถาบันพระปกเกลา 
จึงตอบโจทยกลไกการตรวจสอบของรัฐ สำหรับเรื ่องกองทุนตำบล ปจจุบันไดมีการปรับปรุงใหทองถ่ิน
ดำเนินการกันเอง มีแนวทางใหทองถิ่นทำโครงการเสนอเพื่อตอบสนองความตองการของ สปสช. เพื่อจัดสรร
งบประมาณดำเนินการ และยังมีมาตรการสำหรับทองถ่ินท่ีไมทำโครงการ หรือทำโครงการแตผลไมไดประสิทธิภาพ
ตามเปาหมายที่ตั ้งไวโดยการไมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเปนการกระตุนใหทำโครงการ จึงจะเห็นวา 
มีโครงการใหม ๆ เสนอมาจำนวนมาก ในสวนของคาใชจายสำหรับการรักษาผูปวยท่ีมีคาใชจายสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
สวนใหญเปนโรค NCDs หรือ non-communicable diseases ที ่ต องใชระยะเวลาในการรักษา เชน  
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ สปสช. มุงมั ่นที่จะใชกองทุนตำบลเพื่อชวยพี่นองประชาชน 
ใหไดมากที่สุด ซึ่งจะเห็นผลการดำเนินงานอยางชัดเจนในรายงานประจำป ๒๕๖๕ สำหรับการตรวจสอบ
หนวยบริการในเขตกรุงเทพมหานครที่พบวามีการเบิกจายไมถูกตอง ทำเบิกจายแตไมแสดงรายละเอียด 
ในป ๒๕๖๓ ดำเนินกระบวนการเสร็จสิ้นแลว มีการเริ่มดำเนินคดีทั้งคลินิกชุมชน สถานพยาบาล และคลินิก
ทันตกรรม อาทิ เรียกคาเสียหาย แจงตำรวจเพื่อดำเนินคดี สงเรื่องใหแพทยสภาพิจารณาเรื่องจริยธรรม  
หากกรณีมีขอสงสัยคณะกรรมการจะรวบรวมเรื ่องเพื ่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื ่อมีมติสงเรื ่องไปยัง 
ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.) เปนตน ในสวนของขอบเขตสิทธิรับบริการสาธารณสุข
ของบุคคลอื่น ตามมาตรา ๙ ไดดำเนินการออกเปนพระราชกฤษฎีกาแลว คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดให
บิดามารดา คูสมรส และบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนใชสิทธิรับบริการ
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สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรณีออกพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๑๐ เพื่อกำหนดขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยประกันสงัคม 
สำหรับพนักงานหรือลูกจาง ยังอยูระหวางสำนักงานประกันสังคมพิจารณาความเปนไปได กรณีการจัดซ้ือ 
ชุดตรวจ.Antigen.Test.Kit.(ATK).จะรับไปกำชับใหดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับแนวโนมการรักษา
ดวยการแพทยแผนไทยลดลง เกิดจากสถานการณโรคโควิด ๑๙ ประชาชนตองเวนระยะหาง ลดการสัมผัส 
จึงสงผลตอการนวดแผนไทยลดลงไปดวย อยางไรก็ดี สปสช. จะพิจารณาเพื่อหาชองทางสนับสนุน รพ.สต. 
ใหมากขึ้น กรณีรานยาชุมชน จะมีเภสัชกรอยูตลอดเวลา โดยเภสัชกรตองมีการอบรม เปนลักษณะดูแล
อาการไมใชการวินิจฉัยโรค หากพบวาเปนกรณีตองสงตอจะไดชวยประสานหนวยบริการเพื่อรับไปดูแลตอ 
ในสวนนี้คาดวาจะรายงานไวในรายงานประจำป ๒๕๖๕ ได สำหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะอื่น ๆ สปสช. 
ขอรับไปเพื่อปรับปรุงการจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอตอวุฒิสภาในปถัดไป 

 
ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงาน ท้ัง ๒ เรื่อง พรอมท้ังมีมติใหสงรายงานการพิจารณาศึกษา 

เรื่อง รายงานการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุขพรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตอไป 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไมมี)  

เลิกประชมุเวลา ๑๔.๑๐ นาิกา 
 

สำนักการประชุม 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 


