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ภาษาจีน มีอักษรตัวหนึ่ง
ที่สื่อความหมายว่า “วิกฤต”
ในขณะเดียวกัน ตัวอักษรนี้ก็แปลว่า
“โอกาส” ได้ด้วย

ภาษาจีน มีอกั ษรตัวหนึง่ ทีส่ อื่ ความหมายว่า “วิกฤต” ในขณะเดียวกัน
ตัวอักษรนี้ก็แปลว่า “โอกาส” ได้ด้วย วิกฤตคือโอกาส จึงกลายเป็น
วลีที่พูดติดปากคนทั่วไป สะท้อนให้เห็นความเป็นทวิลักษณ์ของ
ทุกสิ่งในธรรมชาติ

ใน

สุราและยาสูบในด้านหนึ่งเป็นสินค้าท�ำลายสุขภาพ และรายได้จาก
สองสิง่ นี้กเ็ ปรียบเสมือนยาเสพติดของรัฐบาล เพราะเป็นแหล่งรายได้ทหี่ าง่าย
และเป็นกอบเป็นก�ำ จนท�ำให้ไม่มรี ฐั บาลไหนในโลกยอมสลัดทิง้ ท�ำให้การขจัด
สุราและยาสูบให้หมดไปจากสังคมเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

อย่างไรก็ตามเมื่อมองในมุมกลับ มีคนหัวใสเห็นว่ารายได้ของรัฐจาก
สุราและยาสูบควรจะถูกแปลงเป็นทุนส�ำหรับการสร้างสุขภาพ จึงมีการผลักดัน
ให้รัฐบาลน�ำภาษีจากสุราและยาสูบส่วนหนึ่งมาตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมหรือเงื่อนไขที่เป็นคุณต่อสุขภาพโดยอาศัยเหตุผลที่ว่าสินค้าสองชนิด
นีท้ ำ� ลายสุขภาพ รัฐในฐานะผูป้ กป้องประโยชน์ของประชาชนสมควรน�ำรายได้
ส่วนหนึ่งจากภาษีสุราและยาสูบ (ภาษีบาป) มาลดทอนผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน
การผลักดันให้เกิดกองทุนสร้างสุขภาพจากภาษีบาป นับเป็นนวัตกรรม
ทางสังคมอันมีความหมายมากต่อสุขภาพของคนไทย เส้นทางเดินนับจาก
ก�ำเนิดแนวคิดจนถึงก�ำเนิดกองทุนฯ เป็นเส้นทางที่ยาวไกลและคดเคี้ยว มี
เรื่องราวมากมายน่าศึกษา หากเปรียบโลกเหมือนโรงละครเรื่องราวนี้ก็มี
ตัวละครที่น่าสนใจมากมายให้ศึกษา และยึดถือเป็นแบบอย่างอย่างเช่น
หมอที่หันมาเล่นบทนักล๊อบบี้มือฉกาจ นักการเมืองที่หันมาเป็นวิศวกรสังคม
นักบริหารการคลังที่เคร่งครัด แต่กลับยึดหยุ่นต่อวินัยการคลังเพื่อเปิดโอกาส
ให้สังคมได้ทดลองนวัตกรรม....
บทบทของตัวละครเหล่านั้นท�ำให้เห็นสัจธรรมที่ว่า “คนเราแม้อยู่บน
โลกใบเดียวกัน แต่โลกของเราอาจต่างกัน เพราะเราต่างมองโลกผ่านแว่นตา
คนละสี” เมือ่ เราได้ลองสวมแว่นของผูอ้ นื่ พลันโลกของเราก็อาจกลายเป็นโลก
ของเขา นั่นคือ เราได้เห็นโลกคล้ายคลึงกันและน�ำไปสู่ความมุ่งมั่นดัดแปลง
โลกร่วมกัน... ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเรา แต่เพื่อเพื่อนร่วมโลกของเราทุกคนทั้งใน
วันนี้และวันหน้า

“คนเราแม้อยู่บนโลกใบเดียวกัน
แต่โลกของเราอาจต่างกัน
เพราะเราต่างมองโลกผ่านแว่นตาคนละสี”
เมื่อเราได้ลองสวมแว่นของผู้อื่น
พลันโลกของเราก็อาจกลายเป็นโลกของเขา

ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรูอ้ นั เป็นธรรมชาติพนื้ ฐานของ
มนุษย์ทกุ คน เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงอย่างไม่อยูน่ งิ่
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติในนามเครือข่ายวิจยั สุขภาพ โดยการสนับสนุนของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงทาบทามคุณปาริชาต ศิวะรักษ์
นักวิชาการอิสระ ให้กรุณาประมวลสังเคราะห์และถ่ายทอดเรื่องราวการก่อตั้ง
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไว้เป็นมรดกทางปัญญาของสังคมไทย
สืบไป
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติเชือ่ ว่าผูอ้ า่ นคงจะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จต่อผลงาน
อันวิจติ รของคุณปาริชาต ศิวะรักษ์ และขอบคุณเธอทีไ่ ด้สละเวลาอันมีคา่ ท�ำงาน
ชิ้นนี้จนลุล่วงอย่างดียิ่ง
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
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ประเด็นหนึ่งที่ถูกถามเสมอก็คือ
“ประวัติศาสตร์” ในภาคพิสดารของ สสส.
ว่ามีเบื้องหลังความเป็นมาอย่างไร
กว่าที่พระราชบัญญัติสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
อันเป็นกฎหมายจัดตั้งส�ำนักงาน สสส.
จะคลอดออกมา

ตั้งแต่ สสส. ถือก�ำเนิดขึ้นมา ประเด็นหนึ่งที่ผมถูกถามเสมอก็คือ
“ประวัตศิ าสตร์” ในภาคพิสดารของ สสส. ว่ามีเบือ้ งหลังความเป็น
มาอย่างไร กว่าที่ พระราชบัญญัติสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
อันเป็นกฎหมายจัดตั้งส�ำนักงาน สสส. จะคลอดออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ปีนั้น มีเสียงกล่าวอยู่บ้างว่า สสส. เป็นผลงานของรัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้ หรือเป็น
ไอเดียของคนนั้นคนนี้ ในฐานะที่เป็นผู้รู้เห็นและร่วมอยู่ในกระบวนการก่อตั้ง
ผมต้องขอยืนยันว่า สสส. มิได้ก�ำเนิดมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากแต่เป็น
ความพยายามแล้วพยายามเล่า ผ่านความร่วมมือสนับสนุนของหลายๆ ท่าน
ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลานานเกือบสิบปี

นับ

นับว่าโชคดีอย่างยิ่งที่เรื่องราวความเป็นมาของ สสส. ได้มีบุคคลที่มี
ความสามารถอย่างสูง ทัง้ ในเชิงวิชาการและการสือ่ สารอย่างอาจารย์ปาริชาต
ศิวะรักษ์ นักวิจยั อิสระ ซึง่ อดีตเคยประจ�ำอยูท่ สี่ ำ� นักงานองค์การสหประชาชาติ
ให้ความสนใจศึกษาและเรียบเรียงถ่ายทอดไว้เป็นเอกสาร ชื่อ “กรณีศึกษา
ก�ำเนิดกองทุน สสส.” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสาร ถอดบทเรียน
การจัดการความรู้-งานวิจัย ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติจัดท�ำขึ้นในโอกาส
ที่มูลนิธิฯ จัดประชุมวิชาการในช่วงปลายปี 2545 ที่ผ่านมา
หนังสือเล่มนีไ้ ด้เสนอข้อเท็จจริงและการวิพากษ์วจิ ารณ์ไว้นา่ อ่าน แม้วา่
ตามเนือ้ หาทีผ่ เู้ ขียนเรียบเรียงไว้นนั้ ใจผมอยากจะขอทักท้วงข้อมูลบางส่วนและ
อยากอธิบายข้อวิพากษ์ในบางประเด็น แต่โดยรวมแล้วถือว่านี่คือหนังสือที่
ประมวลเหตุการณ์อนั เป็นต้นก�ำเนิด สสส. เสนอไว้เป็นระบบมากทีส่ ดุ ในขณะนี้
ด้วยหวังว่าเรื่องราวก�ำเนิด สสส. อาจจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับมิตรที่
ก�ำลังพยายาม “เขยื้อนภูเขาใหญ่” บางลูก อีกทั้งเป็นการให้ความกระจ่างถึงที่
มาขององค์กรรูปแบบพิเศษนี้ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
จึงสนับสนุนการจัดพิมพ์ในครั้งที่ 2
นอกจากขอบคุณ อาจารย์ปาริชาต เป็นพิเศษแล้ว ผมต้องขอขอบคุณ
รศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล หนึ่งในปิยะมิตรของ สสส. ซึ่งรับหน้าที่
บรรณาธิการ ตลอดไปถึงมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั และองค์การอนามัยโลก ทีร่ ว่ มมือสนับสนุนให้เกิดงานศึกษาชิน้ นี้ และ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในครั้งแรก มา ณ โอกาสนี้
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แสดงถึงการผลักดันให้เกิด สสส. อันน่าจะ
เรียกได้เต็มปากว่าเป็น “ปฏิบัติการเชิงรุก” หาใช่การนั่งรอให้เกิดปาฏิหาริย์
แบบตามยถากรรม โดยใช้เวลารวม 8 ปีเต็ม ระหว่าง พ.ศ. 2536-2544 ไม่นับ
การศึกษาที่มีมาก่อนหน้านั้นอีกช่วงหนึ่ง สิ่งที่เรียกว่าเป็นเงื่อนไขขับเคลื่อน
ให้ภาพฝันค่อยๆ เกิดเป็นรูปเป็นร่าง บางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของความ
บังเอิญเหมาะเจาะเข้ามาเกี่ยวข้อง

การผลักดันให้เกิด สสส.
อันน่าจะเรียกได้เต็มปากว่าเป็น “ปฏิบัติการเชิงรุก”
หาใช่การนั่งรอให้เกิดปาฏิหาริย์แบบตามยถากรรม

ความส�ำเร็จส่วนใหญ่เป็นผลจากการคิดวางแผนและลงมือท�ำอย่าง
กัดติดไม่ท้อถอย โดยหลอมรวมพันธมิตรแบบไม่เลือกฝักฝ่าย ทั้งนักการเมือง
ข้าราชการ นักพัฒนา นักวิชาการ นักกฎหมาย สื่อมวลชน นักการสาธารณสุข
ฯลฯ และด�ำเนินการโดย ใช้องค์ความรู้และข้อมูลสนับสนุนและน�ำทางในทุก
ขั้นตอน
ด้วยพลังใจจากจินตนาการใหญ่ว่า ประเทศไทยก็สามารถเป็นหนึ่งใน
กลุ่มผู้น�ำโลกที่จะมีกลไกเร่งกระบวนการสร้างสุขภาวะระดับชาติในรูปแบบ
ที่ก้าวหน้า
โดยสรุป ความส�ำเร็จนี้มาจากความมุ่งมั่น ความรู้ และการสนับสนุน
จากหลายฝ่าย ประกอบกับการจัดการกับโอกาสอันเล็กน้อยทีเ่ ปิดแง้มให้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
นพ.สุภกร บัวสาย
ผู้จัดการ สสส.
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สสส.ได้เข้าไปท�ำงานร่วมกับบุคคล องค์กร
หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุน และส่งเสริม
ให้เกิดการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนแนวคิด
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสม รวมไปถึงสรรค์สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์
การสร้างเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมกับสังคมไทย

จน

ถึงปัจจุบนั นับเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้ว ทีส่ ำ� นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นฟันเฟืองหนึ่ง
ของกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

สสส.ได้เข้าไปท�ำงานร่วมกับบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปรับพฤติกรรม เปลี่ยนแนวคิด แสวงหา
แนวทางที่เหมาะสม รวมไปถึงสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การ
สร้างเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมกับสังคมไทย

สสส.มุง่ มัน่ ท�ำงานเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติและประชาชน
และผลจากการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอด 12 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า สสส. เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก
การแสวงหาแนวทาง ในการท�ำงานเพื่อลดจ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบ
แอลกอฮอล์ เพิ่มจ�ำนวนผู้ออกก�ำลังกาย เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง
ต้นแบบชุมชนสุขภาวะยั่งยืน ลดปัจจัยเสีย่ งอื่นๆ ทางสุขภาพเพื่อน�ำไปสูก่ ารมี
สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีกหลากหลายภารกิจที่ สสส.
ร่วมขับเคลื่อนจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
งบประมาณที่ สสส. ได้รบั จากการเก็บภาษียาสูบและแอลกอฮอล์ หรือ
ทีเ่ ราคุน้ กันดีวา่ “ภาษีบาป” 2% ในแต่ละปี ซึง่ หากเปรียบเทียบกับงบประมาณ
แผ่นดินแล้ว คิดเป็นงบประมาณเพียง 0.01% ของงบชาติทั้งหมด
แต่วันนี้ 0.01% ถูกน�ำมาใช้ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพระดับ
ประเทศ เป็นกลไกในการหนุนเสริมบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ให้เข้า
มาร่วมกัน “สร้างเสริมสุขภาพอย่างสร้างสรรค์” อีกทัง้ ยังเป็นต้นแบบหน่วยงาน
สร้างเสริมสุขภาพในระดับนานาประเทศ ให้ได้เข้ามาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การก่อ
ตั้งหน่วยงานประเภทเดียวกันนี้ จนน�ำไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานคล้ายคลึงกับ
สสส.ในประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม
สิ่งต่างๆ เหล่านี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 12 ปีที่
ผ่านมา ขาดการคิดริเริม่ “กระบวนการเชิงรุก” ในการเสนอให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
งบประมาณจากสินค้าร้ายท�ำลายสุขภาพ มาเป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างเสริม
สุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
และเป็นสัจธรรมของการเปลีย่ นแปลง ทีจ่ ะต้องมีทงั้ ผูท้ เี่ ข้าใจ ไม่เข้าใจ
เห็นด้วย คัดค้าน แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า กุญแจส�ำคัญที่ให้ สสส.เดินมาจนถึง
ก้าวที่ 13 ในปีนี้ได้นั้น ก็ด้วยประโยชน์ของประชาชนและสังคมไทย เป็นที่ตั้ง

เมื่อหยิบ “ก�ำเนิดกองทุน” เล่มที่ก�ำลังอยู่ในมือของท่านนี้ขึ้นอ่าน ใน
ทุกครั้ง ผมอดคิดไม่ได้ว่า จะดีแค่ไหนกัน หากการท�ำงานของภาคีเครือข่าย
หรือแม้แต่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้มีการประสานความร่วมมือกันอย่าง
ไม่แบ่งฝ่าย รับฟังความคิดเห็น และร่วมแสวงหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกัน
แม้จะเป็นหนทางที่แตกต่าง แต่หวังว่าแง่คิดมุมมองที่ส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดกองทุน สสส. จะช่วยจุดประกายความคิด หรือเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนประเด็นที่ส�ำคัญเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยในรุ่นต่อไป
และหวังอย่างยิ่งว่า หนังสือก�ำเนิดกองทุนสสส.นี้ จะเป็นการบันทึก
บทเรียนและประสบการณ์ความส�ำเร็จของประเทศไทย ที่สามารถน�ำไป
เผยแพร่ต่อได้ทั้งในและนอกประเทศต่อไป

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์
ผู้จัดการ สสส.
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บทน�ำ
การสร้างเสริมสุขภาพของชาวไทย
นับเป็นนวัตกรรมย้อนรอยทางสังคม
ที่น่าสนใจยิ่ง

บุหรี่และสุรา
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มีความสัมพันธ์กับชีวิตคนไทยและระบบ
เศรษฐกิจไทยทั้งในด้านการผลิต การ
จ�ำหน่าย การบริโภค การจ้างงาน เป็นรายจ่าย
ของครัวเรือน แหล่งรายได้ของรัฐบาล ในขณะเดียวกันก็เป็นรายจ่ายที่
ไม่จำ� เป็นของครัวเรือน เป็นต้นเหตุแห่งโรคร้ายและรายจ่ายภาครัฐทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บุหรี่และสุรากลับกลายเป็นที่มาของกองทุนที่มี
บทบาทส�ำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของชาวไทย นับเป็นนวัตกรรมย้อนรอย
ทางสังคมที่น่าสนใจยิ่ง

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สุราและยาสูบเป็นธุรกิจที่มี
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
อิทธิพล ผลประโยชน์สูง
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
มีศักยภาพที่จะต่อต้าน
สุขภาพ พ.ศ. 2544 เป็นองค์กร
ของรัฐทีม่ ิใช่ราชการทีอ่ ยูภ่ ายใต้
คัดค้านการเปลี่ยน
การก�ำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี
แปลงใดๆ ที่จะกระทบผล
เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนเมษายน
ประโยชน์ทางธุรกิจได้มาก
2544 (ในรูปแบบองค์การมหาชน
จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2544)1
สสส. มีหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และให้ทุนแก่หน่วยงานต่างๆ ใน
สังคมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และความเชือ่ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อคุณภาพชีวติ เงินทุนหลัก
มาจากร้อยละ 2 ของภาษีสุราและบุหรี่
มิติ

สสส. เป็นปรากฎการณ์ทางนโยบายทีแ่ ปลกใหม่...ไม่ธรรมดาในหลาย
••การก่อเกิดของ สสส. ในฐานะองค์การอิสระที่มีรายได้กว่าพันล้าน
บาทต่อปี...ทุกปี
••การที่ สสส. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่อาจพิจารณาได้ว่า
ซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานของรัฐ
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••สุราและยาสูบเป็นธุรกิจที่มีอิทธิพล ผลประโยชน์สูง มีศักยภาพที่
จะต่อต้านคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะกระทบผลประโยชน์
ทางธุรกิจได้มาก
1 ส�ำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดตัง้ โดยพระราชกฤษฎีกาตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2543 และ
โอนภารกิจมาให้สำ� นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเมือ่ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544

เมื่อพิจารณามิติต่างๆ เหล่านี้จะเห็นว่าโอกาสที่ สสส. จะถูกแรงต้าน
จนไม่สามารถก่อก�ำเนิดขึ้นได้มีสูงมาก สสส. จึงเป็นผลผลิตทางนโยบายที่ไม่
เกิดขึ้นบ่อยนักในสังคมไทย ข้อเขียนนี้จะชี้ว่าแม้จะมีองค์ประกอบของโชคอยู่
ด้วยไม่นอ้ ย สสส. ก็ไม่ใช่อบุ ตั เิ หตุทางนโยบาย แต่เป็นตัวอย่างของกระบวนการ
แปรความรู้สู่นโยบายที่น่าสนใจยิ่ง
1.1 ภาษีบาป...เส้นทางสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
เมื่อพิจารณาภาษีบาป (ภาษีสุราและบุหรี่) และองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพในรูปแบบที่ยึดโยงกันในปัจจุบันที่เห็นรูปธรรมเป็น สสส. ค�ำถามที่
เกิดขึ้นคือ จ�ำเป็นหรือไม่ที่ภาษีบาป และองค์กรส่งเสริมสุขภาพจะเป็น
เรื่องเดียวกัน อะไรท�ำให้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน
ภาษีบาป หรือ Sin Tax (Sumptuary Tax) เป็นการจัดเก็บภาษี บนฐาน
ของสินค้าและบริการที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและ
ศีลธรรมอันดี หรือเป็นสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมโดย
ส่วนรวม2 สินค้าที่ประเทศต่างๆ มักจัดเก็บภาษีบาปได้แก่ สุรา ยาสูบ ไพ่
การบริโภคสิ่งเหล่านี้มากเกินไปนอกจากจะเกิดผลเสียแก่ตัวเองแล้วยังท�ำให้
รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการเยียวยาแก้ไขปัญหา เป็นต้นทุนทางสังคม
ที่เพิ่มขึ้น จึงมีการเก็บภาษีเพื่อควบคุมการบริโภค และเพื่อเพิ่มรายได้แก่รัฐ

2 สุภาวดี ถิระพานิช และ ศศิธร กิจสว่างรัตน์ “Sin Tax กับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”
วารสารการเงินการคลัง ปีที่ 15 ฉบับที่ 48 เมษายน 2544. หน้า 11
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การเก็บภาษีบาปในประเทศไทยใช้กับ สุรา ยาสูบ ไพ่ และฝิ่น (ห้าม
จ�ำหน่ายตั้งแต่ปี 2502) ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีภาษีบาป แต่รายได้
ส่วนหนึ่งต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และบางส่วนบริจาคเพื่อ
สาธารณประโยชน์โดยตรง

ภาษีบาปที่เก็บจากบุหรี่ ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักเรื่องการหา
รายได้ให้รัฐ การรณรงค์ให้เพิ่มภาษีบุหรี่เป็นพัฒนาการของการรณรงค์เพื่อ
ควบคุมและลดอัตราการสูบบุหรีข่ องคนไทย ซึง่ เกิดขึน้ ใกล้เคียงกับการเรียกร้อง
ให้พิทักษ์สิทธิผู้ไม่สูบบุหรี่
และเป็นประเด็นสุขภาพที่
อยู่ในความสนใจผู้ก�ำหนด
ประเทศไทยถูกมหาอ�ำนาจ
นโยบายและสาธารณชนเป็น
บังคับเปิดเสรีตลาดบุหรี่
ระยะเวลานาน แต่ได้รบั ความ
(มาตรา 301) ท�ำให้เกิด
สนใจมากในระยะหลัง เพราะ
กระแสสังคมต่อต้านบุหรี่
เกีย่ วข้องกับการทีป่ ระเทศไทยถูก
ด้วยมาตรการหลากหลาย
มหาอ�ำนาจบังคับเปิดเสรีตลาด
บุหรี่ (มาตรา 301) ท�ำให้เกิด
รูปแบบ
กระแสสังคมต่อต้านบุหรี่ด้วย
มาตรการหลากหลายรูปแบบ
องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ไม่จ�ำเป็นต้องผูกพันกับภาษีบาปเสมอไป
ทีจ่ ริงแล้วบริบทใหญ่ขององค์กรสร้างเสริมสุขภาพคือ การเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ให้มอี งค์กรทีร่ บั ผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพโดยตรงตามปรัชญาและแนวคิด
ของการสร้างเสริมสุขภาพ – เน้นสร้างมากกว่าซ่อม – ซึง่ เป็นแนวคิดทีไ่ ด้รบั การ
เผยแพร่ในระดับโลกอย่างกว้างขวางเมื่อมีการประกาศ “กฎบัตรออตตาวา”
(Ottawa Charter for Health Promotion) ตั้งแต่ปี 2529
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นับตัง้ แต่ประเทศไทยรับแนวคิดเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพ ก็มกี ารหยิบยก
เรื่องโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ฯลฯ ขององค์กรดังกล่าวมาอภิปรายกันเป็น
ระยะๆ อย่างไรก็ดกี ารศึกษาและถกเถียงเรือ่ งนีอ้ ยูใ่ นวงแคบและยังอยูใ่ นระยะ
เริ่มต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่มีบริบทภายนอกเร่งรัด ไม่มีกระบวนการแปร
แนวคิดไปสู่รูปธรรมอย่างจริงจัง...จนเมื่อการรณรงค์เรื่องบุหรี่และภาษีบาป
มาถึงจุดที่มีการยกระดับปรับยุทธศาสตร์ให้มาอิงกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ในภาพรวม

เส้นทางของภาษีบาปเดินมาถึงจุดที่มีการด�ำเนินการให้จัดตั้ง
องค์กรสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจังประมาณปี 2538 - 2539 แต่ก่อน
อืน่ ต้องท�ำความเข้าใจกับบริบทใหญ่ของทัง้ 2 เรือ่ งก่อน ได้แก่พฒ
ั นาการ
ของการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
1.2 การรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
การรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษใน
ประเทศอาจแบ่งได้เป็น 4 ช่วง3
วิวัฒนาการการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย

3 ชูชัย ศุภวงศ์ สุภกร บัวสาย และจิตสิริ ธนภัทร “วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ประเทศไทย” รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541
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ช่วงที่ 1 – ก่อนปี 2500 ถึงปี 2529 : “การเริ่มต้น”
คือด�ำเนินการแบบต่างคนต่างท�ำ ขาดการประสานงาน
และขาดความต่อเนื่อง
ช่วงที่ 2 – ปี 2529 ถึงปี 2532 : “ชี้น�ำสังคม”
เริ่มมีการประสานงานและจัดตั้งองค์กร
สร้างเครือข่าย กระตุ้นกิจกรรมทางสังคม
ช่วงที่ 3 – ปี 2532 ถึงปี 2534 : “สังคมเข้มแข็ง”
ถูกบังคับให้เปิดตลาดบุหรี่ให้ธุรกิจบุหรี่ต่างประเทศ
ช่วงที่ 4 – ปี 2534 ถึงปี 2539 : “สู่นโยบาย”
เริ่มรุกใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษี

ช่วงที่ 3 และช่วงที่ 4 เป็นระยะเวลาที่มีการตั้งรับและผลักดันนโยบาย
สาธารณะและการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นไหวเรือ่ งภาษีบาปและ
องค์กรสร้างเสริมสุขภาพก็เกิดขึน้ ในช่วงที่ 4 แต่เป็นผลสืบเนือ่ งและผลพวงมา
จากการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงที่ 3
1.3 สูตรส�ำเร็จการแปรความรู้สู่นโยบาย: แกนน�ำ องค์กร
ความรู้ โอกาสและบริบททางนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามมักมีปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
4 กลุ่มส�ำคัญคือ
••แกนน�ำ อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายในการผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดประสานกัน
••องค์กร ในนัยที่แคบที่สุดหมายถึงหน่วยจัดการทรัพยากร และ
การประสานงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
••ความรู้ อาจถูกใช้เป็นเครือ่ งชีน้ ำ� ทิศทางการเปลีย่ นแปลง หรือรองรับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ (แกนน�ำ) ได้ก�ำหนดไว้แล้ว ความรู้นี้รวม
ทัง้ สารัตถะของประเด็นการเปลีย่ นแปลง และกลยุทธ์ทจี่ ะน�ำไปสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
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••โอกาสและบริบททางนโยบาย มีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดว่า
แกนน�ำ องค์กร และความรูจ้ ะมีบทบาทและความส�ำเร็จในการผลักดัน
นโยบายได้มากน้อยเพียงไรและอย่างไร
ข้ อ เขี ย นนี้ จ ะน� ำ เสนอเรื่ อ งแกนน� ำ และองค์ ก รที่ ผ ลั ก ดั น
การเปลี่ยนแปลงก่อน และจะน�ำเสนอเรื่องการสร้างความรู้ โอกาสและ
บริบททางนโยบาย ตลอดจนการผลักดันข้อเสนอนโยบายเป็น 2 ช่วงเวลา
คือ ยุคแรกระหว่างปี 2536 - 2540 และยุคที่สองระหว่างปี 2541 - 2544

2.

แกนน�ำ
การเปลี่ยนแปลง

สสส.

การมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างความรู้ ผู้จัดการกระบวนการความรู้ และ
ผูใ้ ช้ความรูพ้ ร้อมๆ กัน ท�ำให้เกิดปรากฎการณ์ “สร้างความรูเ้ พือ่ ใช้ - ใช้ความรู้
ที่สร้าง” ท�ำให้เกิดกระบวนการความรู้สู่นโยบายที่มีประสิทธิภาพสูง
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เป็นกรณีทแี่ กนน�ำมีบทบาทโดดเด่นมากในการริเริม่ และผลักดัน
การเปลี่ยนแปลง เพราะมีบทบาททั้งด้านการสร้างความรู้
ด้วยการท�ำการค้นคว้าศึกษาเอง และสนับสนุนให้นกั วิชาการอืน่
ศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังเป็นผูเ้ ข้าไปผลักดันข้อเสนอนโยบาย
ตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ

แกนน�ำทั้งหมดอยู่ในระบบราชการระดับสูง มีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการนโยบายดี ตระหนักถึงโอกาสทางนโยบาย หรือมีสายสัมพันธ์
ในแวดวงนโยบายที่ช่วยชี้ให้เห็นโอกาสทางนโยบาย อีกทั้งยังอยู่ในต�ำแหน่ง
หรือได้น�ำตัวเองไปอยู่ในต�ำแหน่งแห่งที่ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีผล
ในกระบวนการนโยบาย มีการติดต่อประสานงานระดับนานาชาติ ท�ำให้
สามารถแสวงหาความร่วมมือทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทุน การสร้าง
กระแสสนับสนุนในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และสนใจที่จะแสวงหา –
รับ - และปรับใช้ความรู้จากต่างประเทศที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จุดแข็งอีกประการหนึง่ คือแกนน�ำดังกล่าว ร่วมมือกันเป็นกลุม่ ขนาด
เล็ก ทุกคนท�ำงานในแวดวงเดียวกัน สามารถประสานงานและท�ำความตกลง
กันได้รวดเร็วตลอดเวลา แต่ในการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายสามารถ อาศัย
เครือข่าย การรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ซึ่งมีฐานทางสังคมกว้างขวาง และได้ขยาย
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ และนายแพทย์
สุภกร บัวสาย เป็นแกนน�ำที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวชัดเจนต่อเนื่อง
ทีส่ ดุ และอาจเรียกได้วา่ ถ้าไม่มแี กนน�ำ 2 คนนี้ มีโอกาสสูงทีแ่ นวคิดเรือ่ ง
สสส. จะไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นช้ากว่านี้มาก
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แนวทางการรณรงค์ ความคิดริเริ่ม
และตัวอย่างความส�ำเร็จ
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้
ที่ส�ำคัญยิ่งของการเคลื่อนไหว

บุหรี่จะเป็นสาเหตุการตาย
ที่ส�ำคัญที่สุดของประชากรโลก
และอัตราการตายจะสูงสุด
ในช่วงต้นศตวรรษนี้

นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เป็นแพทย์โรคปอดทีค่ ณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประมาณ
ปี 2525 และในปี 2529 ได้จัดตั้งโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิ
หมอชาวบ้าน โดยท�ำงานร่วมกับนางสาวบังอร ฤทธิภกั ดี เรื่องบุหรี่ภาษีบาป
และองค์กรสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการ
รณรงค์ต่อต้านการเปิดตลาดบุหรี่เสรีตามมาตรา 301 ซึ่งท�ำให้เกิดการขยาย
การติดต่อกับเครือข่ายที่รณรงค์ต่อต้านบุหรี่ระดับโลก ได้เรียนรู้แนวทาง
การรณรงค์ ความคิดริเริม่ และตัวอย่างความส�ำเร็จจากต่างประเทศ ซึง่ เป็นฐาน
ความรูท้ สี่ ำ� คัญยิง่ ของการเคลือ่ นไหวในระยะต่อมา ในกรณีนนี้ ายแพทย์ประกิต
มีบทบาทเด่นมากในกระบวนการนโยบาย เป็นผู้เปิดประตูแห่งโอกาสและ
พลิกผันสถานการณ์ไปสู่ความส�ำเร็จโดยตลอด
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ในขณะทีน่ ายแพทย์สุภกร บัวสาย ก�ำลังศึกษาปริญญาเอกด้านการ
วางแผนสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ก็เริ่มสนใจและเคลื่อนไหวต่อต้าน
มาตรา 301 และการเปิดตลาดบุหรีเ่ สรีในปี 2532 ท�ำให้ได้พบและประสานงาน
กับนายแพทย์ประกิต แม้การเคลื่อนไหวครั้งนั้นจะไม่ประสบผลส�ำเร็จ แต่ก็
เป็นชนวนให้สองแกนน�ำได้พบและท�ำงานร่วมกันตั้งแต่นั้นมา เมื่อกลับจาก
สหรัฐฯ นายแพทย์สุภกรรับต�ำแหน่งที่ส�ำนักงานนโยบายและแผน ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และช่วยงานส�ำนักงานควบคุมยาสูบอยู่จนย้ายไป

ด�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขตอนปลายปี 2535
ตลอดเวลาทีย่ า้ ยไปหน่วยงานต่างๆ นายแพทย์สภุ กรยังสนใจท�ำงานเรือ่ งภาษี
บาปและองค์กรสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ มีการจัดตัง้ สสส. ก็ได้
รับต�ำแหน่งผู้จัดการคนแรก
ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญอีกคนหนึง่ ซึง่ อาจเรียกได้วา่ มีบทบาทเป็น “ทีป่ รึกษา”
หรือ”กุนซือ”ส�ำคัญคือศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ซึ่งเป็นผู้จุด
ประกายเรื่องบุหรี่ หลังจากไปร่วมประชุมระหว่างประเทศขององค์การอนามัย
โลกในปี 2518 - 2519 ที่มีการน�ำเสนอว่าบุหรี่จะเป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญ
ที่สุดของประชากรโลก และอัตราการตายจะสูงสุดในช่วงต้นศตวรรษนี้ แต่
ประเทศไทยยังไม่มคี วามตระหนักและเคลือ่ นไหวเตรียมรับมือปัญหาแต่อย่างใด
นายแพทย์ประเวศ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ได้รเิ ริม่ ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกบั มูลนิธิ
หมอชาวบ้านจัดตัง้ โครงการพิเศษโดยมี นายแพทย์ไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล
เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นับเป็นก้าวแรกของการก่อตัง้ โครงการรณรงค์เพือ่ การ
ไม่สบู บุหรี่ หลังจากนัน้ ทัง้ สองท่านก็ให้คำ� ปรึกษาและหนุนช่วยการเคลือ่ นไหว
เป็นระยะๆ ตลอดมา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ โครงการส่งเสริมการ
วิจัยกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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พันธมิตรส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการได้แก่ นายแพทย์สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์ นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ และนายแพทย์หทัย ชิตานนท์
ซึ่งเคลื่อนไหวผลักดันการควบคุมบุหรี่มานาน จนได้รับฉายาว่าเป็น “เจ้าพ่อ
บุหรี่” บุคลเหล่านี้เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขในเวลานั้น

3.

องค์กร
ของกรณีนคี้ อื การทีแ่ กนน�ำ สามารถสร้างหรือใช้ประโยชน์
จากสถาบันและองค์กร ท�ำให้สามารถเคลือ่ นไหวได้มาก
ขึน้ ง่ายขึน้ กว้างขึน้ และยัง่ ยืนขึน้ เมือ่ มีองค์กร ก็มอี าณัติ
ภารกิจ มีเงิน และทีมงาน มีเวทีและช่องทางในการผลักดันความคิดเห็น และ
การเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันข้อเสนอทางนโยบายอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น

ช่วงปี 2529 - 2535 เป็นเวลาทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการเชิงสถาบันทีส่ ำ� คัญยิง่
คือมีการจัดตั้งโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
ส�ำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ(สคย.) และสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)
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ที่ส�ำคัญคือสถาบันและองค์กรเหล่านี้ท�ำให้เกิด การยกระดั บ
ความสนใจและความคิดเห็นส่วนบุคคลและของกลุ่มให้เป็นประเด็น
สาธารณะ เกิดรูปธรรมของการรณรงค์ที่ชัดเจน สามารถระดมการสนับสนุน
จากกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ อาจมิได้ให้ความสนใจหรือแสดงตัวสนับสนุนการเคลือ่ นไหว
ในเรื่องนี้ถ้าไม่มีองค์กรดังกล่าว

3.1 โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
“โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน” (ต่อมาคือ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) จัดตั้งในปี 2529 มีนายแพทย์ประเวศ
เป็นประธาน นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เป็นรองประธาน นายแพทย์ประกิต
เป็นเลขาธิการ และคุณบังอร เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�ำคัญ โครงการฯ ดังกล่าว
ท�ำหน้าที่ประสานงานเครือข่ายระหว่างองค์กรและกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจ
ท�ำงานด้านนี้ น�ำไปสู่กิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ
กิจกรรมทีไ่ ด้รบั การกล่าวขวัญว่าเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญของสังคม เกิดขึน้
เมือ่ เดือนตุลาคม 2530 เมือ่ โครงการฯ ร่วมกับชุมชนแพทย์ชนบท แห่งประเทศไทย
ประสานงานให้แพทย์และเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลชุมชนทัว่ ประเทศจ�ำนวน 250 คน
ร่วมกันวิง่ รณรงค์เป็นเวลา 7 วัน จาก 4 ภาคของประเทศ สูจ่ ดุ หมายศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานครเป็นระยะทางรวมกันกว่า 3,000 กิโลเมตร เป้าหมายการรณรงค์
คือเรียกร้องสิทธิผู้ไม่สูบบุหรี่ มีประชาชนในเส้นทางร่วมลงชื่อกว่า 6 ล้านคน
นับเป็นการรณรงค์เพื่อสุขภาพระดับชาติ ครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ
3.2 คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.)
และ ส�ำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ (สคย.)
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สืบเนือ่ งจากการรณรงค์ตอ่ ต้านการเปิดตลาดบุหรีเ่ สรี รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย
ชุณหะวัณ ตกลงให้มีกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อลดกระแสคัดค้าน
ของสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีลบล้างกับการที่รัฐบาลยอมเปิดตลาด
บุหรี่เสรีตามแรงกดดันของต่างชาติ (มาตรา 301) กฎหมายดังกล่าวคือ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระส�ำคัญคือห้าม
การโฆษณาบุหรี่และส่งเสริมการขายทุกชนิด

เป้าหมายการรณรงค์คือเรียกร้องสิทธิผู้ไม่สูบบุหรี่
มีประชาชนในเส้นทางร่วมลงชื่อกว่า 6 ล้านคน
นับเป็นการรณรงค์เพื่อสุขภาพระดับชาติครั้งแรก
และครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ
ในปี 2532 ที่รัฐบาลได้ตกลงในหลักการแต่ยังอยู่ในกระบวนการร่าง
พ.ร.บ. ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.)
ให้ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงาน ประสานงาน ก�ำกับ
และประเมินผล มีนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธานคนแรก และนายแพทย์หทัย ชิตานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
ซึ่งเป็นผู้ท�ำบันทึกเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ต่อมาในปี 2533 ได้มีการอนุมัติให้จัดตั้งส�ำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
(สคย.) เป็นหน่วยงานสังกัดกองแผนงานสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขให้ท�ำหน้าที่เลขานุการของ คบยช. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริโภคยาสูบ วิเคราะห์ วางแผน และเผยแพร่ความ
รู้ความเข้าใจเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่

อย่างไรก็ดีการย้าย สคย.จากส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เป็นหน่วยนโยบายไปสังกัดกรมการแพทย์ในปี 2536/37 และการเปลี่ยนผู้รับ
ผิดชอบมีผลให้ สคย. เปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินงานจากเดิมที่เน้นประเด็น
นโยบายมาเป็นงานประชาสัมพันธ์ ท�ำให้ไม่มบี ทบาทมากนักในการขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา
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การจัดตั้ง สคย. ท�ำให้เกิดหน่วยงานที่มีอาณัติด้านนโยบายทรัพยากร
และบุคลากรที่สามารถท�ำงานต่อเนื่องในเรื่องนี้ แม้ว่า สคย. จะมีข้อจ�ำกัด
เพราะถูกจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานราชการ แต่ก็นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตั้ง
องค์กรทีม่ ภี ารกิจด้านนีอ้ ย่างจริงจัง ในปีแรกของการด�ำเนินงานคือ ปี 2533/34
สคย. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 32 ล้านบาท และเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 สคย. ก็มีภารกิจในการด�ำเนินงาน
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ด้วย

3.3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา องค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดัน
สนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สวรส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท�ำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยองค์ความ
รู้ส�ำหรับการพัฒนาปรับเปลี่ยนสุขภาพของชาติอย่างมีระบบและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วง 4 ปีแรกของการด�ำเนินการ
(2536 - 2539) ภายใต้การบริหารของนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ สวรส.
ใช้งบประมาณ 162.3 ล้านบาทในการสร้างและสนับสนุนการใช้งานวิจัยให้
เป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดนโยบาย ต่อมาภายใต้การน�ำของนายแพทย์
วิพุธ พูลเจริญ สวรส. ได้รับงบประมาณประมาณปีละ 70 ล้านบาท และ
คงขยายบทบาทเรือ่ งการปฏิรปู ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจน
การสนับสนุนการจัดตั้ง สสส. อย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าเรื่องบุหรี่ ภาษีบาป และองค์กรส่งเสริมสุขภาพจะมิใช่ประเด็น
หลักของแผนงาน และผลงานในสี่ปีแรก ดังจะเห็นว่างานวิจัยเรื่องนี้มีสัดส่วน
น้อยมากเมื่อเทียบกับงานวิจัยทั้งหมดของ สวรส. แต่ สวรส. ก็ยังเป็นแหล่ง
ผลิตความรูแ้ ละเป็นศูนย์กลางการรณรงค์เรือ่ งภาษีบาป และองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพที่ส�ำคัญที่สุดหลังจากเริ่มตั้งองค์กรเพียง 1 - 2 ปีเท่านั้น
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การทีน่ ายแพทย์สภุ กรมาด�ำรงต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการ สวรส. ย่อมเป็น
สาเหตุประการส�ำคัญประการหนึง่ นอกจากนัน้ ยังสามารถอธิบายปรากฏการณ์
นีไ้ ด้สองแบบ คือ หนึง่ สวรส. มีประสิทธิภาพในการจัดการความรูส้ งู โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการแปรความรูส้ นู่ โยบาย และสอง สังคมไทยในขณะ
นั้นมีช่องว่างทางความรู้ในเรื่องนี้มาก แม้องค์กรที่จัดตั้งใหม่เช่น สวรส. ก็ยัง
กลายเป็นศูนย์ความรู้เรื่องนี้ได้ด้วยการศึกษาไม่กี่ชิ้น

4.

การสร้างความรู้ โอกาส
และบริบททางนโยบาย และการผลักดัน
(2536 - 2540)

นโยบายยุคแรก

บุคลากร

ในวงการสาธารณสุขได้สะสมองค์ความรู้ และเผย
แพร่รณรงค์เรื่องพิษภัยบุหรี่ให้สาธารณชนทราบและ
ให้ภาครัฐมีมาตรการควบคุมก�ำกับการจ�ำหน่ายและ
การบริโภคบุหรีม่ าเป็นเวลาร่วมสามทศวรรษ นับเป็น “ความรูช้ ดุ เก่า” ทีเ่ พิม่ พูน
มากขึ้นโดยล�ำดับ
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การผลักดันการจัดตั้ง สสส. มิได้อาศัยเพียงความรู้ชุดเก่าเท่านั้น ยังมี
“ความรู้ชุดใหม่” ที่มีบทบาทส�ำคัญได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับภาษีบาป กฎหมาย
และระเบียบวิธกี ารคลัง และการจัดตัง้ องค์กรส่งเสริมสุขภาพทีม่ กี ารขอยืม สร้าง
สะสม และน�ำความรู้มาใช้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงจนเป็นผลส�ำเร็จ

4.1 การอ้างอิงและใช้ความรู้จากธนาคารโลก
รายงานประจ�ำปีของธนาคารโลก World Development Report (WDR)
1993 (2536) ชูประเด็นเรื่องการลงทุนเพื่อสุขภาพ (Investing in Health) ซึ่ง
นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ แปลและเรียบเรียงตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2537) และฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค.
2537) เป็นโอกาสให้แกนน�ำและองค์กรต่างๆ ที่ท�ำงานเรื่องนี้ได้ขยายผลจาก
การเปิดประเด็นขององค์การระหว่างประเทศที่ทรงอิทธิพลนี้อย่างกว้างขวาง

บุหรี่ - ภัยคุกคามชีวิตคนไทย

กรณีศึกษา : ก�ำเนิดกองทุน สสส.

16

ข้อมูลของ สวรส.* แสดงว่าในขณะนัน้ สองในสามของคนไทยทีเ่ สีย
ชีวิต เสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี ในจ�ำนวนนี้ ส่วนใหญ่เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่
น่าจะป้องกันได้ คือ
โรคที่เกิดจากบุหรี่
42,000 คน/ปี
(หัวใจ มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง
เส้นเลือดในสมองหรือบริเวณอื่นตีบ-แตก ฯลฯ)
อุบัติเหตุ
34,000 คน/ปี
เหตุระหว่างคลอดและวัยเด็กเล็ก
20-30,000 คน/ปี
มะเร็ง (ยกเว้นมะเร็งปอด)
16,000 คน/ปี
ถูกท�ำร้าย ฆ่าตัวตาย
8,000 คน/ปี
วัณโรค
3,500 คน/ปี
โรคเอดส์
31,000 คน/ปี
* รวบรวมจากการค�ำนวณของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ สถาบันวิจยั เพือ่
การพัฒนาแห่งประเทศไทย สถาบันประชากรมหิดล สถิติสาธารณสุขปี 2536 กองระบาด
วิทยา กระทรวงสาธารณสุข

WDR 1993 แสดงให้เห็น
ความจ�ำเป็นของการใช้แนวทาง
ธนาคารโลกสรุปว่า
เศรษฐศาสตร์ เรื่องความ
การลงทุนป้องกันไม่ให้
คุม้ ประโยชน์มาศึกษาประเด็น
คนติดบุหรี่ เป็นการลงทุน
ทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ที่คุ้มค่าที่สุดในการเยียวยา
ยิ่งเรื่องบุหรี่ ซึ่งจะเห็นชัดเจน
ความเจ็บป่วย
ว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่
ของประชาชน
ภาครัฐจะต้องให้ความสนใจ
ในปี 2535 ธนาคารโลกเอง
ก็ได้เปลี่ยนนโยบายการให้กู้
กล่าวคืองดให้สนิ เชือ่ แก่ประเทศทีข่ อกูไ้ ปลงทุนเรือ่ งยาสูบทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็น
การเพาะปลูก การส่งออก หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาของธนาคารโลก (2536)
ผลเสียทางเศรษฐกิจจากธุรกิจบุหรี่ทั่วโลก
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••ยาสูบ 1,000 ตันท�ำให้คนเสียชีวติ 650 คน เป็นก�ำไรผูผ้ ลิต 65 ล้านบาท
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 745 ล้านบาท คิดเป็นความสูญเสียสุทธิ
680 ล้านบาท
••ในขณะนัน้ ทัว่ โลกผลิตยาสูบปีละ 7.3 ล้านตัน คิดเป็นความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจปีละ 5 ล้านล้านบาท
ธนาคารโลกสรุปว่าการลงทุนป้องกันไม่ให้คนติดบุหรี่เป็นการลงทุนที่
คุ้มค่าที่สุดในการเยียวยาความเจ็บป่วยของประชาชน
•• ในประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีรายได้เฉลี่ยต�่ำว่า 50,000/คน/ปี การลงทุน
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะใช้เงินเพียง 500 - 1,000 บาท/คน/ปี ก็จะ
มีผลให้ประชาชนไม่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบขณะที่ยังไม่เจ็บป่วย
••แต่เมือ่ เจ็บป่วยแล้ว แพทย์จะช่วยยืดชีวติ ผูป้ ว่ ยได้เพียงร้อยละ 10 และ
จะต้องใช้ค่าใช้จ่าย 450,000 บาท/คน/ปี

WDR 1993 ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง และ
ในประเทศไทยก็ได้รับการอ้างถึงเสมอๆ ในเอกสารและการประชุมวิชาการ
จึงน่าจะมีบทบาทในการตอกย�้ำสนับสนุนแนวคิดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ในกลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบาย และข้าราชการทั้งในและนอกสายงานสาธารณสุข
ด้วยในระดับหนึ่ง
นอกจากใช้เป็นแหล่งอ้างอิงแล้ว นักวิชาการสาธารณสุขไทยยังน�ำ
แนวทางเศรษฐศาสตร์มาศึกษาเรือ่ งบุหรีเ่ พือ่ เปรียบเทียบผลได้ - ผลเสียจากธุรกิจ
บุหรี่ ซึง่ เป็นการสร้างชุดความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการรณรงค์เรือ่ งภาษีบาปโดยตรง
4.2 ความรู้และการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก
ช่วงระหว่างการประกาศกฎบัตรออตตาวาในปี 2529 จนถึงปี 2540
องค์การอนามัยโลกได้พยายามจุดกระแสการส่งเสริมสุขภาพและได้จัดการ
ประชุมวิชาการระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพถึง 4 ครัง้ ซึง่ แกนน�ำ
ไทยได้ไปร่วม และเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และประเด็นต่างๆ มาเติมต่อ
ในบริบทไทยได้อย่างต่อเนื่อง
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ในฐานะพันธมิตรตามสายงานและองค์การระดับโลกที่ชูประเด็นการ
ส่งเสริมสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้ให้การสนับสนุนและประสานงานกับ
แกนน�ำฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด ความร่วมมือดังกล่าวมีหลายรูปแบบ ทั้งการ
สนับสนุนการสร้างชุดความรู้ การน�ำเสนอความคิดและข้อมูล การให้ทนุ ดูงาน
การจัดประชุมนานาชาติ และการเข้าพบผูก้ ำ� หนดนโยบายฝ่ายไทยเพือ่ น�ำเสนอ
และสนับสนุนข้อเรียกร้องของแกนน�ำฝ่ายไทย ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาของการรณรงค์ ดังจะได้เห็นตัวอย่างหลายกรณีในส่วนต่อไป

ที่จริงแล้วนักวิชาการสาธารณสุข
มีความสนใจจะให้รัฐใช้นโยบายราคา
ผ่านการขึ้นภาษีสรรพสามิตเพื่อควบคุม
และลดจ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ตลอดมา

4.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีบาปและการผลักดันการขึ้นภาษีเพื่อสุขภาพ
ในปี 2536
ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับภาษีบุหรี่ (ค่าแสตมป์ยาสูบ) นโยบายการคลัง
เกี่ยวกับภาษีบุหรี่ การค�ำนวณผลกระทบทางการคลังจากการก�ำหนดภาษี
บุหรี่ในอัตราต่างๆ ที่จริงแล้วนักวิชาการสาธารณสุขมีความสนใจจะให้รัฐใช้
นโยบายราคาผ่านการขึน้ ภาษีสรรพสามิตเพือ่ ควบคุมและลดจ�ำนวนผูส้ บู บุหรี่
ตลอดมา โดยมีสมมุตฐิ านว่าถ้าบุหรีแ่ พงขึน้ คนจะสูบน้อยลง แต่สมมุตฐิ านนีไ้ ม่
ได้รบั การตรวจสอบด้วยงานวิจยั อย่างเป็นระบบในประเทศไทย จึงไม่สามารถ
ตอบค�ำถามให้ครบวงจรได้ว่า ถ้าขึ้นภาษีในอัตรา ก, ข, ค
••จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคบุหรี่อย่างไร
••จะมีผลกระทบต่อสุขภาพคนกลุ่มต่างๆ อย่างไร
••จะส่งผลให้รฐั ต้องใช้จา่ ยด้านการเยียวยารักษามากขึน้ หรือน้อยลงเท่าไร
••รัฐจะเก็บภาษีได้มากน้อยขึ้นเท่าไร
••จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบุหรี่และยาสูบอย่างไร
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••จะท�ำให้เปลี่ยนรูปแบบการบริโภคบุหรี่ของคนกลุ่มต่างๆ อย่างไร

ต้นปี 2536 นายแพทย์สุภกรได้รับค�ำแนะน�ำจากนีล คอลลิสชอว์
(Neil Collishaw) จากองค์การอนามัยโลกในการค�ำนวณรายได้รัฐบาลจาก
การขึ้นภาษีบุหรี่4 และได้ท�ำวิจัยเรื่อง “Demand Analysis of Aggregate
Cigarette Consumption in Thailand, 1976 - 1981” เพื่อน�ำความรู้ไปใช้
ผลักดันขึ้นภาษีบุหรี่

นายแพทย์สุภกรน�ำเสนอว่า
การขึ้นภาษีบุหรี่เป็นมาตรการจ�ำเป็น
ในการชะลอการขยายตัวของการสูบบุหรี่

งานวิจัย “Demand Analysis of Aggregate Cigarette Consumption
in Thailand, 1976-1981”
ของนายแพทย์สุภกร บัวสาย (1993)
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นายแพทย์สุภกรใช้ loglinear model ประมาณค่าความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์ต่อราคา และรายได้ของคนไทย เป็น -0.666 และ -0.359 โดย
ล�ำดับ กล่าวคือหากราคาบุหรีข่ ยับสูงขึน้ ร้อยละ 10 ปริมาณการบริโภคจะ
ลดลงประมาณร้อยละ 7
นายแพทย์สภุ กรน�ำเสนอว่า การขึน้ ภาษีบหุ รีเ่ ป็นมาตรการจ�ำเป็น
ในการชะลอการขยายตัวของการสูบบุหรี่ บทเรียนจากประเทศต่างๆ พบ
ว่ายังไม่มปี ระเทศใดทีส่ ามารถชะลอการขยายตัวของการสูบบุหรีไ่ ด้โดยไม่
ใช้มาตรการทางภาษี และหากราคาบุหรี่ยังต�่ำ มาตรการอื่นๆ จะไม่ได้ผล
4 Neil Collishaw, “Potential Health Benefits of a 10% increase in the real price of tobacco through
taxation in Thailand”, press release 1993 อ้างใน Prakit Vateesatokit, “Seeking Success: Thai
Tobacco Control”, October 2002 (draft).

นายแพทย์สุภกรเสนอให้รัฐบาลขึ้นภาษีบุหรี่จากร้อยละ 55 ของราคา
ขายปลีกเป็นร้อยละ 61-63 ซึ่งจะท�ำให้5
••ราคาบุหรี่สูงแพงขึ้นซองละ 2-3 บาท
••ยอดจ�ำหน่ายบุหรี่ไม่ต�่ำลงกว่าปี 2535 คือ 1,983 ล้านซอง
••เยาวชน (อายุ 10 - 24 ปี ซึ่งเป็นผู้สูบบุหรี่ใหม่กลุ่มใหญ่ที่สุด) จะสูบ
บุหรี่ลดลง 160,000 คนจากทั้งหมด 2,450,000 คน
••รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 4,000 - 5,400 ล้านบาท
••เนื่องจากไม่มีการลดยอดขายบุหรี่ โรงงานยาสูบและชาวไร่ยาสูบ
จะไม่สูญเสียรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั้นโรงงานยาสูบ
ผลิตไม่ทันความต้องการของตลาดอยู่แล้ว
นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่า
••อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ของไทยอยู่ในระดับต�่ำ (ร้อยละ 55) เมื่อ
เทียบกับอารยประเทศ (ประมาณร้อยละ 60-85)
••นับตั้งแต่ปี 2519 ราคาจริงของบุหรี่ (ปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภค)
ไม่ได้เพิ่มขึ้น กลับลดลงร้อยละ 23 ในขณะที่รายได้จริงของคนไทย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 151
••ราคาบุหรีท่ ไี่ ม่ได้ปรับตามรายได้ประชาชาติทเี่ พิม่ ขึน้ เป็นเหตุสำ� คัญ
ที่ท�ำให้อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

5 ข้อมูลจาก“เอกสารประกอบการพิจารณาการขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการส�ำคัญในการป้องกันเด็ก
และเยาวชนไม่ให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น” เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องการขึ้น
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่, พฤศจิกายน 2536 ตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 2537
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นายแพทย์สภุ กรยังน�ำเสนออีกว่าประสบการณ์ตา่ งประเทศยืนยันว่าการ
ขึ้นภาษีที่จะมีผลต่อการยับยั้งควบคุมผู้สูบบุหรี่ใหม่ได้ดีที่สุดคือการขึ้นภาษี
ครั้งละน้อย แต่ขึ้นบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ต่างประเทศที่โดดเด่น
ทีส่ ดุ คือกรณีของแคนาดาซึง่ มีการขึน้ ภาษีอย่างต่อเนือ่ งจนเป็นอัตราทีส่ งู มาก
และมีผลในการควบคุมและลดการสูบบุหรี่อย่างชัดเจน

องค์การอนามัยโลกว่า
ถ้าไม่มีการรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
ในปี 2568 ยอดผู้สูบบุหรี่ชาวไทยจะเพิ่มขึ้นจาก
10.4 ล้านคนในขณะนั้นเป็น 13 ล้านคน
ผู้ชายจะสูบน้อยลง ผู้หญิงจะสูบมากขึ้น
นายแพทย์สภุ กรน�ำผลการศึกษาเสนอต่อ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ผลักดันให้ขนึ้ ภาษีบหุ รี่ พร้อมกันนัน้ นายแพทย์
ประกิตก็เชิญ ดร. จูดธิ แมคเคย์ (Judith Mackay) ทีป่ รึกษาองค์การอนามัยโลก
เข้าพบ ดร. อาทิตย์ดว้ ย เพือ่ น�ำเสนอผลการค�ำนวณโดยใช้สถิตทิ างระบาดวิทยา
ขององค์การอนามัยโลกว่า ถ้าไม่มีการรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
ในปี 2568 ยอดผู้สูบบุหรี่ชาวไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 10.4 ล้านคนในขณะนั้นเป็น
13 ล้านคน ผู้ชายจะสูบน้อยลง ผู้หญิงจะสูบมากขึ้น
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เมือ่ มีขอ้ มูลสนับสนุนทั้งไทยและเทศทั้งเรื่องผลกระทบทางบวก
ด้านสุขภาพและด้านการคลังการงบประมาณ และด้วยอานิสงส์การรณรงค์
สร้างกระแสสังคมเรื่องบุหรี่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กรณีมาตรา 301
ในปี 2532 ท�ำให้รฐั บาลชวน หลีกภัย ด้วยการสนับสนุนของ ดร. อาทิตย์
ตัดสินใจขึน้ ภาษีบหุ รีจ่ ากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 60 เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม
2536 และให้กระทรวงการคลังขึน้ ภาษีสรรพสามิตบุหรีเ่ ป็นระยะๆ ตาม
อัตราเงินเฟ้อ นับว่าการผลักดันเป็นผลส�ำเร็จภายในเวลาไม่ถงึ ปีนบั ตัง้ แต่
นายแพทย์สุภกรริเริ่มบุกเบิกการศึกษาเรื่องนี้
อนึ่ง ก่อนที่จะน�ำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี โครงการรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้านได้ให้นายแพทย์ไพบูลย์ ท�ำการส�ำรวจ
ความคิดเห็นทางโทรศัพท์ของชาวกรุงเทพฯ 1,000 คน (มีผเู้ ห็นด้วยร้อยละ 70)
และน�ำเสนอผลการส�ำรวจต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างกระแสสนับสนุนด้วย

การขึน้ ภาษีสรรพสามิตบุหรีค่ รัง้ นัน้ เป็นการขึน้ ภาษีบหุ รีเ่ พือ่ สุขภาพ
เป็นครัง้ แรก (ก่อนหน้านีก้ ารขึน้ ภาษีบหุ รีเ่ กิดจากรัฐต้องการรายได้เพิม่ ขึน้
เท่านั้น) และเกิดจากการผลักดันของกลุ่มแกนน�ำต่อต้านบุหรี่โดยแท้
เพราะในขณะนั้นรัฐบาลไม่มีความจ�ำเป็นทางการคลังที่จะต้องขึ้นภาษี
ในปี 2537 รายได้ของรัฐจากภาษีบหุ รีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 15,000 เป็น 20,000
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ ซึ่งภาษีบุหรี่
เพิ่มขึ้นปีละไม่ถึง 500 ล้านบาท จากนั้นได้มีการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่อีก
6 ครั้ง จนขณะนี้เป็นร้อยละ 75 ของราคาขายปลีก โดยสรุปรัฐบาลไทยมี
รายได้จากภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้นกว่า 1 พันล้านเหรียญจากการขึ้นภาษีบุหรี่ โดยที่
อัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากร้อยละ 26.3 ในปี 2535 เป็น 20.5 ในปี 25426
....นับเป็นชัยชนะรอบแรกของการผลักดันนโยบายภาษีบาป
การเคลือ่ นไหวก้าวต่อไปคือหาทางน�ำภาษีบหุ รีท่ เี่ พิม่ ขึน้ ไปใช้เพือ่ การส่งเสริม
สุขภาพ... ซึ่งในขณะนั้นแกนน�ำยังไม่มีแนวคิดหรือทิศทางที่ชัดเจน
4.4 ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีบาป
หลังการขึ้นภาษีบุหรี่ในปี 2536 สวรส. ยังสนับสนุนการสร้างความรู้
เพิม่ เติมเรือ่ งภาษีบาป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

6 Prakit , “Seeking Success: Thai Tobacco Control”, October 2002 (draft).
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งานวิจัยของ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตบุหรี่” ซึ่งจัดท�ำแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม
2538 แสดงผลกระทบจากการขึ้นภาษีบุหรี่หลายด้าน

นโยบายราคาเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะป้องกันควบคุม
ไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ (เด็กและเยาวชน)
ได้อย่างที่เชื่อกันทั่วไป วิธีที่น่าจะได้ผลดีกว่าคือ
การรณรงค์และให้การศึกษา
ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่

โดยสรุป ผลการศึกษาของ ดร. อิศราสนับสนุนการศึกษาของ
นายแพทย์สุภกรว่า
••การขึ้นภาษีบุหรี่จะท�ำให้รัฐบาลมีรายได้มากขึ้น
••การขึ้นภาษีบุหรี่จะไม่กระทบอุตสาหกรรมยาสูบและธุรกิจบุหรี่
••ใช้นโยบายราคา (ผ่านภาษี) อย่างต่อเนือ่ งจึงจะได้ผลในการควบคุม
การสูบบุหรี่
แต่งานชิ้นนี้มีข้อสรุปแตกต่างจากนายแพทย์สุภกรใน 2 ประเด็น
ส�ำคัญคือ
งานวิจัย “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตบุหรี่”
โดย ดร. อิศรา ศานติศาสน์ (2538)
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ดร. อิศราใช้ทฤษฎีผู้บริโภควิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
สินค้าต่อราคา 4 ประเภท คือ อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสินค้าอื่นๆ โดยใช้ตัวแบบ
Linear Expenditure System (LES) ซึง่ ได้รบั การพิสจู น์วา่ สามารถอธิบาย
พฤติกรรมผู้บริโภคไทยได้ดีที่สุด

••สิ่งเสพติดต่างๆ รวมทั้งบุหรี่มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา
ในระยะยาวต�่ำมาก คือ - 0.0926 เปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ
นายแพทย์สุภกรที่พบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาใน
ระยะสั้นคือ - 0.666
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งานวิจัยนี้มีที่มาจากความกังวลว่าราคาสิ่งเสพติดต่างๆ เพิ่มขึ้น
ช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยรวม
กล่าวคือ ในสองทศวรรษที่ผ่านมาสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการสูบบุหรี่ลดลง
จากร้อยละ 3.4 เหลือร้อยละ 2 ของรายจ่ายครัวเรือน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
ประชาชนบริโภคสิ่งเสพติดเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาชี้ว่าสิ่งเสพติดต่างๆ มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์
ต่อราคาในระยะยาว - 0.0926 ซึ่งต�่ำมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าดังกล่าว จากงานวิจัยของนายแพทย์สุภกร แสดงว่า
การใช้กลไกราคา โดยผ่านทางอัตราภาษีสรรพสามิตหรือภาษีอื่นๆ จะ
ท�ำให้ปริมาณการสูบบุหรี่ลดลงในระยะสั้นเท่านั้น ในระยะยาวผู้บริโภค
จะหันกลับมาสูบบุหรี่อีก เพราะการเสพติด การใช้นโยบายราคาอย่าง
ไม่ต่อเนื่องจึงอาจมีผลเป็นเพียงการลดรายได้ที่แท้จริงของผู้บริโภค
ดร. อิศรายังชี้ว่า การขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่จะท�ำให้รัฐมีรายได้
จากภาษีสรรพสามิตมากขึ้น แม้อาจท�ำให้ผู้บริโภคบางรายหันไปซื้อบุหรี่
นอกหนีภาษีมาสูบแทน แต่อตั ราการทดแทนต�ำ่ มาก ด้วยเหตุนผี้ ลกระทบ
ต่อเนื่องต่อการจ้างงานและภาคการผลิตใบยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จึงไม่รุนแรง
อย่างไรก็ดี ดร. อิศราสรุปว่า นโยบายราคาเพียงอย่างเดียว
ไม่น่าจะป้องกันควบคุมไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ (เด็กและเยาวชน) ได้
อย่างทีเ่ ชือ่ กันทัว่ ไป วิธที นี่ า่ จะได้ผลดีกว่าคือการรณรงค์และให้การศึกษา
ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 (ก�ำหนดให้ผู้สูบบุหรี่ต้องมีอายุ
ไม่ต�่ำกว่า 18 ปี) อย่างจริงจัง

••การขึ้นราคา (ภาษี) บุหรี่ไม่น่าจะป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่
(เด็กและเยาวชน) อย่างที่เชื่อกันทั่วไป7 วิธีที่น่าจะได้ผลดีกว่า
คือการรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนให้มี
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
(ก�ำหนดให้ผู้สูบบุหรี่ต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 18 ปี) อย่างจริงจัง
ถ้าเรื่องนี้เป็นการสร้างความรู้เพื่อความรู้ ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนี้
คงจะได้รับการหยิบยกมาอภิปราย น�ำเสนอ และเป็นวาระการวิจัยต่อไป
อีกมาก การที่มิได้มีการวิจัยต่อเนื่องเพื่อหาความชัดเจนในประเด็นที่ยังมี
ความขัดแย้งกันนี้แสดงถึงความโน้มเอียงของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งสนใจทีจ่ ะ
น�ำผลการวิจัยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการผลักดันนโยบายมาใช้และ
เผยแพร่แก่สาธารณะ ซึ่งอาจนับว่าเป็นการ “สละความรู้เพื่อธรรมะ”
งานวิจยั ทีใ่ ช้แนวเศรษฐศาสตร์อกี เรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก สวรส.
คือ “เศรษฐศาสตร์เรือ่ งบุหรีแ่ ละอัตราภาษีบหุ รี”่ ของ ดร. สุชาดา ตัง้ ทางธรรม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งตอกย�้ำความ
ชอบธรรมของการขึ้นภาษีบุหรี่และรักษาแรงกดดันให้มีการขึ้นภาษีบุหรี่อย่าง
ต่อเนื่อง
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ผลการวิจัยเฉพาะที่เป็นประโยชน์
ต่อขบวนการผลักดันนโยบายมาใช้
และเผยแพร่แก่สาธารณะ
ซึ่งอาจนับว่าเป็นการ
“สละความรู้เพื่อธรรมะ”

7 ดร. อิศราอ้างถึง Australian Council on Smoking and Health et al. Tobacco Taxes: A Case for
Action. A Submission to the Australian Federal Government, May 1992.

ผลการศึกษาเรื่อง “ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์จากบุหรี่”
โดย ดร. สุชาดา ตั้งทางธรรม (2541)
รัฐบาลมีรายได้จากอุตสาหกรรมยาสูบปีละกว่า 20,000 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3-4 ของรายได้ทั้งหมด แต่ต้องใช้งบประมาณในการรักษา
พยาบาลผู้เจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ปีละกว่า 40,000 คนไม่ต�่ำกว่าปีละ
7,000 ล้านบาท เสียเงินตราต่างประเทศเพือ่ น�ำเข้าใบยาสูบจากต่างประเทศ
และสินค้าส�ำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่รวมแล้วกว่า 2,300 ล้านบาท
นอกจากนีย้ งั มีความเสียหายทีเ่ กิดจากอัคคีภยั จากบุหรี่ การสูญเสีย
ทางสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยา เนื่องจากการใช้พื้นที่ป่าไม้ปลูก
ต้นยาสูบ และใช้ไม้บ่มใบยาสูบ (ปีละ 50,000 ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งไม่อาจ
ประเมินมูลค่าได้ เพื่อปรับสมดุลทางนโยบาย ดร. สุชาดาเสนอให้รัฐปรับ
เพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของบุหรี่

4.5 ความรู้เกี่ยวกับ earmarked tax
และการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
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การผูกพันการจัดเก็บภาษีบาปกับการจัดสรรภาษีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
หรือที่เรียกว่า earmarked tax หรือ dedicated tax และการจัดตั้งองค์กร
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย ในกรณีนี้ชุดความรู้ที่ส�ำคัญที่สุด
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพแห่งรัฐวิกตอเรีย (Victorian
Health Promotion Foundation – VicHealth) ออสเตรเลีย

นายแพทย์ประกิตได้ทราบเกี่ยวกับ VicHealth ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
ในปี 2530 จากการพบปะพูดคุยกับ ไนเจิล เกรย์ นักรณรงค์เรื่องบุหรี่จาก
ออสเตรเลียในการประชุมนานาชาติเรื่องบุหรี่ แต่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้
ประสบการณ์เรื่องนี้มากนัก ต่อมาองค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่า VicHealth
เป็นกรณีแรกและเป็นแบบอย่างทีแ่ นะน�ำให้ประเทศสมาชิกศึกษาและปรับใช้
ในช่วงที่มีการรณรงค์ต่อต้านมาตรา 301 โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิหมอชาวบ้านก็ใช้ตัวอย่างนี้ เสนอให้รัฐบาลน�ำภาษีบุหรี่ร้อยละ 1 มาใช้
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แต่กระทรวงการคลังไม่เห็นด้วย และเห็นว่าการขึ้น
ภาษีกับการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เป็นคนละเรื่องกัน การรณรงค์ดังกล่าว
ควรใช้งบประมาณของรัฐบาล แต่ก็มิได้จัดงบประมาณให้แต่อย่างใด
การสร้างความรู้ชุดนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังเมื่อนายแพทย์สุภกรได้พบ
รอนด้า กัลบัลลี่ (Rhonda Galbally) ผู้อ�ำนวยการ VicHealth ในการประชุม
นานาชาติแห่งหนึ่งในปี 2537 จากนั้นภายในระยะเวลาสั้นๆ คือ กลางปี 2538
ถึงกลางปี 2539 ก็มกี ารศึกษาเรียนรูด้ งู านรูปแบบของ VicHealth และ Health
Sponsorship Council (HSC) ของนิวซีแลนด์ เพือ่ เตรียมลูท่ างผลักดันข้อเสนอ
จัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
••กรกฎาคม 2538 - นายแพทย์สุภกร บัวสาย รองผู้อ�ำนวยการ
สวรส. และนางสาวบังอร ฤทธิภักดี ตัวแทนโครงการรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้านได้รับเชิญไปเยือน VicHealth
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••สิงหาคม 2539 - องค์การอนามัยโลกให้ทุนสนับสนุน ดร.แกมทอง
อินทรัตน์ ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้แทนสื่อมวลชนจากประเทศไทยให้เดินทางไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมสุขภาพที่ VicHealth
การเดินทางไปดูงานท�ำให้แกนน�ำยิง่ มัน่ ใจในรูปแบบการด�ำเนินงาน
ของ VicHealth โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เปรียบเทียบกับ HSC ซึง่ ไม่มกี ารผูกพัน
ภาษีบาปกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพโดยตรง ยังใช้การยึดโยงทางอ้อมผ่านการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และ HSC ท�ำงานครอบคลุมเฉพาะบางส่วน
ของการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น

Health Sponsorship Council (HSC)
ที่นิวซีแลนด์ มีหน้าที่หลักคือ
ให้สปอนเซอร์กิจกรรมกีฬา
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเดิมเคยได้รับ
สปอนเซอร์จากธุรกิจบุหรี่

Health Sponsorship Council (HSC) ที่นิวซีแลนด์*
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HSC มิได้ท�ำหน้าที่สนับสนุนทุนแก่องค์กรอื่นเช่น VicHealth
แต่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการระดับชาติ (national service provider) มี
หน้าทีห่ ลักคือให้สปอนเซอร์กจิ กรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรมซึง่ เดิมเคยได้รบั
สปอนเซอร์จากธุรกิจบุหรี่ ท�ำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้
และสร้างค่านิยมส่งเสริมสุขภาพ นอกจาก HSC ก็มีองค์กรอื่นที่ท�ำหน้าที่
คล้ายกันในประเด็นอื่นๆ
HSC มีโครงการหลัก 3 ด้านซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญของ
ชาติ คือรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (smoke free) รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
จราจร (street skills) และรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งผิวหนังจากแสงแดด
(sun smart) ได้รับ “สัญญาซื้อบริการ” และงบประมาณจากรัฐในปี 2539
ประมาณ 8 ล้านเหรียญ
ลักษณะการซื้อ-ขายบริการทางสังคมนี้เกิดมาจากการปรับระบบ
ราชการเมือ่ ทศวรรษ 1980 ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการต่างๆ
และระหว่างหน่วยราชการกับเอกชนมีลักษณะการซื้อขายบริการ โดยให้
มีหน่วยงานส่วนกลางเน้นการก�ำหนดนโยบายและติดตามประเมินผล

VicHealth
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Victorian Health Promotion Foundation (VicHealth) จัดตั้งขึ้น
โดยกฎหมาย Tobacco Act 1987 ของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
เป็นองค์กรกึ่งรัฐที่มีการบริหารเป็นอิสระ มีภารกิจในการ 1) สนับสนุนทุน
แก่กจิ กรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย การป้องกัน
โรค 2) สร้างจิตส�ำนึกของชุมชนให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การมีสุขภาพดี 3) ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีผ่านการด�ำเนิน
ของชุมชน 4) สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมข้างต้น
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน มาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ 3 คน กีฬา 4 คน การจัดการธุรกิจ การสือ่ สาร
หรือกฎหมาย 2 คน ศิลปวัฒนธรรม 1 คน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 คน
และผู้แทนสภานิติบัญญัติ 3 คน รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธาน และอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
เฉพาะกรณี VicHealth มีผู้อ�ำนวยการบริหารงานและมีเจ้าหน้าที่ 37 คน
ในปี 2539 VicHealth สนับสนุนโครงการ 305 โครงการ ในแต่ละปีจะใช้ทนุ
อุดหนุนโครงการประมาณ 20 ล้านเหรียญ มีคา่ บริหารจัดการร้อยละ 10-15
นอกจากจะก�ำหนดที่มาของรายได้ กฎหมายยังก�ำหนดแนวทาง
การจัดสรรเงินสนับสนุนด้วยว่าภาษีสง่ เสริมสุขภาพนีจ้ ะต้องใช้สง่ เสริมกีฬา
ไม่น้อยว่าร้อยละ 30 และส่งเสริมสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
การด�ำเนินงานของ VicHealth เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ามารถลดอัตรา
พฤติกรรมเสี่ยงที่ส�ำคัญ ลดอุบัติเหตุลงอย่างรวดเร็ว (ร้อยละ 35 ตั้งแต่ปี
2531) ปัจจุบนั ทุกรัฐในออสเตรเลีย (ยกเว้นนิวเซาท์เวลส์) ได้จดั ตัง้ องค์กร
ในลักษณะเดียวกัน

ดร.แกมทอง อินทรัตน์ ศึกษากรณี VicHealth และน�ำเสนอแนวทาง
การจัดกลุ่มประชากรเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุน โดยให้ความส�ำคัญกับ
กลุม่ ชนพืน้ เมือง ชุมชนชนบท ผูย้ ากไร้ และผูพ้ กิ าร ทัง้ นี้ VicHealth พัฒนา
วิธีเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรรณรงค์ที่มีเป้าหมายเฉพาะ
* Kaemthong Indaratna. Victorian Health Promotion Foundation : A Model of Health Promotion.
Centre for Health Economic, Faculty of Economics, Chulalongkorn University (undated)

VicHealth: รายได้
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ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา กองทุน VicHealth ได้รับภาษีส่งเสริม
สุขภาพตามที่รัฐมนตรีคลังก�ำหนดให้เป็นรายปี แต่ไม่เกิน 1 ใน 6
ของภาษีใบอนุญาตค้าบุหรี่ (รัฐต่างๆ ในออสเตรเลียไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตซึง่ จัดเก็บอยูแ่ ล้วโดยรัฐบาลกลาง จึงเก็บภาษีใบอนุญาต
ค้าบุหรี่แทนด้วยอัตราร้อยละ 100 ของราคาขายส่ง) ในอัตรานี้ภาษี
ส่งเสริมสุขภาพมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาขายส่ง
ในช่วงระหว่างปี 2531/2532 ถึง 2538/2539 ภาษีส่งเสริม
สุขภาพมีมลู ค่าระหว่าง 22 ถึง 29.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ภาษีดงั กล่าว
มีสัดส่วนลดต�่ำลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับมูลค่าภาษีใบอนุญาตค้าบุหรี่
กล่าวคือลดลงจากร้อยละ 16.6 ในปีแรกเหลือร้อยละ 3.8 ในปีสุดท้าย
เหตุผลส�ำคัญคือ ในปี 2535 รัฐบาลใหม่แก้ไขกฎหมายโดยลดอัตราภาษี
ส่งเสริมสุขภาพเหลือไม่เกิน 1 ใน 15 ของภาษีใบอนุญาตค้าบุหรี่ (ปรับด้วย
อัตราเงินเฟ้อปีละ 3%)
นอกจาก VicHealth รัฐวิกตอเรียยังใช้ dedicated tax กับกรณีอนื่ อีก
อย่างน้อย 3 กรณีคอื ภาษีนำ�้ มันจัดสรรแก่กองทุนป้องกันอุบตั ภิ ยั อากรป่าไม้
จัดสรรแก่กองทุนรักษาป่า และภาษีการพนันจัดสรรแก่กองทุนพัฒนาชุมชน

เรื่องรายได้เป็นประเด็นส�ำคัญมาก และประสบการณ์ของ VicHealth
ก็แสดงให้เห็นความจ�ำเป็นที่ต้องผูกพันภาษีกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพ และ
ความจ�ำเป็นที่จะต้อง “ปกป้อง” แหล่งรายได้ขององค์กรดังกล่าวจากอิทธิพล
ของนักการเมือง
ในกรณี VicHealth แม้จะมีการผูกพันรายได้ดงั กล่าว แต่เป็นการผูกพัน
โดยก�ำหนด “เพดานขั้นสูง” กล่าวคือก�ำหนดให้ VicHealth มีรายได้จากภาษี
ในอัตราไม่เกิน 1 ใน 6 ของภาษีใบอนุญาตค้าบุหรี่ และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขใช้ดุลยพินิจก�ำหนดจ�ำนวนเงินภายในกรอบดังกล่าว แต่
เมือ่ ด�ำเนินการไปได้เพียง 5 ปีกม็ กี ารเปลีย่ นรัฐบาล รัฐบาลใหม่แก้ไขกฎหมาย
ให้สัดส่วนนี้ลดเหลือไม่เกิน 1 ใน 15 ผลของการเปลี่ยนกฎหมายและการให้
นักการเมืองใช้ดลุ ยพินจิ ท�ำให้ “ภาษีสง่ เสริมสุขภาพ” มีสดั ส่วนลดลงโดยล�ำดับ
แม้จะยังเป็นวงเงินเท่าเดิม นับเป็นบทเรียนให้แกนน�ำฝ่ายไทยตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่การด�ำเนินงานองค์กรส่งเสริมสุขภาพจะถูกแทรกแซงจากนักการเมือง
ในกระบวนการร่างกฎหมายในอีกหลายปีตอ่ มา เรือ่ งการก�ำหนดสัดส่วน
ภาษีบาปที่จะน�ำมาใช้ส่งเสริมสุขภาพว่าควรก�ำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัว
เพดานหรือขั้นต�่ำเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนในขั้นตอนต่างๆ ที่น่า
สนใจคือผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการสรุปให้กำ� หนดเป็นอัตราตายตัวเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ฝ่ายการเมืองมีโอกาสใช้ดุลยพินิจก้าวก่ายในเรื่องนี้ก็คือ นักการเมืองซึ่ง
ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น
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เพื่อเตรียมร่างกฎหมายจัดตั้งองค์การส่งเสริมสุขภาพ สวรส. ร่วมกับ
สถาบันกฎหมายอาญา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด โดยทุนสนับสนุนจากองค์การ
อนามัยโลก ได้เริ่มโครงการวิจัยทบทวนกฎหมายของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพในเดือนสิงหาคม 2539 นักวิจัยคือนายศิระ
บุญภินนท์ อัยการประจ�ำกรม สถาบันกฎหมายอาญา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
สังเกตว่างานวิจัยนี้ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของแกนน�ำในประเด็นซึ่ง
เป็นหัวใจขององค์กรส่งเสริมสุขภาพ คือเรื่องความชอบธรรมในการน�ำภาษี
บุหรี่มาใช้ส่งเสริมสุขภาพทั่วไป และเรื่องการก�ำหนดจ�ำนวนเงินเข้ากองทุน
เป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัว

งานวิจัย “การทบทวนกฎหมายต่างประเทศ
เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพ”
โดยนายศิระ บุญภินนท์ (2540)
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งานวิจัยนี้ครอบคลุมกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพ
ของรัฐวิกตอเรีย รัฐออสเตรเลียตะวันตก ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ฟินแลนด์ พบว่า
••มีการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพเป็นสองแนวทาง กลุ่มแรก สองรัฐในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และฟินแลนด์บัญญัติการจัดตั้ง
องค์กรสุขภาพไว้ในกฎหมายควบคุมยาสูบ กลุ่มที่สอง - มลรัฐ
แคลิฟอร์เนียบัญญัติไว้ในกฎหมายภาษี
••เงินกองทุนอาจมาจากภาษีบหุ รี่ เช่น ทีร่ ฐั วิกตอเรีย มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
แคนาดา หรืองบประมาณที่รัฐจัดสรรให้เช่นกรณีนิวซีแลนด์
นอกจากนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้น�ำเสนอประเด็นที่ควรพิจารณา
5 เรื่องคือ
••หน่วยงานรับผิดชอบ – อาจใช้หน่วยงานเดิมโดยเพิ่มเติมหน้าที่
หรือจัดตัง้ หน่วยงานใหม่ในระบบราชการหรือจัดตัง้ หน่วยงานใหม่
ไม่สังกัดราชการซึ่งจะท�ำให้เกิดความคล่องตัว
••ความชอบธรรมในการน�ำภาษีบุหรี่มาใช้ส่งเสริมสุขภาพทั่วไป –
เหตุใดบุหรี่จึงต้องรับผิดชอบต่อโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ และสุขภาพ
ประชาชนที่มิได้สูบบุหรี่
••รูปแบบกฎหมายจัดตัง้ – ไม่สามารถใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบเช่นในต่างประเทศ เพราะวัตถุประสงค์แตกต่างกัน
••ที่มาของเงินทุน – ไม่แสดงความคิดเห็นว่าควรมาจากภาษี
สรรพสามิตบุหรี่ หรืองบประมาณ
••การก�ำหนดจ�ำนวนเงินเข้ากองทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัว – ไม่
เหมาะสมเพราะผิดหลักการจัดสรรงบประมาณ ปริมาณเงินเข้า
กองทุนอาจไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการ
ใช้จ่ายเงินในแต่ละปี

ความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้มิได้มีการอภิปรายและเผยแพร่กัน
อย่างกว้างขวาง และมิได้ส่งผลกระทบแต่อย่างใดต่อการขับเคลื่อนขบวนการ
อย่างไรก็ดงี านวิจยั นีเ้ ป็นการเปรียบเทียบรูปแบบและการจัดตัง้ องค์กรส่งเสริม
สุขภาพในประเทศต่างๆ และตัง้ ประเด็นควรพิจารณาเกีย่ วกับการจัดตัง้ องค์กร
ส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยเท่านั้น ยังมิใช่การยกร่างกฎหมายแต่อย่างใด
โดยสรุป ช่วงปี 2538 - 2539 คือระยะเวลาที่แกนน�ำได้สร้างและ
สะสมความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางของ VicHealth
มากพอทีจ่ ะก�ำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายและเริม่ กระบวนการเคลือ่ นไหว
ผลักดันอย่างจริงจัง
4.6 โอกาสและบริบททางนโยบาย และการขับเคลื่อนข้อเสนอจัดตั้ง
องค์กรส่งเสริมสุขภาพ
ปี 2539 นับเป็นปีทองของการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบาย
ระดับบน สาเหตุส�ำคัญมาจากบริบททางการเมืองที่เอื้ออ�ำนวย รัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชา เข้าสู่อ�ำนาจตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2538 และเริ่ม
ปฏิบัติตามค�ำสัญญา ”ปฏิรูปการเมือง” ที่ใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
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วันที่ 19 ตุลาคม 2538 รัฐบาลแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับ
ชาติที่มีบทบาทสูง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ และเป็นคณะกรรมการที่
ด�ำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แม้จะได้
มีการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงขอบเขตและจุดเน้นการด�ำเนินการมาโดยล�ำดับ
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น
ประธานอนุกรรมการกระจายอ�ำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในสี่อนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการ กนภ. มีแนวคิดเรือ่ ง “การเงินการคลังเพือ่ สังคม” ได้แก่การใช้
มาตรการทางการเงินและการคลังสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

ธุรกิจและองค์กรชุมชน และ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนให้สอดคล้องกับ
การกระจายบริการพื้นฐาน
ทางสังคม และการสร้างหลัก
ประกันสุขภาพ

จะเห็นว่าในยุคนั้น
บรรยากาศทางการเมือง
เอื้ออ�ำนวยต่อการ
ขับเคลื่อนเรื่องภาษีบาป
และองค์กรส่งเสริม
สุขภาพเป็นอย่างยิ่ง และ
กลุ่มแกนน�ำก็ฉวยจังหวะ
เวลาและโอกาสทองนี้เข้า
ยึดกุมประเด็นและ
ขับเคลื่อนผลักดันให้
ประเด็นดังกล่าวเคลื่อนไป
ในแนวทางที่มุ่งหวัง

ในการยกร่าง “แผน
แม่บทการเงินการคลังเพื่อ
สังคม” มีการประชุมปรึกษา
หารือกับฝ่ายต่างๆ อย่าง
กว้างขวางตั้งแต่พฤศจิกายน
2538 ถึงกุมภาพันธ์ 2539
และเป็นช่องทางให้แนวคิด
เรื่ององค์กรส่งเสริมสุขภาพ
ได้รับการผลักดันให้เป็นหนึ่ง
ในมาตรการหลักของแผนฯ
ด้วยแผนแม่บทการเงินการคลัง
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กนภ. และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการเงินการคลังเพือ่ สังคม โดยมี ม.ร.ว.จตุมงคล
โสณกุล ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2539

อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในยุคนัน้ บรรยากาศทางการเมืองเอือ้ อ�ำนวยต่อ
การขับเคลื่อนเรื่องภาษีบาปและองค์กรส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง และกลุ่ม
แกนน�ำก็ฉวยจังหวะเวลาและโอกาสทองนี้เข้ายึดกุมประเด็นและขับเคลื่อน
ผลักดันให้ประเด็นดังกล่าวเคลื่อนไปในแนวทางที่มุ่งหวัง
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เมื่อพิจารณาดูสาระของแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคมจะพบ
ว่าแนวคิดเรือ่ งนีย้ งั ไม่ชดั เจนนัก และมีทงั้ เรือ่ งองค์กรส่งเสริมสุขภาพและหลัก
ประกันสุขภาพผสมผสานกันอยู่

แผนแม่บทการเงินการคลัง (2540-2544)*
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มีมาตรการทางการเงิน 12 มาตรการและมาตรการทางการคลัง
11 มาตรการ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้
เป้าหมาย 1 สร้างความเข้มแข็งในองค์กรชุมชน
มาตรการการเงิน – จัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน
จัดตั้งธนาคารสหกรณ์แห่งชาติ
กระจายทรัพยากรทางการเงิน
มาตรการการคลัง – ภาษีจูงใจให้ชุมชนจัดตั้งองค์กรชุมชน
เพื่อด�ำเนินธุรกิจชุมชน
ภาษีจูงใจให้ธุรกิจเอกชนและบุคคลทั่วไป
ช่วยพัฒนาองค์กรชุมชน
สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชน
เป้าหมาย 2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
มาตรการการเงิน - สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน
กระจายสินเชื่อสู่ภูมิภาคและชนบท
ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินของรัฐ
และเอกชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
มาตรการการคลัง - ภาษีจูงใจให้องค์กรธุรกิจร่วมด�ำเนินธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมชุมชนกับองค์กรชุมชน
เป้าหมาย 3 พัฒนาและกระจายบริการพื้นฐานทางสังคม
มาตรการการเงิน - มาตรการการเงินเพื่อการศึกษา
มาตรการการเงินเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาตรการการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย
มาตรการการเงินเพื่อสาธารณูปโภค

มาตรการการคลัง - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดตั้งสถาบันเอกชนเพื่อสาธารณสุข
จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและประกันสุขภาพ
กระจายอ�ำนาจการคลังท้องถิ่น
เป้าหมาย 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรการการเงิน - มาตรการการเงินเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จัดตั้งกองทุนบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
มาตรการการคลัง - ภาษีเก็บจากผู้ก่อมลพิษ
สนับสนุนผู้รักษาสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย 5 อนุรักษ์สืบสานคุณธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาตรการการคลัง - จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
* แผนแม่บทการเงินการคลัง (ไม่ปรากฏวันเดือนปี) หน้า 9-11
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มาตรการสนับสนุนจัดตั้งสถาบันเอกชนเพื่อสาธารณสุข*
เหตุผล : ในขณะที่การกระจายบริการด้านสาธารณสุขได้ด�ำเนิน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชนบทและในเขตเมืองก็มีบริการสาธารณสุขของ
เอกชนเพิม่ มากขึน้ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอด้วยข้อจ�ำกัดของงบประมาณและการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการสาธารณสุข ดังนัน้ จึงเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุน
สถาบันเอกชนเข้ามารับผิดชอบเรือ่ งสาธารณสุขของประชาชนในชุมชนต่างๆ
อย่างเพียงพอ ก็จะท�ำให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว โดยรัฐ
ให้การสนับสนุนจัดตัง้ สถาบันเอกชนให้ดำ� เนินการ ไม่ใช่ของรัฐหรือราชการ
ไม่ตอ้ งใช้อำ� นาจรัฐเข้าไปจัดการ แต่ให้รฐั จัดหาหรือสนับสนุนทางการเงิน
อย่างพอเพียง
หลักการของมาตรการ : ให้รัฐสนับสนุนจัดตั้งสถาบันเอกชนเพื่อ
สาธารณสุข โดยรัฐจัดหาหรือสนับสนุนทางการเงินให้สถาบันเอกชนเพื่อ
สาธารณสุขด�ำเนินการด้านสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้
ให้ประชาชนและองค์กรชุมชนดูแลการด�ำเนินการของสถาบันเอกชนเพือ่
สาธารณสุข ซึง่ จะเป็นการสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งโดยไม่ตอ้ งใช้อำ� นาจรัฐ
* แผนแม่บทการเงินการคลัง (ไม่ปรากฏวันเดือนปี) หน้า 25

พร้อมๆ กับการผลักดันระดับกับฝ่ายการเมือง แกนน�ำได้เริ่มเปิดเวที
และชูประเด็นนี้ต่อหน่วยงานต่างๆ และองค์กรเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจ
และระดมการสนับสนุน
กรณีศึกษา : ก�ำเนิดกองทุน สสส.

38

ปี 2539 เป็นปีที่ สวรส. มีกำ� หนดการจัดประชุมวิชาการครัง้ ที่ 1 เรือ่ ง
“การปฏิรูปเพื่อสุขภาพ : ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ” ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2539 แม้จะชื่อ “การประชุมวิชาการ” แต่การประชุมวิชาการของ
สวรส. เป็นการประชุมใหญ่ทมี่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์ในการน�ำเสนอรายงานวิจยั เช่น
การประชุมวิชาการทัว่ ไป หากมุง่ หวังจะใช้เวทีชปู ระเด็นนโยบายใหม่ๆ เพือ่ เปิด
แนวรณรงค์ผลักดันทั้งฝ่ายการเมืองและเคลื่อนไหวภาคสังคม

การรักษาพยาบาลเมื่อคราวเจ็บป่วย
ถือเป็นบริการพื้นฐานทางสังคมที่ส�ำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาสในชุมชน

มาตรการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและประกันสุขภาพ*

* แผนแม่บทการเงินการคลัง (ไม่ปรากฏวันเดือนปี) หน้า 25-26
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เหตุผล: การรักษาพยาบาลเมื่อคราวเจ็บป่วยถือเป็นบริการ
พืน้ ฐานทางสังคมทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและด้อยโอกาส
ในชุมชน การบริการและสวัสดิภาพด้านการรักษาพยาบาลของรัฐยังไม่
ทั่วถึง ถ้ามีการส่งเสริมและประกันสุขภาพเกิดขึ้นจะท�ำให้ประชาชนได้
รับบริการด้านนี้ได้อย่างเต็มที่
หลักการของมาตรการ: จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการให้สวัสดิภาพในการรักษาพยาบาลในยาม
เจ็บป่วย เงินทุนของกองทุนเบือ้ งต้นควรน�ำมาจากงบประมาณของรัฐบาล
และในอนาคตอาจพิจารณาจัดเก็บภาษีพเิ ศษจากสินค้าทีท่ ำ� ลายสุขภาพ
มาสนับสนุนกองทุน
สนับสนุนการจัดตั้งโครงการประกันสุขภาพ โดยให้ประชาชน
และชุมชนด�ำเนินการและรับผิดชอบกันเอง ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ โครงการประกันสุขภาพส�ำหรับประชาชนและชุมชนผูม้ คี วามสามารถ
ที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกัน และโครงการประกันสุขภาพส�ำหรับผู้ที่ไม่มี
ความสามารถทีจ่ ะจ่ายค่าเบีย้ ประกัน ซึง่ มุง่ เน้นให้ชมุ ชนและรัฐช่วยเหลือ
แบบผสมผสาน

รอนด้า กัลบัลลี่ ผูอ้ ำ� นวยการ VicHealth เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการ
ครัง้ นีด้ ว้ ย เพือ่ น�ำเสนอประสบการณ์ของ VicHealth ซึง่ นอกจาก ม.ร.ว.จตุมงคล
โสณกุล ปลัดกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นผู้กล่าวปาฐกถาน�ำในการประชุม
ครั้งนี้ ดร.แกมทองยังได้ประสานงานให้นายแพทย์ประกิตและนายแพทย์
สุภกรพารอนด้าไปพบ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง และ ม.ร.ว.จตุมงคลเพื่อปรึกษาหารือต่อที่กระทรวงการคลัง จากนั้น
รัฐมนตรีช่วยการว่ากระทรวงสาธารณสุข นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ ได้มอบ
หมายให้ สวรส. ศึกษาและพัฒนาข้อเสนอนโยบายเรื่องนี้
ในการด�ำเนินการดังกล่าว สวรส. ได้จดั ประชุมเรือ่ ง “การจัดตัง้ องค์กร
สนับสนุนและพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2539 ที่
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
ส่งเสริมสุขภาพ” ประเด็นส�ำคัญคือ ลักษณะและโครงสร้างองค์กร ภาระหน้าที่
บทบาท ที่มาของเงินทุนและเงินอุดหนุน การประชุมครั้งนี้มีส่วนช่วยผลักดัน
แนวคิดและระดมการสนับสนุนจากนักวิชาการหลากหลายวงการ
ผลการประชุมคือการตั้งคณะท�ำงานพิจารณายกร่าง “พ.ร.บ.กองทุน
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ...” ขึ้น โดยเทียบเคียงกับร่างกฎหมายที่
มีอยู่ในขณะนั้น ได้แก่ พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
(รองรับการก่อตั้ง สวทช.) พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 (รองรับ
การก่อตั้ง สกว.) พ.ร.บ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รองรับ
การก่อตั้ง สวรส.) และร่าง พ.ร.บ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
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แนวทางการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวแสดงว่าในขณะนัน้ มีแนวคิด
ว่า องค์กรส่งเสริมสุขภาพที่เสนอให้จัดตั้งขึ้นจะใช้รูปแบบองค์การอิสระ
เช่นเดียวกับองค์การอิสระอื่นๆ ในขณะนั้น

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 10 เมษายน 2539*
ศ.นพ.ประกิต วาทีส าธกกิจ ศ.นพ.หทัย ชิตานนท์
ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
		
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
รศ.พญ.พรพันธ์ บุญยรัตพันธ์, รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย,		
อ.ลักขณา เติมสิริกุลชัย
รศ.พิช ัย ศัก ดิ์ หรยางกูร
ผศ.ดร.แกมทอง อินทรัตน์, ผศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ 		
ดร.สีลาภรณ์ นาครทรรพ
พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย
		
คุณสารี อ๋องสมหวัง
-

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
โครงการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาการศึกษา
ศูนย์ประสานพัฒนาการควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
คปอส.

* ข้อมูลจาก “จับกระแส” จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1
ฉบับที่ 8-9 มี.ค.-เม.ย. 2539
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สาระส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
ในปี 2539*
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพเป็นนิตบิ คุ คลในการก�ำกับ
ของกระทรวงสาธารณสุข มีเงินกองทุนประเดิมจากงบประมาณแผนดิน และ
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินประจ�ำปีเป็นเงินจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของภาษีสรรพสามิตบุหรี*่ * เป็นต้น ส�ำนักงานฯ อยูภ่ ายใต้
การก�ำกับควบคุมโดยคณะกรรมการ 2 ชุด คือคณะกรรมการนโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริมสุขภาพ และคณะกรรมการประเมินผลการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
* ศิระ บุญภินนท์, “การทบทวนกฎหมายต่างประเทศเกีย่ วกับกองทุนส่งเสริมสุขภาพ” รายงาน
วิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540. หน้า 86-87
** นายแพทย์ประกิตและนายแพทย์สุภกรได้รับค�ำแนะน�ำจากองค์การอนามัยโลกว่ากองทุนนี้
ควรมีรายได้ตอ่ ปีประมาณร้อยละ 1 ของงบประมาณรายจ่ายสาธารณสุข ซึง่ คิดเป็นประมาณ
700 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.5 ของภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในขณะนั้น

กรณีศึกษา : ก�ำเนิดกองทุน สสส.

42

สังเกตว่าในขณะนั้นแม้จะมีแนวคิดเรื่องการน�ำภาษีสรรพสามิตบุหรี่
มาเป็นทุนด�ำเนินงาน แต่ข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีที่จะได้มาซึ่งกองทุนยังไม่มีอะไร
ใหม่ คือให้จดั สรรกองทุนประเดิมจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินทุนอุดหนุน
รายปีกม็ าจากงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านกระบวนการงบประมาณปกติ เพียง
แต่ให้มีการก�ำหนดวงเงินไว้ว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของภาษีสรรพสามิตบุหรี่
เท่านั้น ยังไม่ใช่การลัดวงจรให้เกิดการผูกพันโดยตรงระหว่างการจัดเก็บภาษี
กับการจัดสรรรายได้ให้ส�ำนักงานส่งเสริมสุขภาพโดยไม่ผ่านกรมบัญชีกลาง
และกระบวนการงบประมาณปกติ

นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้น�ำเสนอแนวคิดเรื่องการจัดตั้ง
“ส�ำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ” โดยอาศัยภาษีบาป
ให้เป็นองค์การมหาชนอิสระ และน�ำเสนอว่าหน่วยงานนี้
ควรมีขนาดใหญ่พอควร มีความเป็นอิสระ
ภายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการ
ข้อสังเกตอีกประการหนึง่ คือการก�ำหนดให้สำ� นักงานนีม้ คี ณะกรรมการ
2 ชุด คือกรรมการนโยบายและกรรมการประเมินผล ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบ
ของ VicHealth ที่มีกรรมการชุดเดียว กรรมการ 2 ชุดนี้มีที่มาจากรูปแบบของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั แสดงว่าแกนน�ำให้ความส�ำคัญกับการจัด
ระบบการถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำ� นาจ สอดคล้องกับยุคสมัยการปฏิรปู
การเมือง และเป็นการน�ำความรูช้ ดุ เก่าซึง่ ได้รบั การพิจารณาว่าเป็นความส�ำเร็จ
มาปรับใช้กับกรณีใหม่อีกครั้งหนึ่ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2539 สวรส. ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเรื่อง “วิสัยทัศน์การส่งเสริมสุขภาพ”
ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะสื่อสารกับนักวิชาการและ
สาธารณชนเพื่อหาการสนับสนุนให้กว้างขึ้น

8 ประเวศ วะสี, วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพในสังคมไทย, เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรือ่ งวิสยั ทัศน์และการปฏิรปู การส่งเสริมสุขภาพในสังคมไทย, 15 พฤษภาคม 2539 โรงแรม
รอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ (เอกสารอัดส�ำเนา)
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ในการประชุมดังกล่าว นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้น�ำเสนอแนวคิด
เรือ่ งการจัดตัง้ “ส�ำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ” โดยอาศัยภาษีบาปให้เป็นองค์การ
มหาชนอิสระ8 และน�ำเสนอว่าหน่วยงานนี้ควรมีขนาดใหญ่พอควร มีความ
เป็นอิสระภายใต้การก�ำกับของคณะกรรมการ มีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอย่างจริงจังต่อเนื่อง นายแพทย์ประเวศ
เสนอทางเลือกด้วยว่าอาจปรับกรมอนามัยซึ่งดูแลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10
ให้เป็นศูนย์องค์การมหาชนอิสระดังกล่าว แต่ทางเลือกนี้ไม่ได้รับการขานรับ
หรือสานต่อจากฝ่ายใด

การเปิดเวทีเรื่ององค์กรส่งเสริมสุขภาพไม่จ�ำกัดอยู่เฉพาะแวดวง
ในประเทศเท่านั้น วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2540 สวรส. ร่วมกับองค์การ
อนามัยโลก (Dr. Desmond O’Byrne) จัดประชุม “Regional Workshop
on Organizational and Funding Infrastructure for Health Promotion” ที่
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางจัดตั้งกลไก หรือโครงสร้างพื้นฐานใน
การส่งเสริมสุขภาพ เป็นการประชุมลักษณะนี้เป็นครั้งแรกของโลก มีผู้แทน
จากองค์กรด้านสุขภาพและการคลัง นักวิชาการ และนักส่งเสริมสุขภาพจาก
ออสเตรเลีย ฟิจิ (เป็นประเทศที่ 13 ของโลกที่จัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ ด�ำเนินการมา 15 เดือน) ไทย เวียดนาม มาเลเซีย (ก�ำลังด�ำเนินการ)
พม่า สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และเยอรมนี
ทั้ง 10 ประเทศได้ประกาศข้อตกลงร่วมกันว่าจะด�ำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอันประกอบด้วยกลไกประสานงานและแหล่งเงินทุนเพื่อ
ลดความสูญเสียจากการรักษาพยาบาลโรค และอาการต่างๆ ทีส่ บื เนือ่ งมาจาก
การมีพฤติกรรมเสี่ยงและการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น โรค
ที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร โรคเอดส์ โรคที่เกิดจากการใช้สารเสพติด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน�ำเสนอค�ำประกาศต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศ
ต่อไป การประชุมนานาชาติครั้งนั้นมีผลให้การจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
เป็นทีย่ อมรับและแพร่หลายในระดับนานาชาติ และท�ำให้ขอ้ เสนอนัน้ มีนำ�้ หนัก
มากยิ่งขึ้นกับผู้ก�ำหนดนโยบายในประเทศ
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สัญญาณความส�ำเร็จของการผลักดันนโยบายระดับบนคือการที่
คณะกรรมการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม
แต่งตั้ง “คณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอมาตรการจัดตั้งสถาบันเอกชนเพื่อ
สาธารณสุข และกองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและประกันสุขภาพ” เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2539 โดยมีนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์
ประกิต วาทีสาธกกิจ เป็นรองประธาน

คณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอมาตรการจัดตั้งสถาบันเอกชน
เพื่อสาธารณสุขและกองทุนเพื่อส่งเสริมและประกันสุขภาพ
ประธาน
รองประธาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน/
เลขานุการ
คณะท�ำงาน/
ผช.เลขานุการ
คณะท�ำงาน/
ผช.เลขานุการ
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นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
(คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล)
นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
(รพ.พระพุทธชินราช พิษณุโลก)
นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สวรส.)
นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธ�ำรงสวัสดิ์
(ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต)
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
(รอง ผอ. ส�ำนักงานประกันสุขภาพ สงป. สาธารณสุข)
นพ.สุภกร บัวสาย (สวรส.)
ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกรมสรรพากร
ผู้แทนกรมสรรพสามิต
นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
(บริษัทเบคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด)
นางสุวรรณา หลั่งน�้ำสังข์
(บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด มหาชน)
นางสุภาวดี ถิระพานิช
(กองนโยบายภาษี ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกรมสรรพสามิต
		

เรื่องความคุ้มประโยชน์
ว่ามีหลักฐานอะไรที่แสดงว่า
การตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
เป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนคุ้มค่า
นับเป็น “โจทย์ใหม่”
ณ จุดนี้นับว่าข้อเสนอทางนโยบายเรื่องนี้ก�ำลังจะได้รับการแปรรูป
ให้เป็นผลผลิตทางนโยบายของระบบราชการอย่างเป็นรูปธรรม
ในส่วนสถาบันเอกชนเพื่อสาธารณสุขและกองทุนเพื่อสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพ มี สวรส. เป็นกลจักรส�ำคัญในการน�ำเสนอแนวทางเบือ้ งต้น
ตามที่ได้ท�ำการศึกษามาแล้ว โดยย�้ำหลักการ 2 เรื่องคือ หนึ่ง มีระบบและ
การบริหารองค์กรที่ดี มีหลายฝ่ายร่วมบริหารงานและตรวจสอบให้เกิด
ความโปร่งใส และ สอง มีเงินทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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คณะท�ำงานฯ จัดท�ำข้อเสนอที่มีสาระส�ำคัญคือสนับสนุนให้จัดตั้ง
สถาบันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามรูปแบบของ VicHealth และเสนอให้
คณะกรรมการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการเงินการคลัง เพื่อสังคมพิจารณา
ในเดือนพฤศจิกายน 2539 ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายให้ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และส�ำนัก
งบประมาณร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะทางเลือกแหล่งรายได้ของกองทุน
และยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังจัด คณะผู้แทนไปศึกษาดูงานด้าน
การส่งเสริมสุขภาพที่ Health Sponsorship Council นิวซีแลนด์ และ
VicHealth ออสเตรเลีย เพื่อศึกษาถึงรูปแบบองค์กร แนวทางด�ำเนินงาน
ปัญหาหรือข้อจ�ำกัด แหล่งรายได้ขององค์กร โดยเฉพาะการใช้ภาษีบาป
ส่งเสริมสุขภาพ
เดือนธันวาคม 2539 กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ง
คณะดูงานไปดูงานเป็นเวลา 5 วัน อาจเป็นการดูงานที่กระชับและได้ผลตรง
ตามวัตถุประสงค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ราชการไทย

คณะดูงานออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 9-13 ธันวาคม 2539*

* ข้อมูลจากรายงานการดูงานองค์กรสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ประเทศนิวซีแลนด์ และ
ประเทศออสเตรเลีย 9-13 ธันวาคม 2539 เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
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นายศุภรัตน์ ควัตกุล
- ที่ปรึกษาการคลัง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
นางสตรี ประทีปะเสน
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและสารสนเทศการงบประมาณ
ส�ำนักงบประมาณ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
- คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านนโยบายและวางแผน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.สุภกร บัวสาย
- รองผู้อ�ำนวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขานโยบายและแผนงาน กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
นายมนัส แจ่มเวหา
- นิติกร 7 รักษาการต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
ส�ำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
นางสุวัฒนา ศรีภิรมย์
- หัวหน้าฝ่ายรายได้รัฐวิสาหกิจและรายได้อื่น กองนโยบายภาษี
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
นางสุภาวดี ถิระพานิช
- หัวหน้าฝ่ายนโยบายภาษีสินค้าและบริการ กองนโยบายภาษี
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

เงินภาษีบุหรี่เข้ากับการสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นเรื่องเหมาะสม เพราะจะท�ำให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ว่าเป็นต้นเหตุ
ที่ท�ำลายสุขภาพ และเห็นว่าปัญหาบุหรี่
ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคล แต่เป็นภาระของสังคมส่วนรวม
การทีก่ ระทรวงการคลังส่งผูแ้ ทนไปดูงานครัง้ นีถ้ งึ 4 คนแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความส�ำคัญของเรื่องนี้ เพราะในสมัยนั้นเป็นเรื่องยากมากที่
ปลัดกระทรวงการคลังจะส่งผูแ้ ทนไปดูงานต่างประเทศ ประเด็นที่ ม.ร.ว.จตุมงคล
ปลัดกระทรวงฯ ให้ความสนใจมากคือเรือ่ งความคุม้ ประโยชน์วา่ มีหลักฐานอะไร
ที่แสดงว่าการตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนคุ้มค่า
นับเป็น “โจทย์ใหม่” ทีแ่ กนน�ำยังไม่ได้สนใจและยังไม่มกี ารสร้างความรูร้ องรับ
คณะดูงานได้ไปดูงานทัง้ ที่ VicHealth และ HSC แต่มจี ดุ เน้นที่ VicHealth
นอกจากดูงานที่ส�ำนักงาน VicHealth แล้วคณะดูงานยังได้ไปพบปะพูดคุย
กับองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก VicHealth เช่นรัฐบาลท้องถิ่นที่ได้รับทุน
ท�ำโครงการต้นแบบการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน โรงเรียนประถมต้นแบบที่
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา
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นอกจากนัน้ ยังได้พบบุคคลส�ำคัญ เช่น รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐวิกตอเรีย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีการคลังรัฐวิกตอเรีย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง
การคลัง ผู้แทน Committee for Melbourne ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ประกอบด้วยนักธุรกิจชั้นน�ำของรัฐ ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสุขภาพและ
นักวิชาการอื่นๆ
คณะดูงานมีข้อสรุปไม่แตกต่างจากคณะท�ำงานฯ คือเห็นว่า
1. VicHealth เป็นรูปแบบองค์กรและการด�ำเนินงานที่เหมาะสม
กล่าวคือ มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพครบวงจร แต่เป็นองค์กรประสาน
จัดการ ไม่ด�ำเนินกิจกรรมเอง เช่น กรณี HSC ซึ่งไม่ประสบผลส�ำเร็จมากนัก
นอกจากนั้น VicHealth ยังมีโครงสร้างองค์กรยืดหยุ่น คล่องตัว มีกฎหมาย
รองรับ เอื้อต่อการเป็นองค์กรจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า HSC

2. กองทุนส่งเสริมสุขภาพควรมีหลักประกันรายได้ทตี่ อ่ เนือ่ งแทนที่
จะต้องต่อสู้ของบประมาณเป็นรายปี ซึ่งอาจถูกแทรกแซงจากการเมือง
โดยควรจัดเก็บภาษีจากบุหรี่ในอัตราร้อยละ 1-5 ของภาษีค่าแสตมป์
ยาสูบ (ประมาณ 200-1,300 ล้านบาท) และเห็นการผูกพันเงินภาษีบุหรี่
เข้ากับการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรือ่ งเหมาะสม เพราะจะท�ำให้ประชาชน
ตระหนักถึงอันตรายของบุหรีว่ า่ เป็นต้นเหตุทที่ ำ� ลายสุขภาพ และเห็นว่าปัญหา
บุหรี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคล แต่เป็นภาระของสังคมส่วนรวมด้วยการเชื่อมโยง
ภาษีบาปกับองค์กรส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ท�ำให้องค์กรมี
ภาพลักษณ์ชัดเจน เข้าใจง่ายในหมู่สาธารณชน
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน (benefit-cost)
ของกองทุนและองค์กรสนับสนุนสุขภาพ*
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ศาสตราจารย์ Neville Norman นักเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เมลเบิร์น ได้ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ VicHealth ระหว่าง
ปี 2530-2535 ดังนี้
••รัฐวิกตอเรียได้ลงทุนส่งเสริมสุขภาพผ่าน VicHealth เป็นจ�ำนวน
เงิน 121 ล้านเหรียญ
••อัตราสูบบุหรีข่ องประชากรในวิกตอเรียและอีกสองรัฐทีม่ อี งค์กร
ลักษณะเดียวกันต�่ำกว่ารัฐอื่นๆ
••โภชนาการของชาวรัฐวิกตอเรียดีขึ้นชัดเจน สัมพันธ์กับกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของ VicHealth
••ชาวรัฐวิกตอเรียออกก�ำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น
••ชาวรัฐวิกตอเรียปกป้องผิวหนังจากแสงอาทิตย์ (ป้องกันมะเร็ง
ผิวหนัง) เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50
••เฉพาะโครงการเลิกบุหรีซ่ งึ่ ใช้เงิน 15 ล้านเหรียญสร้างผลตอบแทน
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านเหรียญ หรือ B/C ratio ประมาณ 13:1

งานวิจัยของ Dr. Egger (ไม่ทราบนามสกุล) แสดงว่า โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 188 โครงการ ที่ด�ำเนินการในออสเตรเลียในช่วง
ต้นทศวรรษ 1990 สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ได้ 7,000-8,000
ล้านเหรียญ
Dr. Murray Laugesen นักเศรษฐศาสตร์ Health New Zealand
ประเมินว่า
••การส่งเสริมสุขภาพระหว่างปี 2528-2538 สามารถลดจ�ำนวนคน
ที่จะต้องตายเพราะบุหรี่ได้ 10,000 คน คนกลุ่มนี้มีอายุยืนยาว
ขึ้นคนละ 14 ปีรวมกันเป็น 140,000 ปี ความส�ำเร็จนี้เกิดขึ้นโดย
ใช้เงิน 42 ล้านเหรียญ เมื่อค�ำนวณค่าใช้จ่ายนี้เทียบกับจ�ำนวน
ปีของชีวิต คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการยืดอายุชาวนิวซีแลนด์ปีละ
700 เหรียญ/คน
••ระหว่างปี 2528-2538 การส่งเสริมสุขภาพลดอัตราตายจากบุหรี่
ได้รอ้ ยละ 40 ลดค่าใช้จา่ ยรักษาพยาบาลได้ปลี ะ 80 ล้านเหรียญ
คิดเป็น B/C ratio 20:1
* ข้อมูลจากรายงานการดูงานองค์กรสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ประเทศนิวซีแลนด์ และ
ประเทศออสเตรเลีย 9-13 ธันวาคม 2539 เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
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ในประเด็นนีค้ ณะดูงานจะได้รบั อิทธิพลจากความคิดของรัฐมนตรีและ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลัง รัฐวิกตอเรียว่า delidated tax กรณีนี้
เป็นเพียงรายจ่ายที่มีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับรายจ่ายรัฐบาล
ทัง้ หมด และจัดสรรให้เฉพาะกรณีทปี่ ระจักษ์ชดั ว่าเป็นประโยชน์สงู และ
สังคมยอมรับเท่านั้น และประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาว่า
จะเกิด “ลัทธิเอาอย่าง” หรือข้อเสนอขอจัดตั้งกองทุนอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกันแต่อย่างใด ความรู้และประสบการณ์นี้มีน�้ำหนักอย่างสูงต่อผู้แทน
กระทรวงการคลังซึ่งให้ความส�ำคัญกับหลักการวินัยการคลัง

3. การจัดตัง้ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพเป็นการลงทุนทีใ่ ห้ประโยชน์
คุม้ ค่า โดยอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ของ VicHealth and HSC นับเป็นชุด
ความรูใ้ หม่ทคี่ ณะดูงานได้แสวงหามาเพือ่ ตอบโจทย์ของปลัดกระทรวงการคลัง
นอกจากนั้น คณะดูงานพยายามค�ำนวณความคุ้มค่าต่อการลงทุนซึ่ง
ยังเป็นเพียงการประเมินเบื้องต้น อย่างไรก็ดี นอกจากปลัดกระทรวงการคลัง
แล้ว เรือ่ งความคุม้ ประโยชน์และชุดความรูท้ จี่ ะใช้อา้ งอิงพิสจู น์ไม่เป็นประเด็น
ถกเถียงวิพากษ์วจิ ารณ์มากนัก และก็ไม่ได้มกี ารสร้างชุดความรูเ้ รือ่ งนีเ้ พิม่ เติม
การประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุน
ของการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพของไทย*
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••อุบัติเหตุคร่าชีวิตคนไทยปีละ 34,000 คน เฉพาะอุบัติภัยจราจร
ปีละ 15,000 คน สูญเสีย 70,000-90,000 ล้านบาท ถ้าลดลงได้
ร้อยละ 10 จะประหยัดชีวิตได้ปีละ 1,500 ชีวิต ลดความสูญเสีย
7,000-9,000 ล้านบาท
••บุหรี่ท�ำให้เสียชีวิตปีละ 42,000 คน เฉพาะมะเร็งปอดตายปีละ
10,000 คน ต้นทุนคนละ 0.7-1.9 ล้านบาท ต้นทุนผูต้ ายจากบุหรี่
17,000-45,000 ล้านบาท ซึง่ จะลดลงในระยะยาวถ้าสามารถลด
อัตราการสูบบุหรี่
••ค่าใช้จา่ ยสุขภาพคนไทยปีละ 250,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 5-6
ของรายได้ประชาชาติ หากสัดส่วนนี้ลดลงเท่าสิงคโปร์ มาเลเซีย
ศรีลงั กา ฮ่องกง คือร้อยละ 3-4 จะลดค่าใช้จา่ ยได้ 100,000 ล้าน
บาทต่อปี

หากการส่งเสริมสุขภาพสามารถลดการสูญเสียเฉพาะ 3 ประเด็นนี้
ได้ร้อยละ 10 ประเทศชาติจะประหยัดรายจ่ายได้ปีละ 20,000 ล้านบาท
(ประเมินโดยนายแพทย์สุภกร บัวสาย)
* ข้อมูลจากรายงานการดูงานองค์กรสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศออสเตรเลีย 9-13 ธันวาคม 2539 เสนอปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ – ต่อมาในขั้นตอนพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร มีการพัฒนาสาระและรายละเอียดเพิ่ม
เติมอีกเล็กน้อย (ดูสุภาวดี ถิระพานิช, “รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”, รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,
2544, หน้า61-63)
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อุบัติเหตุคร่าชีวิตคนไทยปีละ 34,000 คน
เฉพาะอุบัติภัยจราจรปีละ 15,000 คน
บุหรี่ท�ำให้เสียชีวิตปีละ 42,000 คน
เฉพาะมะเร็งปอดตายปีละ 10,000 คน
ค่าใช้จ่ายสุขภาพคนไทยปีละ 250,000 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5-6 ของรายได้ประชาชาติ
หากสัดส่วนนี้ลดลงเท่าสิงคโปร์ มาเลเซีย
ศรีลังกา ฮ่องกง คือร้อยละ 3-4
จะลดค่าใช้จ่ายได้ 100,000 ล้านบาทต่อปี

คณะท�ำงานฯ สรุปเสนอคณะกรรมการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทฯ
ในเดือนมีนาคม 2540 ซึง่ มีมติเห็นชอบในเรือ่ งความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
แต่คณะกรรมการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ปลัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นประธานฯ ยังไม่เห็นด้วยกับ earmarked tax
เพราะเห็นว่าผิดวินัยทางการคลัง และเห็นว่าเรื่องนี้ควรเป็นการตัดสิน
ใจระดับนโยบาย พร้อมกับมอบหมายให้คณะท�ำงานฯ จัดท�ำรายละเอียด
แผนงานและงบประมาณเพิ่มเติมก่อนจะน�ำเสนอ กนภ. เพื่อพิจารณาต่อไป
ซึ่งคณะท�ำงานฯ ร่วมกับ สวรส. และนักวิชาการจากกรมอนามัยก็ยกร่างแผน
งานและแผนงบประมาณระยะต้นแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2540
การ “ยกระดับ” หรือ “โยนลูก” การตัดสินใจไปให้ ครม. มีผลให้
พัฒนาการเรือ่ งนีซ้ งึ่ รุดหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงปีทผี่ า่ นมาต้องหยุดชะงัก
ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีการเปลีย่ นรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2539
ท�ำให้ฝ่ายการเมืองที่เคยให้การสนับสนุนพ้นจากต�ำแหน่ง
ต่อมาในปี 2540 ก็มเี หตุการณ์สำ� คัญ 2 อย่างทีม่ ผี ลกระทบส�ำคัญ
ต่อการผลักดันเรื่องภาษีบาปและองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
••เหตุการณ์แรกคือ การเข้าสูย่ คุ “วิกฤตเศรษฐกิจ” ตัง้ แต่กลางปี 2540
ซึง่ มีผลให้คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ชะลอการจัดตัง้ หน่วยงานใหม่ทงั้ หมด
เป็นผลกระทบทางลบ
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••เหตุการณ์ทสี่ องคือ การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญใหม่ ซึง่ มีเจตนารมณ์
ปรัชญา แนวทาง และบทบัญญัติที่ชัดเจนเรื่องสิทธิต่อสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพ การมีสว่ นร่วมของประชาชน และการเพิม่ บทบาท
หน่วยงานประเภทที่สาม – องค์การมหาชน เป็นผลกระทบทางบวก

5.

การสร้างชุดความรู้ และการผลักดัน

นโยบายรอบสอง
(2541-2544)

5.1 ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุหรี่ ภาษีบาป และการส่งเสริมสุขภาพ
ในช่วงเวลานี้ไม่มีการสร้างความรู้ใหม่เรื่องภาษีบาป แต่เรื่องบุหรี่
และผลกระทบต่อสุขภาพกลับเข้าสู่ความสนใจอีกครั้ง เมื่อแนวคิดเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพได้รับการขานรับมากขึ้นในสังคมไทย
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สืบเนื่องมาจากการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพเป็น
ประเด็นทีม่ แี นวทางชัดเจนทีส่ ดุ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นต่อไป สวรส. จึงน�ำมาเป็นหัวข้อ
ใหญ่ของการประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ในปี 2541 และสนับสนุนให้มีการวิจัย
เพื่อสร้างเข้าใจเรื่องความเป็นมาของปัญหาและการด�ำเนินการ 3 เรื่องที่เป็น
ปัญหาสุขภาพล�ำดับต้นๆ ของสังคมไทย คือ
“วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย” โดย
นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ และคณะ
“วิวฒ
ั นาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย” โดย นายแพทย์
วิพุธ พูลเจริญ และคณะ

การส่งเสริมสุขภาพซึ่งถือเป็น “สาธารณสุขแนวใหม่” นั้น
มีจุดเน้นที่การขยายกรอบคิดและกรอบปฏิบัติการ
ให้กว้างกว่าบริการสาธารณสุข
“วิวฒ
ั นาการของการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจร” โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
และคณะ
งานวิจัยชุดนี้ใช้เปิดประเด็นในการประชุมวิชาการ สวรส. ครั้งที่ 2
เรื่อง “ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน” ในวันที่ 6 - 8
พฤษภาคม 2541 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญที่จะชูธงสื่อสารกับสังคมว่าการ
ส่งเสริมสุขภาพซึ่งถือเป็น “สาธารณสุขแนวใหม่” นั้นมีจุดเน้นที่การขยาย
กรอบคิดและกรอบปฏิบัติการให้กว้างกว่าบริการสาธารณสุขโดยบุคลากร
สาธารณสุข และจะบรรลุความส�ำเร็จได้ตอ้ งอาศัยยุทธศาสตร์ประชาสังคมน�ำ
งานวิจยั 20 เรือ่ งทีน่ ำ� เสนอในการประชุมมุง่ สือ่ ประเด็นส�ำคัญ 3 เรือ่ ง คือ
1. ปัจจุบันปัญหาหลักที่คุกคามชีวิตและสุขภาพคนไทยมาจากกลุ่ม
โรคที่มิได้เกิดจากเชื้อโรค (โรคไม่ติดต่อ) สาเหตุการตาย 3 อันดับ
แรกคือ อุบัติเหตุ โรคหัวใจ-หลอดเลือด และมะเร็ง และสังคมต้อง
เสียทรัพยากรเพื่อแก้ไขเยียวยามหาศาลและเพิ่มขึ้นทุกปี

3. บทเรียนจาก 3 กรณี – เอดส์ บุหรี่ อุบัติเหตุ ชี้ว่าการส่งเสริม
สุขภาพนั้น9
9 สัมภาษณ์นายแพทย์สุภกร บัวสาย วันที่ 25 กันยายน 2545
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2. ปัญหาเหล่านีค้ วบคุมและลดได้ดว้ ยการท�ำงานเชิงรุก – การส่งเสริม
สุขภาพ แต่แผนพัฒนาการสาธารณสุขที่ 8 (2540-2544) ยังแยก
กระจายงานส่งเสริมสุขภาพเป็นงานย่อยแทรกอยู่ในสาขาอื่นๆ
และจ�ำกัดเฉพาะเรื่องอนามัยส่วนบุคคล – ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะปัญหา

••ยิ่งท�ำนอกวงราชการสาธารณสุข ยิ่งมีภาคีมาก ใช้กระบวนการ
ประชาสังคม...โอกาสส�ำเร็จยิ่งสูง
••ต้องมีหน่วยจัดการ ประสานงาน เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของ
เครือข่าย
••ต้องมีทรัพยากรมากพอและต่อเนื่อง
ประเด็นการประชุมล้วนน�ำไปสูเ่ รือ่ งการจัดตัง้ องค์กรส่งเสริมสุขภาพ
ในการประชุมก็มกี ารน�ำเสนอเรือ่ งองค์กรส่งเสริมสุขภาพและ VicHealth
เป็นกรณีตวั อย่าง แต่มไิ ด้มคี วามพยายามจะผลักดันเคลือ่ นไหวเรือ่ งการ
จัดตัง้ องค์กรส่งเสริมสุขภาพในระดับนโยบายอย่างจริงจัง เนือ่ งจากแกน
น�ำเห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจยังเป็นอุปสรรคส�ำคัญ
5.2 โอกาส บริบททางนโยบายและการขับเคลื่อนข้อเสนอ
การจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
การที่เรื่ององค์กรส่งเสริมสุขภาพได้ถูกผนวกเข้าเป็นมาตรการหนึ่งใน
แผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม ท�ำให้มีความต่อเนื่องข้ามรัฐบาล แม้จะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าเดิม
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แม้ฝ่ายแกนน�ำจะไม่ได้ติดตามเรื่องอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่าบริบท
ทางสังคมยุควิกฤตเศรษฐกิจไม่เอื้ออ�ำนวย แต่เรื่ององค์กรส่งเสริมสุขภาพ
ได้ถูกส่งเข้าสายพานนโยบายภายใต้กรอบของแผนแม่บทการเงินการคลัง
เพื่อสังคมแล้ว จึงถูกหยิบยกมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการเงินการคลังเพือ่ สังคม เดือนเมษายน 2541
เมื่ อ มี โ อกาสรอบสอง คณะท� ำ งานฯ ท� ำ ตามค� ำ แนะน� ำ จาก
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ซึง่ เป็นรองประธานคณะกรรมการปฏิรปู ระบบราชการให้
เสนอจัดตัง้ องค์กรนีโ้ ดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามร่างพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ….. ที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา

ปัญหาใหม่และโจทย์ใหม่
มิได้มีเพียงเรื่องกฎหมายเท่านั้น
แต่เกิดมีโครงการคู่ขนานขึ้นมา ได้แก่
“กองทุนเพื่อการรณรงค์
ให้งดบริโภคสุราและยาสูบ”
คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามแนวทางนีแ้ ละตัง้ คณะท�ำงานอีกชุดหนึง่
เพือ่ ด�ำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ (คณะท�ำงานชุดเดิมมีภารกิจเรื่องการประกัน
สุขภาพด้วย) ได้แก่ คณะท�ำงานจัดท�ำข้อเสนอมาตรการจัดตั้งส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ มีนายแพทย์ประกิตเป็นประธานฯ และ
มีคณะท�ำงานเพียง 6 คนคือ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ศาสตราจารย์
ดร.อภิชัย พันธเสน นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์
นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
อย่างไรก็ดี แนวคิดที่จะจัดตั้งองค์กรนี้ตามร่าง พ.ร.บ.องค์การมหาชน
ท�ำให้ไม่สามารถจะผูกพันภาษีบหุ รีก่ บั องค์กรดังกล่าวตามทีต่ งั้ ใจไว้ เพราะร่าง
พ.ร.บ. ดังกล่าวก�ำหนดทีม่ าของรายได้องค์การมหาชนทุกประเภทไว้ชดั เจน ซึง่
ไม่รวมรายได้จากภาษี อย่างไรก็ดรี ะหว่างทีข่ อ้ จ�ำกัดดังกล่าวยังไม่เป็นทีก่ ระจ่าง
ชัดเจน และเรือ่ งแหล่งรายได้ขององค์กรส่งเสริมสุขภาพก็ยงั ไม่มคี วามแน่นอน
ก็เกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อการจัดตั้งองค์กร

จุดนีค้ อื ทางสองแพร่งแห่งความส�ำเร็จและความล้มเหลว อุปสรรค
เรื่องรูปแบบและกระบวนการจัดตั้งสถาบันเป็นโจทย์ใหม่ที่ต้องขบคิด
และแม้จะได้มกี ารเตรียมการสร้างชุดความรูด้ า้ นนีไ้ ว้บา้ ง ก็ยงั มีชอ่ งว่าง
ทางความรู้ด้านกระบวนการนโยบายและกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งอยู่
ในช่วงเปลีย่ นผ่านและมีการเปลีย่ นแปลงรวดเร็วมากในขณะนัน้ อีกมาก
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ในช่วงเวลาที่มีการปรึกษาหารือดังกล่าว ส�ำนักงบประมาณให้ความ
เห็นเรื่องการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพดังนี้

สาระส�ำคัญของร่าง พ.ร.ฎ.องค์การสร้างเสริมสุขภาพในปี 2541*
••ปรับเปลี่ยนชื่อองค์กรจาก “ส่งเสริม” เป็น “สร้างเสริม” สุขภาพ
เพือ่ ให้ได้ความหมายทีก่ ว้างขึน้ โดยเฉพาะให้สอื่ ถึงลักษณะการ
สร้างงานใหม่ๆ ด้วย
••แหล่งรายได้เป็นไปตามกฎหมายแม่บทคือ พ.ร.บ.องค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 คือ
- เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
- เงินอุดหนุนทัว่ ไปทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
- เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้
จากการด�ำเนินการ
- ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน
••อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
* ข้อมูลจาก สุภาวดี ถิระพานิช “รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” รายงานวิจยั เสนอต่อสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข, 2544.
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ปัญหาใหม่และโจทย์ใหม่มิได้มีเพียงเรื่องกฎหมายเท่านั้น แต่
เกิดมีโครงการคู่ขนานขึ้นมา ได้แก่ “กองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภค
สุราและยาสูบ” ซึ่งมีที่มาจากนโยบายสุราเสรี แต่ได้ขยายขอบเขตมา
ครอบคลุมเรื่องบุหรี่ด้วย นับเป็นครั้งแรกที่มีการผนวกสองเรื่องสุรา
และยาสูบเข้าด้วยกัน

สรุปความคิดเห็นส�ำนักงบประมาณต่อร่าง พ.ร.ฏ.การจัดตั้ง
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในปี 2541*
1. การจัดตัง้ กองทุน/เงินทุนหมุนเวียนโดยได้รบั การยกเว้นให้นำ� เงินรายรับ
ไปใช้จา่ ยได้โดยไม่ตอ้ งส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จะต้องจัดตัง้ ตาม
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี หรือจัดตัง้ ตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
2. ถ้าจัดตัง้ เป็นส�ำนักงานกองทุนตาม พ.ร.บ.องค์การมหาชนฯ ไม่ตอ้ งจัดตัง้
กองทุน เพราะองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ใช่สว่ นราชการ
และรัฐวิสาหกิจ จะมีทนุ ในการด�ำเนินการอย่างอิสระและคล่องตัวแล้ว
3. หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีลักษณะเป็น
บริการสาธารณะที่เป็นทางเลือกของประชาชน ไม่น่าจะต้องเป็น
หน่วยงานของรัฐ และจะมีบทบาทซ�ำ้ ซ้อนกับหน่วยงานของรัฐทีม่ ี
อยู่แล้ว ไม่น่าจะต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือหากจะจัดตั้งเป็น
องค์การมหาชนก็ควรโอนหน่วยงานเดิมเข้ามาไว้ด้วย หรือจัดตั้ง
ในรูปแบบมูลนิธจิ ะสอดคล้องกับค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก
มากกว่า
* ข้อมูลจาก สุภาวดี ถิระพานิช “รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” รายงานวิจยั เสนอต่อสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. 2544

เหตุเกิดจากการที่แกนน�ำว่างเว้นการขับเคลื่อนเรื่องกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพไประยะหนึง่ ท�ำให้โครงการเดิมขาด visibility จนท�ำให้เกิดโครงการใหม่
ทับซ้อนขึ้นภายในเขตรั้วกระทรวงการคลังนั่นเอง
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ในประเด็นนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการที่ดูแล
เรื่อง การพิจารณาจัดตั้งและพัฒนาองค์กรมหาชนต่างๆ ก็แสดงความเห็นว่า
ในการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพควรค�ำนึงถึงกองทุนหรือเงินทุนอื่นที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน และยกกองทุนฯ นี้เป็นตัวอย่าง

ที่มาของ “กองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภคสุรา ยาสูบ”
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 15 กันยายน 2541 ให้เปิดเสรีการผลิต
และจ�ำหน่ายสุรา และให้กระทรวงการคลังหาแนวทางลดผลกระทบทาง
สังคมอันอาจเกิดจากการแข่งขันทางการตลาดเพื่อโน้มน้าวให้ประชาชน
บริโภคสุรามากขึน้ คือให้สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภค
สุรา โดยอาจขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากโรงงานสุราต่างๆ*
กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะท�ำงานขึ้นโดยมีกรมสรรพสามิตซึ่ง
มี ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นอธิบดีรับผิดชอบ มีแนวคิดจะจัดเก็บเงินบ�ำรุง
กองทุนจากสุรา ..และให้รวมยาสูบซึง่ เป็นสินค้าทีท่ ำ� ลายสุขภาพประชาชน
เช่นกัน และเห็นว่าการจัดเก็บภาษีบาปบ�ำรุงกองทุนประเภทนีม้ ตี วั อย่างใน
หลายประเทศ คณะท�ำงานจึงยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งด
บริโภคสุรา ยาสูบ พ.ศ. .... เสนอกระทรวงการคลังพิจารณาเมื่อเดือน
มิถุนายน 2542
* จากการสัมภาษณ์ในวันที่ 7 ตุลาคม 2545 นายแพทย์ประกิตเห็นว่าข้อเสนอนี้น่าจะเกิดจาก
ประสบการณ์ของรัฐบาลในการรับมือกับกระแสต้านของสังคมในช่วงที่เปิดตลาดบุหรี่เสรี
และอุปนิสัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ซึ่งต่อต้านการดื่มสุรา
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อย่างไรก็ดีการจะตั้งองค์กรใหม่ต้องผ่านการกลั่นกรองของระบบ
ราชการไทยซึง่ แม้จะล่าช้า แต่กม็ ปี ระสิทธิผลพอควรในการสกัดกัน้ องค์กรใหม่ๆ
ทีอ่ าจไม่มคี วามจ�ำเป็นหรือมีภารกิจซ�ำ้ ซ้อนกับหน่วยงานอืน่ ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วและ
ก�ำลังจะจัดตั้งขึ้น โครงการนี้จึงต้องพบปัญหาอุปสรรคเมื่อถึงขั้นตอนปรึกษา
หารือหน่วยงานต่างๆ ส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ เห็น
ความซ�้ำซ้อนและเห็นว่าควรชะลอโครงการไว้ก่อน ส่วนกระทรวงสาธารณสุข
เห็นว่า ส�ำนักงานกองทุนฯ ควรอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
และ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ . 2535 อยู่แล้ว

เรื่องจึงต้องส่งกลับกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อยุติ เป็นโอกาสให้
นายแพทย์ประกิต ซึ่งเคยน�ำเสนอเรื่องกองทุนสร้างเสริมสุขภาพต่อรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร. พิสฐิ ลีอ้ าธรรม เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ปพักรับการรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดีในเดือนเมษายน 2542 เข้าพบพร้อมนายแพทย์สุภกร
เพือ่ เสนอให้นำ� 2 โครงการมารวมกัน ดร.พิสฐิ มอบหมายให้สำ� นักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กรมสรรพสามิต และคณะท�ำงานฯ สรุปเปรียบเทียบ 2 โครงการ
ผลการเปรียบเทียบคือฝ่ายต่างๆ เห็นร่วมกันว่ารูปแบบการด�ำเนินงาน
ของโครงการแรกเหมาะสมกว่า เพราะเป็นการจัดการปัญหาแบบองค์รวม ไม่มี
ลักษณะเป็นราชการ แต่ในด้านแหล่งรายได้และการด�ำเนินการออกกฎหมาย
โครงการหลังมีรปู แบบเหมาะสมกว่า มีความต่อเนือ่ งยัง่ ยืน แต่ตอ้ งตรา พ.ร.บ.
ซึ่งใช้เวลานานกว่า
ณ จุดนีแ้ กนน�ำได้ระดมก�ำลังผลักดันอย่างแข็งขันอีกครัง้ หนึง่ และได้ใช้
ช่องทางใหม่ๆ ช่วยหนุน อาทิเช่น คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
และประสานงานด้านผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ เป็น
คณะกรรมการระดับชาติชุดเดียวที่มีกรรมการนอกราชการมากกว่าตัวแทน
หน่วยงานราชการ ทั้งนี้เกิดจากแรงผลักดันของนายแพทย์ประเวศผ่านทาง
คุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ
นโยบายสังคม จึงเป็นช่องทางให้ผู้น�ำภาคประชาสังคมผลักดันวาระภาค
ประชาสังคมทั้งระยะสั้นและยาวเข้าสู่กระบวนการนโยบายระดับสูงได้
โดยตรง
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กองทุนสนับสนุน
กองทุนเพื่อการรณรงค์
การสร้างเสริมสุขภาพ
ให้งดบริโภคสุรายาสูบ
รูปแบบองค์กร •• องค์การมหาชน เป็นนิติบุคคล •• เป็นนิตบิ คุ คลทีไ่ ม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
อิสระจากส่วนราชการ
วัตถุประสงค์ •• สร้างค่านิยมสร้างเสริมสุขภาพ •• ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เกี่ยวกับโทษภัยของสุรายาสูบ
ครบวงจร
•• ศึกษาวิจยั ฝึกอบรมจัดประชุมเพือ่
•• สนับสนุนการลดอัตราการเสียชีวติ
รณรงค์งดการบริโภคสุรายาสูบ
ด้วยเหตุที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ •• ให้เงินอุดหนุนหน่วยงานต่างๆ
•• เน้นกระบวนการประชาสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์
สนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน
และกิจกรรมหน่วยงานทีม่ อี ยูเ่ ดิม
การบริหารงาน •• มีคณะกรรมการบริหารทีม่ ผี ทู้ รง •• มีคณะกรรมการบริหารทีม่ อี ธิบดี
คุณวุฒิเป็นประธาน กรรมการ กรมสรรพสามิตเป็นประธาน
โดยต�ำแหน่ง 5 คน กรรมการ กรรมการโดยต�ำแหน่ง 9 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ผู้อ�ำนวย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มีรองอธิบดี
การ 1 คน และมีคณะกรรมการ กรมสรรพสามิตเป็นเลขานุการ
ประเมินผล มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ประธาน ผูอ้ ำ� นวยการ 1 คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ
•• ผู้อ� ำนวยการรับผิดชอบการ •• ผู้อ�ำนวยการกองทุนรับผิดชอบ
บริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
แหล่งรายได้ •• แนวคิดเดิมคือเจียดจ่ายจากภาษี •• ร่าง พ.ร.บ.ให้อ�ำนาจ รมต. คลัง
สรรพสามิตในลักษณะ earmark จัดเก็บเงินบ�ำรุงกองทุนจาก
tax แต่ พ.ร.บ.องค์การมหาชน ผู ้ ผ ลิ ต และน� ำ เข้ า สุ ร าและ
2542 ไม่ให้อ�ำนาจในการเก็บ ยาสูบในอัตราไม่เกินร้อยละ 2
ภาษีเพิ่ม จึงเสนอให้ใช้เงินงบ ของภาษีสุราและยาสูบ
ประมาณ 700 ล้านบาทซึง่ เท่ากับ ขั้นแรกให้จัดเก็บร้อยละ 1 และ
ร้อยละ 1 ของงบประมาณทีร่ ฐั ใช้ ให้ลดอัตราภาษีสุราและยาสูบ
จ่ายด้านสาธารณสุข หรือร้อยละ ในอัตราเดียวกันเพื่อจะได้ไม่มี
1 ของภาษีสุราและยาสูบ
ผลด้านราคา ไม่กระทบผูบ้ ริโภค

ประเด็น

กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
การก�ำกับดูแล •• เป็นหน่วยงานในการก�ำกับดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุข
การด�ำเนินการ •• ออกเป็น พ.ร.ฏ. โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. องค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542

กองทุนเพื่อการรณรงค์
ให้งดบริโภคสุรายาสูบ
•• เป็นหน่วยงานในการก�ำกับดูแล
ของกระทรวงการคลัง
•• ออกเป็น พ.ร.บ. กองทุนฯ

* ที่มา – สรุปย่อจากสุภาวดี ถิระพานิช “รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้ง
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,
หน้า 80-83.

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติทมี่ นี ายกรัฐมนตรี
ชวน หลีกภัย เป็นประธาน นายแพทย์ประเวศ วะสี และนายแพทย์
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นกรรมการ เดือนกันยายน 2542 ได้กำ� หนดนโยบาย
ให้มีการจัดตั้งส�ำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยมอบหมายให้มี
คณะท�ำงานเฉพาะกิจขึ้นชุดหนึ่งไปศึกษาเรื่องการรวม 2 กองทุน โดยมี
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิสิฐ ลี้อาธรรม รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญคือนักกฏหมายของกรมสรรพสามิต นายพาเกียรติ สมานบุตร
นายวิบลู ย์ บุณยศิโรตม์ นายจุมพล ริมสาคร และนายชัยยุทธ สุทธิธนากร
ได้ยกร่างกฎหมาย 2 ฉบับโดยใช้รา่ ง พ.ร.บ.กองทุนเพือ่ การรณรงค์ให้งดบริโภค
สุรายาสูบเป็นต้นร่าง คือ
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1. ออก พ.ร.ฏ. จัดตัง้ ส�ำนักงานเพือ่ การรณรงค์ให้งดบริโภคสุรา ยาสูบ
และเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.... เป็นนิติบุคคล โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.องค์การมหาชนอิสระ พ.ศ. 2542 รัฐบาลจะ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากงบกลางให้เพียงพอต่อการ
ด�ำเนินงาน การบริหารจัดการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. องค์การมหาชนฯ

2. ออก พ.ร.บ. กองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภคสุรายาสูบ และ
เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ... เพือ่ จัดตัง้ กองทุนฯ และรับโอนภารกิจ
ของส�ำนักงานฯ
หนึง่ เดือนต่อมาในวันที่ 19 ตุลาคม 2542 คณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลัก
การร่างกฎหมาย 2 ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี นายกร ทัพพะรังสี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดและด�ำเนินการ
ต่อไป อย่างไรก็ดีฝ่ายการเมืองที่มีบทบาทสูงที่สุดยังคงเป็นรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
การพิจารณารายละเอียดมีศูนย์ปฏิบัติการที่ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา
ประเด็นส�ำคัญในขั้นตอนนี้คือ
เปลี่ยนชื่อกฎหมายโดยใช้ค�ำว่า “ลดการบริโภค” แทน “งดการบริโภค”
และปรับองค์ประกอบคณะกรรมการต่างๆ ใหม่ ที่ส�ำคัญคือ
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การปรับคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการประนีประนอมระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขทีต่ อ้ งการให้สำ� นักงานฯ และกองทุนฯ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุขกับแนวคิดของกลุม่ แกนน�ำทีต่ อ้ งการให้อยูภ่ ายใต้ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี เพราะต้องการขยายขอบเขตการด�ำเนินงานไม่ให้ผูกติดเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยให้ส�ำนักงานฯ อยู่
ภายใต้ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ
กองทุนฯ และให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ
คนที่ 1

ร่าง พ.ร.ฏ.
ส�ำนักงานฯ
ร่าง พ.ร.บ.
กองทุนฯ

คณะกรรมการบริหาร
ประธาน – ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการประเมินผล
ประธาน – ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธาน – นายกรัฐมนตรี
รองประธานที่ 1 –

ประธาน – รมต.คลัง
รมต. สาธารณสุข

ในขัน้ ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่าง พ.ร.ฏ. เข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการที่ 6 ซึง่ มีนายอมร จันทรสมบูรณ์ เป็นประธาน
ส่วนร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่ 1 ซึ่งมีนายปลั่ง มีจุล
เป็นประธาน ในการพิจารณาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและร่วม
พิจารณาอย่างละเอียด ใช้เวลา 6 เดือน ผลการพิจารณามีการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญคือ
1. เปลี่ยนชื่อกฎหมายเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบัน
2. ก�ำหนดให้สำ� นักงานฯ ท�ำแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีระบุสดั ส่วนการ
ใช้เงินในกิจกรรมต่างๆ และก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี

4. ปรับคณะกรรมการประเมินผลกองทุนฯ โดยตัดกรรมการโดยต�ำแหน่ง
ที่เป็นข้าราชการออกแต่ยังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการอื่นให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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3. เพิ่มบทบัญญัติเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานและกรรมการ
ของส�ำนักงานฯ ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท�ำกับส�ำนัก
งานฯ และไม่เป็นผูม้ สี ว่ นเสียในกิจการทีข่ ดั แย้งกับวัตถุประสงค์ของ
ส�ำนักงานฯ เว้นแต่เป็นผู้ด�ำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์
มิได้แสวงหาก�ำไร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการสุราหรือยาสูบเป็น
ประธานหรือกรรมการ

ในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกานี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจคือแกนน�ำได้
ไปเคลื่อนไหวภายในให้มีการย้ายร่าง พ.ร.บ. จากคณะกรรมการชุดหนึ่งไปอีก
ชุดหนึง่ เพราะประธานคณะกรรมการชุดเดิมมีทศั นคติไม่สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.10
แสดงให้เห็นว่าทุกจุดในกระบวนการนโยบายมีโอกาสของการพลิกผันระหว่าง
ความส�ำเร็จและความล้มเหลว และแสดงให้เห็นว่ากระบวนนโยบายนี้ยังมี
“พื้นที่” ที่กลุ่มผลักดันที่มีศักยภาพเพียงพอสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสความส�ำเร็จ
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำ� ร่าง พ.ร.ฏ. จัดตัง้ ส�ำนักงาน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. .... ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลง
พระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกาเล่ม 117
ตอนที่ 63 ก. วันที่ 30 มิถุนายน 2543 มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา
คิดเป็นเวลาการผลักดันรอบ 2 ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นเฉพาะในฝ่ายบริหาร
ประมาณ 2 ปี 2 เดือน
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เมือ่ กฎหมายใช้บงั คับแล้ว แกนน�ำยังผลักดันต่อเนือ่ งให้คณะกรรมการ
สรรหา ซึ่งมีรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
เป็นประธานฯ เสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบารมีทางสังคมและการเมืองสูง และเป็น
บิดานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
และเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนในประเด็นนี้ตลอดมาเป็นประธาน
กรรมการฯ นายแพทย์อรรถสิทธิ์จึงได้ลาออกจากการเป็นประธานมูลนิธิ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (2539 – 2543) มาด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
เพื่อเป็นหลักประกันและเพิ่มความมั่นใจในการร่างกฎระเบียบต่างๆ
และที่ส�ำคัญที่สุดคือการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ซึ่งมีความส�ำคัญมากต่ออนาคต
ของส�ำนักงานฯ เพราะเป็นกลไกที่ผูกพันภาษีบาป มิฉะนั้นส�ำนักงานฯ จะต้อง
ด�ำเนินการในรูปแบบองค์การมหาชนคือต้องอาศัยงบประมาณตามที่รัฐบาล
จัดสรรให้เป็นรายปีต่อไป
10		 Prakit Vateesatokit, “Seeking Success : Thai Tobacco Control”, October 2002 (draft).

ที่ส�ำคัญที่สุดคือการผลักดันร่าง พ.ร.บ. ซึ่งมีความส�ำคัญ
มากต่ออนาคตของส�ำนักงานฯ เพราะเป็นกลไกที่ผูกพัน
ภาษีบาป มิฉะนั้นส�ำนักงานฯ จะต้องด�ำเนินการในรูปแบบ
องค์การมหาชนคือต้องอาศัยงบประมาณตามที่รัฐบาล
จัดสรรให้เป็นรายปีต่อไป
นอกจากนัน้ ก็ได้แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒขิ องคณะกรรมการบริหาร
ส�ำนักงานฯ 5 คนในเดือนกรกฎาคม 2543 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2543 ก็
แต่งตั้งให้นายแพทย์สุภกรด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการส�ำนักงานฯ ในปีแรก
ส�ำนักงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 152 ล้านบาท
.....แม้องค์กรสร้างเสริมสุขภาพจะเริ่มนับหนึ่ง ณ จุดนี้ แต่ยังมี
การต่อสู้ที่ส�ำคัญมากอีกยกหนึ่งเพื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ. ให้เกิดกองทุนฯ
ผูกพันภาษีบุหรี่ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่า ส�ำนักงานฯ จะมีรายได้มากพอ
และต่อเนือ่ งโดยไม่ตอ้ งพึง่ งบประมาณจากรัฐบาล และการขับเคลือ่ นใน
รอบนี้ย้ายเวทีไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติ.....
ร่าง พ.ร.บ. ได้รับการลงมติรับหลักการในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรในวันที่ 4 ตุลาคม 2543 สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
เพือ่ พิจารณาโดยมี ดร.พิสฐิ ซึง่ สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. นีอ้ ย่างเต็มทีเ่ ป็นประธาน
คณะกรรมาธิการ และมีนายแพทย์ประกิตเป็นรองประธาน
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ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ นายแพทย์ประกิตและ
นายแพทย์สุภกรเห็นว่าควรปรับอัตราภาษีที่จะจัดเก็บเข้ากองทุนจาก “ไม่เกิน
ร้อยละ 2” เป็น “ให้จัดเก็บร้อยละ 2” โดยตัดอ�ำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังในการใช้ดลุ ยพินจิ ลดอัตราค่าบ�ำรุงกองทุนฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กองทุนฯ มีรายได้
ที่ค่อนข้างแน่นอนประมาณปีละ 1,400 ล้านบาท ข้อเสนอนี้ได้รับการตอบรับ
อย่างดีจาก ดร.พิสฐิ นอกจากนัน้ ยังแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานขึ้น และปรับองค์ประกอบคณะกรรมการ
ประเมินผลเพิม่ น�ำ้ หนักและบทบาทผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระมากขึน้

เนื่องจากเป็นช่วงใกล้ยุบสภาฯ นักการเมืองต้องลงพื้นที่หาเสียง
เลือกตั้ง จึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับร่าง พ.ร.บ.นี้มากนัก คณะกรรมาธิการ
เสนอร่าง พ.ร.บ.ที่แก้ไขใหม่ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระ 2 และ 3
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2543 แล้วส่งเรื่องให้วุฒิสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 และบรรจุ
เป็นวาระ การพิจารณาของวุฒิสภาวันที่ 20 ตุลาคม 2543 ซึ่งเป็นวันปิดสมัย
ประชุมวุฒิสภาก่อนรัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะประกาศยุบสภาฯ แต่ปรากฎ
ว่าร่าง พ.ร.บ. ไม่ทันได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกับเรื่องด่วนอื่นๆ จ�ำนวนมาก

บันทึกข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ของวุฒิสภาตามข้อสังเกตของนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
(นักเศรษฐศาสตร์) สมาชิกวุฒิสภา*
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“ตามทีก่ ระทรวงการคลังได้เสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ... ให้อ�ำนาจกองทุนจัดเก็บเงินบ�ำรุงกองทุนใน
อัตราร้อยละ 2 จากผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหาย
ว่าด้วยยาสูบ เพือ่ เข้าเป็นรายได้ของกองทุนในลักษณะการผูกพันภาษีเข้า
กับกองทุน (Earmarked Fund) โดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินนั้น
ถึงแม้ว่าจะจัดเก็บบนฐานของสินค้าสุราและยาสูบซึ่งเป็นสินค้าท�ำลาย
สุขภาพในลักษณะของภาษีบาป (Sin Tax) เพื่อน�ำมาเป็นรายได้ในการ
ณรงค์ให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แม้วา่ จะเป็นการลงทุน
ด้านสาธารณสุขทีด่ แี ละมีประโยชน์ดงั เช่นทีน่ านาประเทศได้ดำ� เนินการอยู่
แต่การด�ำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะขัดต่อวิถีทางการคลัง กล่าวคือ
การจัดเก็บภาษีอาการจะต้องส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินและใช้จ่ายโดย
ผ่านกระบวนการจัดสรรตามวิธีการงบประมาณ ดังนั้นขอให้รัฐบาลรับ
ข้อสังเกตไปพิจารณา ในการเสนอร่างกฎหมายอื่นใดที่จะมีในลักษณะ
เช่นนีอ้ กี ก็ขอให้พจิ ารณาโดยค�ำนึงถึงวินยั ทางการเงินการคลังให้มากกว่านี”้

รัฐบาลใหม่นำ� โดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เข้าสูอ่ ำ� นาจจากการเลือกตัง้
ทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมี
“สามสิบบาทรักษาทุกโรค” เป็นนโยบายส�ำคัญ และมีนายแพทย์สุรพงษ์
สืบวงศ์ลี เป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ใช่เรือ่ งยากทีแ่ กน
น�ำจะขอการสนับสนุน โดยชี้ว่าการจัดตั้งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพสอดคล้อง
และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2544 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่ประชุม
ยืนยันเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. และให้ส่งวุฒิสภาเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่
15 พฤษภาคม 2544 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งมีนายประสิทธิ์
พิทูรกิจจา เป็นประธานฯ คณะกรรมาธิการฯ แก้ไขรายละเอียดและ
ตัง้ ข้อสังเกตเรือ่ งวินยั การคลังเพือ่ ปรามมิให้มกี ารเสนอกฎหมายทีม่ กี ารผูกพัน
ภาษีเข้ากองทุนเช่นนี้อีก
ร่าง พ.ร.บ. ได้รับการเห็นชอบในการประชุมวุฒิสภาวันที่ 10 สิงหาคม
2544 และเนื่องจากมีการแก้ไขจึงต้องส่งคืนมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

11 Prakit , “Seeking Success: Thai Tabacco Control” 2002 (draft).
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ตลอดกระบวนการรัฐสภา แกนน�ำต้องท�ำงานหนักในการพบปะสมาชิก
รัฐสภาเพือ่ ขอการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นายแพทย์ประเวศ ซึง่ มีบทบาท
ส�ำคัญในการโน้มน้าวความคิดของสมาชิกรัฐสภาบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ใน
ขัน้ ตอนสภาผูแ้ ทนราษฎรนัน้ ไม่มปี ญ
ั หาอุปสรรคมากนัก เพราะเป็นร่าง พ.ร.บ.
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและพรรครัฐบาล แต่ในขั้นตอนวุฒิสภาซึ่งเป็น
วุฒสิ ภาชุดแรกทีไ่ ด้รับเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญใหม่ และสมาชิกทุกคนมีอสิ ระ
ทางความคิด แกนน�ำต้องผลักดันร่าง พ.ร.บ. ด้วยการพบปะพูดคุยนอกการ
ประชุมอย่างแข็งขันและเข้มข้นมาก และที่น่าสังเกตคือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยมาก
ที่สุดคือกลุ่มอดีตข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง11

ในทีส่ ดุ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ...
ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 26 กันยายน 2544
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนที่ 102ก
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา
เพื่ออนุวัตรตามร่าง พ.ร.บ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออก
“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ การส่งเงิน การยกเว้น และการ
ขอคืนเงินบ�ำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับสุราและยาสูบ
พ.ศ. 2544” มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 (มาตรา 12, 13, 14)
และประกาศยุตกิ ารด�ำเนินงานของส�ำนักงานเดิมทีจ่ ดั ตัง้ โดย พ.ร.ฎ. พ.ศ. 2543
และให้โอนกิจการไปเป็นของกองทุนฯ
....เป็นอันปิดฉาก 8 ปีของการรณรงค์เรื่องภาษีบาปและองค์กร
สร้างเสริมสุขภาพ....
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6.

สรุปประสบการณ์
ถ้ามีนายแพทย์ประกิต
แต่ไม่มีนายแพทย์สุภกร
หรือมีนายแพทย์สุภกรแต่ไม่มี
นายแพทย์ประกิต ก็ยากจะเกิด สสส.

เมื่อ

พิจารณาปัจจัยความส�ำเร็จในการแปรความรู้สู่นโยบายในกรณี
สสส. มีข้อสังเกตในประเด็นส�ำคัญ 4 เรื่อง – แกนน�ำ ความรู้
องค์กร โอกาสและบริบททางนโยบาย ได้ดังนี้

6.1 แกนน�ำ

การเคลือ่ นไหวทุกเรือ่ งต้องการแกนน�ำทีช่ ดั เจน ในกรณีนคี้ อื นายแพทย์
ประกิตและนายแพทย์สุภกร เป็นทีมที่ท�ำงานเสริมกันได้อย่างดียิ่ง
ถ้ามีนายแพทย์ประกิตแต่ไม่มนี ายแพทย์สภุ กร หรือมีนายแพทย์
สุภกรแต่ไม่มีนายแพทย์ประกิต ก็ยากจะเกิด สสส. นอกจากความเอา
จริงเอาจังและไม่ลดละปล่อยวางในการท�ำงานเรื่องนี้แล้ว นายแพทย์ประกิต
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แกนน�ำชัดเจน

ยังเป็นแกนน�ำที่มีทักษะการน�ำเสนอนโยบายอย่างหาตัวจับยาก มีความไว
ต่อโอกาสทางนโยบาย พร้อมที่จะฉกฉวยและแสวงหาโอกาสตลอดเวลา ส่วน
นายแพทย์สุภกรมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนประเด็น
ได้แก่การวิเคราะห์ประเด็นสาธารณสุขจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็น
ชุดความรู้ที่ “ต่อติด” กับกระทรวงการคลัง การท�ำงานร่วมกันของทั้งสอง
จึงเป็นปัจจัยความส�ำเร็จที่ส�ำคัญยิ่ง

การสนับสนุนจากแกนน�ำระดับรองและพันธมิตรเชิงนโยบาย
ถ้ามีแต่นายแพทย์ประกิตและนายแพทย์สภุ กร ....ก็ไม่มี สสส. ….
การสนับสนุนจากแกนน�ำระดับรอง และพันธมิตรเชิงนโยบายก็มีส่วนส�ำคัญ
กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการผลักดันการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยเวลาและเป็น
ภาระงานที่ต่อเนื่องยาวนาน ทั้งต้องได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุน
จากผู้คนและหน่วยงานจ�ำนวนมาก จึงเป็นการยากทีแ่ กนน�ำเพียง 1 - 2 คน
จะสามารถรับภาระน�ำประเด็นผ่านด่านและจุดสกัดต่างๆ ได้ทั้งหมด
จ�ำเป็นต้องอาศัยแกนน�ำระดับรอง และพันธมิตรเชิงนโยบายที่ช่วย
แบ่งเบาภาระ แสดงบทบาทในขั้นตอนต่างๆ
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ในกรณีนแี้ กนน�ำระดับรองและพันธมิตรเชิงนโยบาย ล้วนมีความสนใจ
ร่วมกันในการผลักดันการเปลีย่ นแปลงในวงการสาธารณสุข ทัง้ ในเรือ่ งบุหรีซ่ งึ่
เป็นประเด็นเฉพาะ และเรือ่ งสาธารณสุขแนวใหม่ซงึ่ เป็นประเด็นใหญ่ ทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กนั อย่างสูง คนกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่มตี ำ� แหน่งราชการ มีหน้าทีท่ ที่ ำ� ให้มกี าร
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสารปรึกษาหารือและร่วมมือกันได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่เป็นภาระด้านเวลาหรือค่าใช้จ่ายมากเกินไป ในหลายกรณีก็
อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของราชการงานประจ�ำได้ด้วย เมื่อพิจารณาในมุมมองนี้
ก็อาจเรียกได้ว่ากรณีนี้เป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน
ระบบ” มากกว่า “ภายนอกระบบ”

กลุ่มแกนน�ำเป็นข้าราชการระดับสูง
ในกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัย
(คณะแพทยศาสตร์)
และมีบทบาทในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ในกระทรวงสาธารณสุขด้วย
สถานภาพทางราชการ/สังคมของแกนน�ำ
การที่กลุ่มแกนน�ำเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข
และทบวงมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์) และมีบทบาทในการผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในกระทรวงสาธารณสุขด้วย ท�ำให้สามารถลดและ
จัดการความขัดแย้งระหว่างนโยบายของกระทรวงฯ และข้อเสนอของกลุ่ม
แกนน�ำได้ในระดับหนึง่ ถ้าข้อเสนอดังกล่าวมาจากกลุม่ อืน่ ทีอ่ ยูน่ อกระบบ
น่าจะต้องพบความเห็นแย้งจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าของ
อาณัติและภารกิจเรื่องสุขภาพมากกว่านี้
นอกจากนั้นกลุ่มแกนน�ำยังเป็นผู้กว้างขวางในวงสังคมและมี
ช่องทางติดต่อผู้มีส่วนส�ำคัญในการเปิดประตูนโยบายได้มาก อาทิเช่น
••นายแพทย์ประกิตมีโอกาสน�ำเสนอเรือ่ งนีต้ อ่ ดร. พิสฐิ รมช. คลัง ขณะ
ทีพ่ กั รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี ซึง่ นายแพทย์ประกิตเป็นคณบดี

นอกจากมีโอกาสใช้ตำ� แหน่งทางราชการและสถานภาพทางสังคมเปิด
ประตูแห่งโอกาสแล้ว การอยู่ในต�ำแหน่งแห่งที่ดังกล่าวยังช่วยท�ำให้แกนน�ำรู้
ความเคลื่อนไหวส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับทราบจากกระทรวงสาธารณสุข
ถึงร่าง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อการรณรงค์ให้งดบริโภคสุรายาสูบ พ.ศ. .... ถ้าเป็น
แกนน�ำที่อยู่นอกแวดวงราชการ กว่าจะทราบเรื่องนี้ก็อาจสายเกินไป
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••นายแพทย์สงวนใช้คณะกรรมการนโยบายสังคม ซึ่งตนเองเป็น
กรรมการเป็นช่องทางผลักดันร่างกฎหมายอีกช่องทางหนึ่ง

บุคลิกภาพของแกนน�ำ

การก่อตั้ง สสส.
มิได้มีการผลิตชุดความรู้
มากนัก แต่เป็นการผลิต
ชุดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นความรู้ที่
น�ำไปใช้ผลักดันนโยบาย
ได้เกือบทั้งหมด

บทบาทของแกนน�ำมีความ
ส�ำคัญมาก ไม่เพียงแต่ความสนใจ
ท�ำงานแบบเกาะติดเท่านัน้ บุคคล
เหล่านี้ได้รับการยอมรับนับถือ
จากสังคมว่ามี integrity จึงได้
รับความไว้วางใจว่ามิได้ท�ำเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก
และจะดูแลมิให้เงินกองทุนถูกน�ำไปใช้ในทางมิชอบ12 ท�ำให้ความกังวลเรื่อง
นี้ของกระทรวงการคลังและหลายฝ่ายลดลงไปมาก
นายแพทย์ประกิตเห็นว่าสถานภาพและต�ำแหน่งในฐานะคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยตรง ก็มีส่วนส�ำคัญ
ที่ช่วยสร้างการยอมรับบทบาทและแนวความคิดทั้งในแวดวงนโยบายและ
ในสังคมส่วนรวม13
6.2 ความรู้

การสร้างชุดความรู้
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ที่จริงแล้วในการก่อตั้ง สสส. มิได้มีการผลิตชุดความรู้มากนัก แต่เป็น
การผลิตชุดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความรู้ที่น�ำไปใช้ผลักดันนโยบาย
ได้เกือบทั้งหมด เพราะ
••การผลิตความรู้มเี ป้าประสงค์การใช้งานชัดเจนตัง้ แต่ตน้ กล่าวคือ
ผูใ้ ช้มคี วามชัดเจนเรือ่ งความรูท้ ตี่ อ้ งการสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูว้ า่
จะน�ำความรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้อย่างไร เพื่ออะไร
12		 สัมภาษณ์คุณสุภาวดี ถิระพานิช วันที่ 17 กันยายน 2545
13		 สัมภาษณ์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 7 ตุลาคม 2545

••เป็นการผลิตความรู้โดยมีผู้จัดการความรู้ ได้แก่นายแพทย์สุภกร
จึงสามารถแบ่งภารกิจในการผลิตชุดความรู้ให้นักวิจัยต่างๆ และ
ประมวลสังเคราะห์ความรูท้ ไี่ ด้จากงานวิจยั ต่างๆ ให้มคี วามเชือ่ มโยง
และเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญเพียงพอที่จะน�ำไป
ใช้ผลักดันนโยบาย
อย่างไรก็ดี การสรุปว่ากรณีนเี้ ป็นการสร้างความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ มิได้
หมายความว่าเป็นการสร้างความรูโ้ ดยผ่านการวิเคราะห์วางแผน และด�ำเนินการ
ตามแผนอย่างเป็นขัน้ ตอน เพราะสร้างความรูใ้ นกรณีนยี้ งั มีลกั ษณะเฉพาะกิจ
(ad hoc) อยู่มากจนเกือบจะไม่มีความเป็น “ชุด”ความรู้ อาจเรียกได้ว่าเป็น
การสร้างความรูต้ ามความจ�ำเป็น (as needed) เท่านัน้ และเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ชุดวิจยั อืน่ ๆ ของ สวรส. จะเห็นว่าเป็นการสร้างความรูแ้ บบไม่มี “ทีม” และไม่มี
ความพยายามจะสร้าง “ทีม” ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากแกนน�ำเองมีความรูท้ สี่ ามารถ
น�ำมาใช้ได้เพียงพอแล้ว และเห็นว่าเรือ่ งนีไ้ ม่ใช่ปจั จัยความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ แกนน�ำ
เองก็ยอมรับและเห็นว่า
ในปัจจุบนั กระบวนการ
ปัจจุบันกระบวนการนโยบาย
นโยบายของสังคมไทย
ของสังคมไทย ยังไม่มีความท้าทาย
ยังไม่มีความท้าทาย
ให้ต้องสร้างและใช้ความรู้มาก
ให้ต้องสร้าง และใช้
ความรู้มากเหมือนเช่น
เหมือนเช่นในสังคมตะวันตก
14
ในสังคมตะวันตก

การประมวลสังเคราะห์ความรูเ้ กิดขึน้ ใน 2 ลักษณะ รูปแบบแรกคือการ
ประมวลสังเคราะห์โดยนายแพทย์สุภกร – ผู้จัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยธรรมชาติ และกลายเป็นความรูท้ ผี่ สมกลมกลืนและฝัง
ในตัวผูจ้ ดั การความรู้ สามารถน�ำมาใช้ได้ทกุ โอกาสและสถานทีใ่ นกระบวนการ
ผลักดันนโยบาย
14		 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Prakit , “Seeking Success: Thai Tobacco Control” 2002.
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การประมวลสังเคราะห์ความรู้

รูปแบบที่ 2 คือการจัดให้มีการประมวลสังเคราะห์ความรู้ซึ่งในกรณีนี้
มักเป็นการประชุมทีจ่ ดั โดย สวรส. ซึง่ เป็นแหล่งทุนวิจยั ส�ำคัญ นายแพทย์สภุ กร
ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการประมวลสังเคราะห์ความรู้ เพราะเห็นว่าเป็น
ขัน้ ตอนทีช่ ว่ ยพัฒนาองค์ความรูร้ ว่ มกันระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ และแกนน�ำ
ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้งานวิจัยเป็นตัวกลาง15
กระบวนการนีย้ งั มีสว่ นช่วยกระจายความรูใ้ ห้แกนน�ำระดับรองพันธมิตร
เชิงนโยบาย และเครือข่ายส�ำคัญท�ำให้เกิดการผนึกประสานความคิดและการ
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกันได้ดี
ในประเด็นนี้มีขอ้ สังเกตว่านายแพทย์สภุ กรในฐานะผู้ผลักดันนโยบาย
และในฐานะที่เป็นรองผู้อ�ำนวยการ สวรส. ก็เป็นผู้ก�ำหนดหัวข้อการวิจัย ผู้ให้
ทุนวิจัย ผู้ประมวลสังเคราะห์ผลการวิจัย และในบางกรณีก็เป็นผู้วิจัยเองด้วย
นับว่ามีบทบาทครบวงจร การรวมศูนย์การจัดการความรู้แบบนี้มีจุดแข็งคือมี
ประสิทธิภาพสูงในการสร้าง และแปรความรู้ไปสู่นโยบาย แต่ก็มีข้อพึงระวัง
คือกระบวนทัศน์ และทัศนคติของผู้จัดการความรู้แบบครบวงจรเช่นนี้ อาจ
ท�ำให้เกิดการครอบง�ำทางความคิด เป็นอุปสรรคกีดกั้นแนวคิดอื่นที่ไม่ตรงกับ
แนวคิดของผู้จัดการความรู้ เมื่อพิจารณาจากมุมมองนี้ ก็จะเห็นว่าการมีส่วน
ร่วมของแกนน�ำและฝ่ายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดชุดวิจยั และการประมวล
สังเคราะห์ความรู้ทวีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น
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ที่น่าสังเกตอีกประเด็นหนึ่งคือ นายแพทย์ประกิตซึ่งเป็นแกนน�ำอีกซีก
หนึง่ มิได้มสี ว่ นร่วมในการสร้างและสังเคราะห์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ ภายใต้รม่ สวรส.
ซึ่งเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นในบริบทของสังคมไทยมากนัก นายแพทย์ประกิต
ให้ความส�ำคัญกับความรู้จากประสบการณ์ต่างประเทศมากกว่า

15		 สัมภาษณ์นายแพทย์สุภกร บัวสาย วันที่ 25 กันยายน 2545

การใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างประเทศ
แกนน�ำให้ความส�ำคัญกับการแสวงหาและใช้ประโยชน์ความรู้จาก
ต่างประเทศ ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศ และ
องค์กรต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ความรู้จากต่างประเทศมีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้างความตระหนัก ช่วยให้แกนน�ำทราบแนวทางความเป็นไปได้ และ
ตัวอย่างความส�ำเร็จในประเทศอื่นๆ และเป็นวิธีการสร้างความรู้ทางลัดโดย
การเจาะศึกษาจากตัวอย่างความส�ำเร็จโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็น
การจัดตัง้ องค์กรสร้างเสริมสุขภาพซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดความรูจ้ าก VicHealth
อนึ่ง ความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การอนามัยโลกช่วยสนับสนุน
ข้อเสนอเชิงนโยบายให้เห็นว่า
ความรู้จากต่างประเทศ
เป็นแนวทางสากล ....มิใช่ความ
คิดเฉพาะบุคคลหรือกลุม่ ท�ำให้
มีบทบาทส�ำคัญในการ
ข้อเสนอได้รับการยอมรับง่าย
สร้างความตระหนัก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ
ช่วยให้แกนน�ำทราบ
วิชาการและแวดวงผู้ก�ำหนด
แนวทางความเป็นไปได้
นโยบายระดับสูง

ความรู้และผู้รู้
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กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้ต้องการผู้น�ำเสนอความรู้ (knowledge
presenter) ความรูท้ ฝี่ งั อยูใ่ นตัวผูน้ ำ� เสนอความรู้ ...จะมากหรือน้อยก็ตาม ...มี
บทบาทในการผลักดันนโยบายมากกว่าความรู้ในรูปงานวิจัย การศึกษา ฯลฯ
แม้การผลักดันการเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีบุหรี่และองค์กรส่งเสริมสุขภาพจะ
ใช้ระยะเวลายาวนาน แต่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการนโยบายยังรูจ้ กั งาน
วิจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องน้อยมาก แต่รขู้ อ้ เสนอประเด็นต่างๆ หลักการเหตุผลของ
ข้อเสนอ และที่รู้ดีที่สุดคือรู้ว่าจะหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้จากใคร

อนึ่ง การตัดสินใจที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เกิดในการปรึกษาหารือและ
การประชุม ซึ่งอาศัยการน�ำเสนอข้อมูลและโน้มน้าวด้วยวาจามากกว่า
ข้อเขียน ในกรณีทขี่ อ้ เขียนมีบทบาทส�ำคัญ เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี เรื่องการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในเดือนพฤศจิกายน
2536 ก็เป็นข้อเขียนสั้นๆ ที่ไม่ต้องมีแหล่งอ้างอิงหรือการวิจัยสนับสนุนอย่าง
เข้มข้น
การที่กระบวนการนโยบายไทยให้ความส�ำคัญกับ “ผู้รู้” มากกว่า
“ความรู้” ยังมีผลท�ำให้ผู้ก�ำหนดนโยบายไม่ได้รับข้อมูลรอบด้าน ผู้รู้สามารถ
เลือกน�ำเสนอความรู้เฉพาะส่วน เฉพาะด้านที่เป็นคุณต่อการผลักดัน
ข้อเสนอ
ข้อคิดอีกประการหนึง่ คือผูท้ มี่ คี วามสนใจผลักดันนโยบายต้องน�ำเสนอ
ตัวเองให้ได้รับการยอมรับจากสังคมในฐานะ “ผู้รู้” ซึ่งหมายความว่าต้องมี
การน�ำเสนอความรูแ้ ละความคิดเห็นในประเด็นนัน้ ๆ ต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่
อาจเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นเอง น�ำเข้า หรือประมวลสังเคราะห์จากแหล่งอื่นก็ได้
และเมื่อใดที่เกิดโอกาสทางนโยบาย “ผู้รู้” เหล่านี้จะมีโอกาสสูงที่จะมีบทบาท
ส�ำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ทั้งนายแพทย์ประกิตและ
นายแพทย์สุภกรได้รับการยอมรับว่าเป็น “ผู้รู้” เรื่องบุหรี่ ในขณะที่นายแพทย์
ประเวศและแกนน�ำอื่นๆ ก็ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็น “ผู้รู้” เรื่องสุขภาพ
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั่วไป
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กลยุทธการน�ำเสนอความรู้
แกนน�ำเรียนรู้ที่จะปรับกลยุทธ์จากเดิมที่เคยน�ำเสนอเรื่องขึ้น
ภาษีบุหรี่ และการผูกพันภาษีบุหรี่มาใช้เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ
พร้อมๆ กัน และไม่ได้รับการตอบรับจากกระทรวงการคลัง เป็นการแยก
ประเด็นน�ำเสนอทีละเรือ่ ง...โดยเริม่ จากการผลักดันให้ขนึ้ ภาษีบหุ รีก่ อ่ น

การที่กระบวนการนโยบายไทย
ให้ความส�ำคัญกับ “ผู้รู้” มากกว่า “ความรู้”
ยังมีผลท�ำให้ ผู้ก�ำหนดนโยบาย
ไม่ได้รับข้อมูลรอบด้าน
แกนน�ำเรียนรูก้ ลยุทธ์นจี้ าก เดวิด สวีเนอร์ (David Sweanor) นักรณรงค์
แห่งองค์กร Nonsmokers’ Rights Association จากแคนาดา ซึ่งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปี 2536 ว่าเขาเคย
น�ำเสนอเรื่องการขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อน�ำเงินมาใช้เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
แต่ไม่สำ� เร็จ จึงใช้วธิ คี ำ� นวณว่าถ้าขึน้ ภาษีบหุ รีจ่ ะท�ำให้รฐั บาลมีรายได้เพิม่ ขึน้
เท่าไร ในขณะเดียวกันจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กติดบุหรี่ และท�ำให้เด็กทีต่ ดิ แล้ว
เลิกได้กคี่ น ป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวติ ได้กคี่ น ซึง่ ท�ำให้เกิดสถานการณ์ win-win
การน�ำเสนอข้อมูลเหล่านี้ท�ำให้สามารถผลักดันการขึ้นภาษีบุหรี่ได้ในที่สุด
อนึ่ง การแยกประเด็นระหว่างการขึ้นภาษีบุหรี่กับการน�ำภาษีมาใช้
ส่งเสริมสุขภาพยังท�ำให้ข้อเสนอขึ้นภาษีบุหรี่ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
เพราะไม่ถูกมองว่าหวังประโยชน์จากรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้น
สรุปคือแกนน�ำเรียนรู้วิธีการยึดโยงและแยกแยะ (coupling VS
decoupling) ระหว่างประเด็นต่างๆ กล่าวคือ
••ยึดโยงประโยชน์ด้านการคลังและสุขภาพจากการขึ้นภาษีบุหรี่

อีกประการหนึง่ แกนน�ำเรียนรูว้ า่ ข้อมูลประเภทใดมีนำ�้ หนักต่อผูก้ ำ� หนด
และตัดสินนโยบาย ในกรณีนผี้ ตู้ ดั สินใจส�ำคัญเป็นนักการเมืองและข้าราชการ
สายการคลังทีต่ อ้ งการข้อมูลในรูปแบบเฉพาะ ต้องค�ำนวณเปรียบเทียบผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน การค�ำนวณนั้นจะถูกต้องแม่นย�ำเพียงใดไม่ส�ำคัญเท่ากับ
การมีข้อมูลเหล่านี้สนับสนุน
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••แยกแยะระหว่างการขึน้ ภาษีบหุ รีก่ บั การน�ำภาษีบหุ รีม่ าจัดตัง้ องค์กร
ส่งเสริมสุขภาพ

นอกจากนั้นวิธีการน�ำเสนอความรู้ที่ได้ผลอย่างยิ่งในกรณีนี้คือ
การพาคณะท�ำงานไปดูงานที่ VicHealth และ HSC ซึ่งคงตรงกับภาษิตที่ว่า
“สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” ในกรณีนี้นอกจากตาเห็นแล้วคณะดูงานยังได้
ซักถามจากแหล่งความรู้ถึงประเด็นที่ติดใจสงสัยด้วยตัวเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้พบกับผู้แทนกระทรวงการคลังด้วย การดูงานระยะสั้นๆ เพียง
5 วันจึงได้ผลคุ้มค่ามาก

การต่อสู้ที่ไร้คู่แข่ง
ในกรณีนจี้ ะพบว่ากระทรวงการคลังซึง่ เป็นหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
เป็นฝ่ายตัง้ รับแต่เพียงประการเดียว ไม่ได้พยายามทีจ่ ะพัฒนาชุดความรู้
อืน่ มาคัดง้างความรูท้ ฝี่ า่ ยแกนน�ำน�ำเสนอแต่อย่างใด อย่างมากทีส่ ดุ คือ
ตรวจสอบชุดความรู้และตั้งโจทย์ให้หาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
โจทย์เรื่องความคุ้มค่าการลงทุนของ ม.ร.ว.จตุมงคล ปลัดกระทรวงการคลัง
ที่จริงแล้วในกรณีนี้มีความรู้ส�ำคัญเพียง 3 ชุดเท่านั้น
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ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางการคลังจากการขึ้นภาษี กระทรวงการ
คลังมีความรู้ไม่แตกต่างกับฝ่ายสาธารณสุข ว่าสุราและยาสูบเป็นสินค้าที่
อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อราคาต�่ำ การขึ้นหรือลดภาษีสรรพสามิตจะไม่ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริโภคมากนัก จึงไม่มีความกังวลว่าจะสูญเสีย
รายได้จากการขึ้นภาษี เรื่องที่กระทรวงการคลังให้ความสนใจคือผลกระทบ
ทางรายได้จากการขึน้ ภาษีวา่ จะตกกับคนกลุม่ ใด และเนือ่ งจากสุรายาสูบเป็น
สินค้าทีม่ ผี บู้ ริโภคเฉพาะกลุม่ ไม่ใช่สนิ ค้าทีท่ กุ คนต้องบริโภค กระทรวงการคลัง
จึงยอมรับการขึ้นภาษีสุรายาสูบได้16
16 คุณสุภาวดี ถิระพานิช (สัมภาษณ์วันที่ 17 กันยายน 2545) เปรียบเทียบให้เห็นว่ากระทรวงการ
คลังยอมรับการขึ้นภาษีบุหรี่(เพื่อสุขภาพ)เพราะบุหรี่เป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่
เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีบรรจุภัณฑ์ (เพื่อสิ่งแวดล้อม) เพราะจะกระทบกระเทือนต่อผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ ในขณะทีค่ ณ
ุ พวงทอง ปาลวัฒน์วไิ ชย หัวหน้าฝ่ายนโยบายภาษีและบริการ (สัมภาษณ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2545) เห็นว่าสุราและยาสูบเป็นสินค้าที่อยู่ในฐานภาษีสรรพสามิตอยู่แล้ว มี
กลไกในการจัดการจัดเก็บและขึน้ ภาษีทที่ ำ� ได้สะดวกและคุม้ ค่าในทางปฏิบตั ิ อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับปรัชญาในการเก็บภาษีในฐานะสินค้าฟุ่มเฟือยที่ท�ำลายสุขภาพ

ความรูเ้ กีย่ วกับ
การท�ำงานแบบอนุรักษ์นิยมของ
ผลกระทบทางสุขภาพ
กระทรวงการคลังตลอดหลายทศวรรษ
จากการขึ้ น ภาษี ที่ผ่านมา นอกจากจะท�ำให้หน่วยงาน
กระทรวงการคลังไม่มี
ยึดมั่นเรื่องวินัยการคลังอย่างเหนียว
ข้อมูล จึงต้องอาศัย
ชุดความรู้ของฝ่าย
แน่นแล้ว ยังท�ำให้กระทรวงการคลังมี
สาธารณสุข และไม่วา่
องค์ความรู้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ดังกล่าวจะ
งานของหน่วยงานโดยตรงเท่านั้น
ถูกผิดอย่างไรก็ตาม
ก็ ไ ม่ น ่ า จะมี ค วาม
เสียหายเกิดขึ้น จึงเป็นชุดความรู้ที่กระทรวงการคลังไม่ได้พยายามตรวจสอบ
อย่างจริงจัง และงานวิจยั ต่างๆ ทีฝ่ า่ ยสาธารณสุขสร้างขึน้ เกีย่ วกับเรือ่ งนีก้ ม็ ไิ ด้
เป็นที่รู้จักในฝ่ายกระทรวงการคลังมากนัก
ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษีบาป –
กระทรวงการคลังไม่มีความรู้เรื่องนี้ และมิได้พยายามแสวงหาแหล่งข้อมูลอื่น
อาศัยเพียงข้อมูลจากแกนน�ำของฝ่ายสาธารณสุข แต่ก็ได้พยายามตรวจสอบ
ชุดความรู้ที่ฝ่ายสาธารณสุขน�ำเสนอในระดับหนึ่ง เช่น ส่งผู้แทนไปดูงานต่าง
ประเทศ ตั้งโจทย์เพิ่มเติมเรื่องความคุ้มค่าต่อการลงทุน อย่างไรก็ดีกระทรวง
การคลังก็มิได้เอาจริงเอาจังกับโจทย์นี้มากนัก ดังจะเห็นว่าค�ำตอบเรื่องนี้ยัง
อยู่ในระดับการคาดการณ์โดยสังเขปเท่านั้น
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กรณีนจี้ งึ เป็นเรื่องทีท่ ั้ง 2 ฝ่ายไม่มกี ารขัดแย้งกันด้านข้อมูล มีแต่
ความขัดแย้งด้านวิธีการว่าจะจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพอย่างไร ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับหลักการส�ำคัญของกระทรวงการคลังได้แก่เรือ่ ง “วินยั ทางการ
คลัง” เพราะการตั้งกองทุนลักษณะนี้มีตัวอย่างเพียงกรณีเดียวคือกองทุน
น�ำ้ มัน ซึง่ ก็เป็นกองทุนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงานของรัฐ และกระทรวง
การคลังเกรงว่าจะเป็นตัวอย่างให้เกิดกรณีอื่นต่อไป นอกจากนั้นกระทรวง
การคลังยังค�ำนึงเรือ่ ง “ความชอบธรรม” ในการน�ำภาษีทเี่ ก็บจากผูบ้ ริโภคสุรา
และยาสูบมาใช้กับปัญหาที่มิได้เกิดจากสุราและยาสูบ

การท�ำงานแบบอนุรกั ษ์นยิ มของกระทรวงการคลังตลอดหลายทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมา นอกจากจะท�ำให้หน่วยงานยึดมัน่ เรือ่ งวินยั การคลังอย่างเหนียวแน่น
แล้ว ยังท�ำให้กระทรวงการคลังมีองค์ความรูเ้ ฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของ
หน่วยงานโดยตรงเท่านั้น ขาดความคิดริเริ่มที่จะใช้มาตรการและเครื่องมือ
ทางการเงินการคลังผลักดันการเปลีย่ นแปลงทางสังคม....จนกระทัง่ ฝ่ายการเมือง
ผลักดันให้เกิด “แผนการเงินการคลังเพื่อสังคม”
แนวทางการท�ำงานเช่นนีท้ ำ� ให้กระทรวงการคลังไม่มกี ารสร้างและสะสม
ความรูแ้ ละแหล่งความรู้ ทีจ่ ะน�ำมาใช้คดั ง้างหรือตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
ลักษณะนี้ อย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังนับเป็นหน่วยงานที่ให้ความส�ำคัญกับ
“ความรู้” เมื่อมีฝ่ายอื่นมาน�ำเสนอความรู้ ก็ให้การยอมรับ
ที่น่าสนใจคือการที่อุตสาหกรรมยาสูบและธุรกิจบุหรี่ได้พยายาม
เคลื่อนไหวต่อต้านการขึ้นภาษีในปี 2536 แต่มิได้มีการเคลื่อนไหว
ต่อต้านการผูกพันภาษีและการจัดตั้ง สสส. เรื่องนี้อธิบายได้ว่าการผูกพัน
ภาษีและการจัดตั้ง สสส. แม้จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 2 (Surcharge) แต่เนื่องจากภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นมีไม่มากนัก และ
ประกอบกับเป็นมาตรการทางสังคม จึงไม่คมุ้ ทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจจะเคลือ่ นไหว
ให้ตกเป็นเป้าสายตาของสังคม อีกทั้งยังมีข้อคิดว่า
••กลยุทธ์การแยกข้อเสนอการขึ้นภาษีบุหรี่และการจัดตั้งองค์กร
ส่งเสริมสุขภาพช่วยสลายการต่อต้านทั้งจากฝ่ายกระทรวงการคลัง
และธุรกิจบุหรี่
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••อุตสาหกรรมบุหรี่ไม่เข้าใจเรื่องการจัดตั้ง เป้าหมาย และแนวทาง
การท�ำงานของ สสส. ว่าแม้จะไม่กระทบกระเทือนประโยชน์เฉพาะ
หน้าระยะสั้น แต่น่าจะมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจบุหรี่ในระยะยาว

วิสัยทัศน์ร่วม หลักการชัดเจน
ที่จริงแล้วจะสรุปว่ากระทรวงการคลังตกเป็นฝ่ายตั้งรับข้อเสนอภาษี
บาป และการจัดตัง้ องค์กรส่งเสริมสุขภาพอาจจะไม่ถกู ต้องนัก เพราะบางกลุม่
บางส่วนในกระทรวงการคลังโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานเรือ่ ง
นี้ให้การสนับสนุนข้อเสนอนี้อย่างแข็งขัน แม้จะยังไม่เชื่อถือ “ความรู้” ที่แนบ
มาพร้อมข้อเสนอดังกล่าวนักก็ตาม
เหตุที่ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการขานรับจากกระทรวงการคลังนั้น
อาจเรียกได้ว่าเกิดจากการมี “วิสัยทัศน์ร่วมกัน” ว่าข้อเสนอดังกล่าว
เป็นไปในวิถีที่ถูกต้อง ในที่นี้คือ ถูกท�ำนองคลองธรรม ทั้ง 2 ฝ่ายเห็น
ความจ�ำเป็นของการดูแลสุขภาพ และเห็นว่าบุหรี่เป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยของชาติในระยะยาว17
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในบางขั้นตอนจึงเป็นเรื่อง “วิธีการ” เท่านั้น
อนึง่ เรือ่ งภาษีบาปและองค์กรส่งเสริมสุขภาพเป็นกรณีทมี่ คี วามเชือ่ มโยง
ด้านหลักการภาษีบาป (สิ่งที่ท�ำลายสุขภาพ) และองค์กร (ท�ำงานสร้างเสริม
สุขภาพ) อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ซึ่งข้าราชการกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่ยอมรับได้ จนยอมยกเว้นหลักการส�ำคัญหลายเรื่องที่เปรียบเสมือน
คัมภีร์การด�ำเนินงานของกระทรวงฯ อาทิเช่น
••การลดจ�ำนวนกองทุนซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณให้เหลือน้อยที่สุด

••การตรวจสอบถ่วงดุลด้วยกระบวนการงบประมาณซึ่งต้องผ่านการ
ตรวจสอบทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
17 คุณชัยยุทธ สุทธิธนากร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการคลังและภาษี ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สัมภาษณ์วันที่ 8 ตุลาคม 2545) ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันข้อเสนอให้ความเห็นว่าการ
ดูแลสุขภาพมีความส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทยซึง่ ประชากรมีอายุขยั เฉลีย่ สูงขึน้ ตลอดเวลา การ
มีผู้เจ็บป่วยจ�ำนวนมากจะเป็นภาระหนักแก่งบประมาณสาธารณสุขในอนาคต
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••การจัดสรรทรัพยากรตามสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในขณะนัน้ (จึงต้องรวมรายได้ทงั้ หมดไว้เป็นกองเดียวกันเพือ่ จะได้มี
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรได้มากที่สุด)

6.3 องค์กร
ในกรณีนี้พบว่า สวรส. เป็นองค์กรที่มีบทบาทเรื่องภาษีบาปและการ
จัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพที่โดดเด่นใน 5 มิติ
••เป็นแหล่งผลิตความรู้ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ แม้วา่ สวรส. จะมิได้มแี ผนงาน
วิจัยเรื่องนี้อย่างชัดเจนจนประมาณปี 2540 ที่มีการเตรียมการวิจัย
20 ชุดในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับการประชุมวิชาการครั้ง
ที่ 2 ในปี 2541 แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวขององค์กรในการปรับ
วาระการวิจัยให้สามารถสอดรับกับโอกาสทางนโยบาย
••เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างแกนน�ำและพันธมิตรเชิง
นโยบายซึ่งหลายคนเป็นกรรมการ สวรส. หรือท�ำงานร่วมกับ สวรส.
ในประเด็นนโยบายสาธารณสุขต่างๆ ท�ำให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย
ประเด็นต่างๆ รวมทั้งเรื่องนี้เสมอๆ ท�ำให้สามารถรักษาความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิด
••เป็นฐานสนับสนุนด้านทรัพยากร การจัดการและการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ และจัดกิจกรรมน�ำเสนอความคิดความรู้แก่
นักวิชาการ ข้าราชการ และองค์กรภาคประชาชนนอกภาคสาธารณสุข
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน
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••เป็นแหล่งสะสมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ
นโยบายและกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง นอกจาก
สสส. แล้ว สวรส. ก็ยังผลักดันการจัดตั้งองค์กรอื่นๆ ที่เป็นกลจักร
ส�ำคัญในการพลิกรูปโฉมระบบสุขภาพของประเทศ อาทิเช่น
ส�ำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) ซึ่งจัดตั้งโดยระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543

••เป็นตัวอย่างการด�ำเนินงานขององค์กรนอกระบบราชการ ท�ำให้
แกนน�ำและฝ่ายต่างๆ เห็นรูปธรรมของข้อเสนอการจัดตั้ง สสส.
มากขึ้น18 อนึ่ง สวรส. นับว่าเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งที่สุดใน
บรรดาองค์กรพันธมิตรที่ผลักดันเรื่องนี้ ไม่มีปัญหาข้อจ�ำกัดของ
ระบบราชการและความไม่ตอ่ เนือ่ งในการด�ำเนินงานเช่น สคย. และมี
ฐานบุคลากรและทรัพยากรที่แข็งแกร่งกว่าโครงการรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
6.4 โอกาสและบริบททางนโยบาย

ไม่มีพรรค ไม่มีพวก
การผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งนีใ้ ช้เวลา 9 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2536
ถึง 2544 คาบเกี่ยว 5 รัฐบาล19 คือตั้งแต่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ชวน 1),
นายบรรหาร ศิลปอาชา, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ, นายชวน หลีกภัย (ชวน 2)
และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวยกเว้นช่วงรัฐบาลพลเอก
ชวลิตซึ่งมีวิกฤตเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประสบความส�ำเร็จ
มาโดยล�ำดับ สรุปได้วา่ การเมืองระบบพรรคไม่เป็นเงือ่ นไขหรืออุปสรรคในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องนี้

18 ความคิดเห็นนายแพทย์สุภกร บัวสาย จากการสัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2545
19 Prakit “Seeking Success: Thai Tobacco Control” October 2002 (draft) ชี้ว่าตั้งแต่กรณีมาตรา
301 คือ 2532 ถึง 2544 ประเทศไทยมีรัฐบาล 9 ชุด และรัฐมนตรีสาธารณสุข 11 คน
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อย่างไรก็ดีนายแพทย์ประกิตให้ความส�ำคัญกับรัฐบาลผสมพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชวน หลีกภัย ซึ่งมีอุดมการณ์ส่วนตัว
เรื่องการต่อต้านอบายมุขและสิ่งเสพติดต่างๆ ว่ามีส่วนให้การสนับสนุนตั้งแต่
เรื่องการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่ทั่วไป การต่อต้านการเปิดตลาดบุหรี่เสรี
ตลอดจน “เปิดไฟเขียว” เรื่องขึ้นภาษีบุหรี่ และการจัดตั้ง สสส.

นักการเมืองรุ่นใหม่
ทีน่ า่ สังเกตคือฝ่ายการเมืองไม่วา่ จะเป็นฝ่ายใดก็ตามมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเปิดประตูแห่งโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รมว.กระทรวงการคลัง และ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม รมช.กระทรวงการคลัง
แม้จะอยู่คนละพรรค คนละรัฐบาล ทั้ง 2 คนต่างเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่
ทีม่ พ
ี นื้ ฐานเดิมเป็นนักวิชาการ20 จึงให้ความสนใจกับความรูใ้ หม่-แนวทาง
ใหม่และเป็นกุญแจส�ำคัญที่ช่วยทลายกระบวนทัศน์อนุรักษ์ของกระทรวง
การคลัง และเปิดแนวคิดใหม่ๆ เรื่องนโยบายการเงินการคลัง ท�ำให้เรื่องนี้มี
ความเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะ ดร. พิสิฐ นับว่าเป็นนักการเมืองที่มีบทบาท
โดดเด่นที่สุดที่ยืนยันว่าเรื่องการผูกพันภาษีบาปกับองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
“ไม่เคยมี....แต่สามารถท�ำได้”21

ฐาน “พันธมิตร” ระยะยาว
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การขับเคลือ่ นเรือ่ งภาษีบาป และ สสส. ได้อานิสงส์จากการเคลือ่ นไหว
ต่อต้าน มาตรา 301 ในช่วงปี 2532 ภายใต้บรรยากาศที่มี “ศัตรูภายนอก”
ร่วมกัน ซึ่งแกนน�ำได้ท�ำงานกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
คลัง กระทรวงพาณิชย์ และฝ่ายต่างๆ มีประสบการณ์การท�ำงานร่วมกันที่ดี
ได้ท�ำความเข้าใจและสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกัน (confidence-building
measure) ทั้งในระดับนักการเมืองและข้าราชการประจ�ำมาแล้วในระดับ
หนึ่ง ประสบการณ์การขึ้นภาษีบุหรี่ซึ่งเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐเป็นจ�ำนวนมากก็
เป็นการสานต่อความสัมพันธ์และความเชื่อถือต่อกัน เป็นการเพิ่มโอกาสและ
ความส�ำเร็จในการผลักดันเรื่องการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพในเวลาต่อมา
20 ใน Prakit “Seeking Success: Thai Tobacco Control” October 2002 (draft) นายแพทย์ประกิต
ยกตัวอย่างนายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ และดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ว่า
เป็นตัวอย่างของนักการเมืองทีม่ พ
ี นื้ เดิมเป็นข้าราชการ/เทคโนแครต จึงมีแนวคิดและพฤติกรรม
แตกต่างจากนักการเมืองอาชีพทัว่ ไป กล่าวคือให้ความส�ำคัญกับสารัตถะของประเด็นมากกว่าคิด
เรื่องประโยชน์และฐานเสียง
21 ข้อมูลจาก “ความเป็นมาของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” เอกสาร
ภายใน สสส. (ไม่ปรากฏวันเดือนปี) และการสัมภาษณ์นายแพทย์สภุ กร บัวสาย วันที่ 25 กันยายน
2545 และนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ วันที่ 7 ตุลาคม 2545

กระบวนการคือปราการส�ำคัญ
อุปสรรคส�ำคัญของการผลักดันการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการ
นโยบายทัง้ ในส่วนฝ่ายบริหารและฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ มีการตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมาธิการ คณะท�ำงานฯลฯ รูปแบบต่างๆ ชุดแล้วชุดเล่า คณะกรรมการ
แต่ละชุดประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายที่มีแนวโน้มจะเห็นด้วย
ฝ่ายที่มีแนวโน้มจะไม่เห็นด้วย ฝ่ายที่ไม่สนใจ ฝ่ายที่ไม่รู้เรื่อง
แกนน�ำหรือพันธมิตรจะต้อง
มีความสามารถทีจ่ ะ “ก�ำหนดและ
ยิ่งเคลื่อนใกล้เป้า
น�ำประเด็น (agenda setting)” ใน
บทบาทแกนน�ำและ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ซึง่ จะต้อง
“ความรู้” มิติต่างๆ
อาศัยความรู้ ประสบการณ์ บารมี
ที่ฝังอยู่ในตัวแกนน�ำ
และทักษะด้านกระบวนการนโยบาย
ก็ยิ่งทวีความส�ำคัญ
ชั้นสูง ยิ่งเคลื่อนใกล้เป้า บทบาท
แกนน�ำและ “ความรู้” มิติต่างๆ
ที่ฝังอยู่ในตัวแกนน�ำก็ยิ่งทวีความส�ำคัญ และการท�ำงานเป็นทีมระหว่าง
กลุ่มแกนน�ำในการผลัดกันเข้ามาเป็นกรรมการหรือท�ำงานร่วมกับกรรมการ
ชุดต่างๆ มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้สามารถรักษาการน�ำ และขับเคลื่อนประเด็นไว้
ได้ตลอดระยะเวลายาวนานของกระบวนการนโยบาย

22 สุภาวดี ถิระพานิช “รายงานผลการบันทึกกระบวนการขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ” รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. หน้า 121.
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ข้อสังเกตคือข้อเสนอนโยบายมีโอกาสถูกปรับเปลี่ยนในทุก
ขั้นตอน แกนน�ำต้องเกาะติดเพื่อต่อสู้รักษาหลักการส�ำคัญและเปิด
แนวรุกเพื่อปรับปรุงข้อเสนอตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการใหญ่ๆ
เช่น เรื่องแหล่งรายได้และรูปแบบการด�ำเนินงานขององค์กรส่งเสริมสุขภาพ
และ และเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เรื่องที่ถูกปรับเปลี่ยนมากที่สุดคือ องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประเมินผล วิธีการประเมินผล
การก�ำหนดอัตราเรียกเก็บเงินบ�ำรุงกองทุน22

กระบวนการนโยบายแบบปิด
ในกรณีนี้กระบวนการนโยบายแบบปิดที่รวมศูนย์ที่กระทรวงการคลัง
และคณะรัฐมนตรี มีสว่ นท�ำให้แกนน�ำสามารถผลักดันข้อเสนอการเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างต่อเนื่องโดยแทบจะไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนอกภาคราชการเลย ไม่มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีการ
รับฟังความคิดเห็นประชาชน มีแต่ร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯ ที่ต้องผ่านกระบวนการ
นิติบัญญัติซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่แกนน�ำต้องท�ำงานหนักมากกว่าจะผลักดันร่าง
พ.ร.บ. ได้ส�ำเร็จ
ถ้ามีกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว แกนน�ำจะต้องท�ำงานมีเครือข่าย
และรณรงค์กับภาคสังคมมากขึ้น และมีโอกาสที่ประเด็นส�ำคัญต่างๆ จะถูก
เบี่ยงเบนหักเห แต่ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะอาศัยกระแสสังคมผลักดันข้อ
เสนอได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

บริบทที่เปลี่ยนแปลง
แม้การผลักดันข้อเสนอนโยบายเรื่องนี้จะใช้เวลาเพียง 8 ปี (25362543) ซึ่งนับว่าไม่นานนักเมื่อค�ำนึงถึงผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้น และเปรียบเทียบกับ
การผลักดันการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่น แต่เป็นช่วง 8 ปีที่บริบททางนโยบาย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส
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การเปลี่ยนรัฐบาล รัฐมนตรี และข้าราชการประจ�ำที่เกี่ยวข้องอย่าง
รวดเร็ว เป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้ข้อเสนอชะงัก และถูกทบทวนเป็นระยะๆ
ตลอดเวลา ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส�ำคัญคือปี 2540 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและมี
การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญใหม่ เมือ่ มองย้อนอดีตจะเห็นว่าแม้วกิ ฤตเศรษฐกิจ
จะท�ำให้เกิดการชะงักงันล่าช้าไปบ้าง แต่รัฐธรรมนูญใหม่มีส่วนส�ำคัญ
ในการสนับสนุนข้อเสนอการจัดตั้ง สสส. กล่าวคือรัฐธรรมนูญสนับสนุน
แนวทางประชาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดตั้ง สสส. และสนับสนุน
การจัดตั้งองค์กรของรัฐที่มิใช่ราชการในรูปแบบของ สสส. พร้อมทั้งจัดให้มี

ถ้าสามปัจจัยแรก – แกนน�ำ องค์กร และความรู้
มีความพร้อมและฉับไวต่อโอกาสและบริบททาง
นโยบายต่างๆ ก็จะสามารถฉกฉวยนาทีทองหรือ
แปรวิกฤตเป็นโอกาสทางนโยบายได้
ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ประชาชนมีบทบาทใน
การตรวจสอบการท�ำงานขององค์กรต่างๆ ด้วย ท�ำให้หลายฝ่ายมีความมั่นใจ
มากขึ้นว่ากองทุนฯ ที่จัดตั้งขึ้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างเพียงพอ และมี
ความสบายใจมากขึ้นที่จะให้การสนับสนุน

แปรวิกฤตเป็นโอกาส
บทเรียนจากกรณีนแี้ สดงให้เห็นว่า ถ้าสามปัจจัยแรก – แกนน�ำ องค์กร
และความรู้ มีความพร้อมและฉับไวต่อโอกาสและบริบททางนโยบายต่างๆ
ก็จะสามารถฉกฉวยนาทีทองหรือแปรวิกฤตเป็นโอกาสทางนโยบายได้ เช่น
••การถูกบังคับเปิดตลาดบุหรีเ่ สรีในปี 2532 ท�ำให้ได้กฎหมายควบคุม
บุหรี่ 2 ฉบับในปี 2535

••การมีโครงการคูข่ นาน “กองทุนเพือ่ การงดบริโภคสุรายาสูบ” กระตุน้
ให้กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฟืน้ คืนชีวติ อีกครัง้ หนึง่ และ
ยังได้ภาษีบาปจากสุราเพิ่มเติมจากเดิมที่หวังเพียงภาษีบุหรี่เท่านั้น
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••การริเริ่มแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคมเป็นการเปิดช่องทาง
นโยบายให้เรื่องการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมสุขภาพเข้าสู่กระบวนการ
นโยบายอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรม

7.

สรุปบทเรียน

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
มูลนิธิหมอชาวบ้าน (เคลื่อนสังคม)
สคย. (เคลื่อนการเมือง/นโยบาย)
และ สวรส. (สร้างความรู้)
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ถ้าจะน�ำแนวคิดนายแพทย์ประเวศ วะสี เรื่องสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
มาปรับใช้กบั กรณีภาษีบาปและการจัดตัง้ สสส. จะพบว่าสามเหลีย่ มดังกล่าว
เกือบจะเกิดขึน้ แล้วในปี 2535 เมือ่ มีองค์กรสามเส้าขึน้ – โครงการรณรงค์เพือ่
การไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน (เคลื่อนสังคม) สคย. (เคลื่อนการเมือง/
นโยบาย) และ สวรส. (สร้างความรู)้ แต่เมื่อ สคย. ไม่สามารถท�ำหน้าทีเ่ คลือ่ น
การเมือง/นโยบายได้ ศูนย์กลางการขับเคลือ่ นจึงตกที่ สวรส. ซึง่ มีความพร้อม
ด้านองค์กรและทรัพยากรมากที่สุด โดยมีโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธหิ มอชาวบ้านเป็นองค์กรพันธมิตร โดยมีตวั บุคคลเป็นจุดเชือ่ มโยงส�ำคัญ

“ลัทธิเอาอย่าง” คือประเด็นที่ทุกฝ่าย
กังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการจัดตั้ง สสส.
แต่ได้รับค�ำยืนยันจากประสบการณ์
ต่างประเทศว่าจะไม่มีปรากฏการณ์
ซ�้ำซากเพราะบุหรี่และยาสูบเป็นกรณี
พิเศษจริงๆ

เมื่อมองย้อนกลับไป ณ จุดนี้ก็พบว่าความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นมีที่มา
จากการผลักดันนโยบายกับฝ่ายการเมืองเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ มีการสร้าง
ความรูเ้ พือ่ หนุนช่วยการเปิดประเด็น และการผลักดันนโยบายเป็นปัจจัย
รอง และมีการเคลื่อนไหวทางสังคมหนุนช่วยทางอ้อมเท่านั้น23 กล่าว
คือขบวนการได้อานิสงส์จากบริบททางการเมืองและสังคมยุคปฏิรูปการเมือง
และสังคม ตลอดจนรัฐธรรมนูญใหม่ที่ท�ำให้แนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการประชาสังคมได้รับการยอมรับจาก
สังคมทั่วไป
อย่างไรก็ดีมีข้อคิดว่าแนวคิดเรื่อง earmarked tax ที่จะผูกพันภาษีกับ
กองทุนหรือองค์กรในลักษณะเดียวกับ สสส. ในกรณีอื่นๆ น่าจะเป็นเรื่องยาก
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
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23 การเคลื่อนไหวผลักดันจัดตั้ง สสส. เป็นที่รับรู้ในหมู่สาธารณชนน้อยมาก แม้ในแวดวงสื่อก็ยัง
ไม่เป็นที่ทราบกันมากนัก เมื่อ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการพิจารณา
จากสภาฯ มีการส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,953
ราย พบว่าร้อยละ 62.7 ยังไม่ทราบข่าวการประกาศใช้ พ.ร.บ.นี้ ในขณะนั้นส�ำนักงานกองทุนฯ
ได้ด�ำเนินการมาแล้วหลายเดือน และมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.กองทุนฯ ปรากฏเป็นข่าวในสื่อ
ต่างๆ แล้ว ฉะนั้น ถ้าคิดย้อนกลับไปในช่วงการผลักดันข้อเสนอการจัดตั้งจะพบว่าผู้ที่รับทราบ
เรื่องดังกล่าวจะมีน้อยมาก และจากการสอบถามผู้ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
ใกล้ชิดหลายคนก็ได้รับค�ำตอบว่าไม่ทราบเรื่องนี้ จนมีจัดตั้งส�ำนักงานกองทุนฯ

••แม้ในกรณี สสส. ซึ่งมี
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีการ
ความพิเศษกว่ากรณี
อื่นๆ ในเรื่องหลักการ
เปลี่ยนแปลงบริบทและ
และเหตุผลของภาษี
กระบวนการนโยบายอย่าง
บาปเพื่อสุขภาพที่มี
กว้างขวาง และยังจะมี
ความชัดเจนและได้รบั
ช่วงความโกลาหลของการ
การยอมรับเป็นสากล
เปลี่ยนแปลงอีกระยะหนึ่ง
ก็ยังต้องฝ่าด่าน “วินัย
ทางการคลัง” หลาย
ครัง้ หลายหน ข้อเสนออืน่ จึงต้องมีความชัดเจนด้านหลักการในระดับ
เดียวกันหรือมากกว่า
••“ลัทธิเอาอย่าง” คือประเด็นที่ทุกฝ่ายกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง สสส. แต่ได้รับค�ำยืนยันจากประสบการณ์ต่างประเทศว่าจะ
ไม่มีปรากฏการณ์ซ�้ำซากเพราะบุหรี่และยาสูบเป็นกรณีพิเศษจริงๆ
เรื่องนี้ตอกย�้ำประเด็นแรกว่าข้อเสนออื่นต้องมีหลักการชัดเจนเท่า
กันหรือมากกว่าจริงๆ
••หลายฝ่ายยังติดใจ “โจทย์” เดิม เรื่องความคุ้มค่าด้านการลงทุนเพื่อ
สุขภาพด้วย การจัดตัง้ สสส. และต้องการได้รบั ค�ำตอบในเรือ่ งนีก้ อ่ น
จะพิจารณาข้อเสนออื่น
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ด้วยเหตุนี้ ความส�ำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานของ
สสส. จะเป็น “ข้อมูลใหม่” และ “ความรู้ใหม่” ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ ทีห่ วังจะใช้แนวทางและรูปแบบคล้ายกัน
อย่างไรก็ดใี นปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงบริบทและกระบวนการนโยบาย
อย่างกว้างขวาง และยังจะมีช่วงความโกลาหลของการเปลี่ยนแปลงอีกระยะ
หนึ่ง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว อาจมีข้อจ�ำกัดที่จะน�ำความรู้ที่สังเคราะห์
จากกรณีเดิม-บริบทเก่ามาประยุกต์ใช้ และมีความเป็นไปได้วา่ อาจเกิดโอกาส
ทางนโยบายใหม่ๆ ที่เอื้อให้กลุ่มที่มีความพร้อมใช้เป็นจุดพลิกผันได้ทุกขณะ

คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2547)
ประธาน

นายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการคนที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 2 ศ. นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
ทบวงมหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
นางทองดี โพธิยอง
ดร.สายสุรีย์ จุติกุล
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
รศ.ดร.กาญจนา แก้วแทพ
ผู้จัดการกองทุนฯ

กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว
ศ. สุมน อมรวิวัฒน์

(คณะกรรมการประเมินผลมีความเป็นอิสระจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะ
ของรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง)
ประธาน

นพ.ด�ำรง บุญยืน

กรรมการด้านการประเมินผล ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
กรรมการด้านการสร้างเสริม รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
สุขภาพ และการประเมินผล
กรรมการด้านการเงิน

ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์

กรรมการด้านการเงิน

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา

กรรมการด้านการประเมินผล ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร
กรรมการด้านการประเมินผล รศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
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แหล่งข้อมูล
เอกสารภาษาไทย
ความเป็นมาของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เอกสารภายใน สสส. (ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนและวันเดือนปี).
ชูชยั ศุภวงศ์ และ สุภกร บัวสาย. (2540) วิวฒ
ั นาการของการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในประเทศไทย. ใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. วารสาร
การวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3.
ธีระ ลิ่มศิลา. (2537) บุหรี่-มะเร็งปอด การสูญเสียสุขภาพชีวิตและการสูญเสีย
เศรษฐกิจ. ใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. วารสารการวิจัยระบบ
สาธารณสุข. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1.
แผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม. (ไม่ปรากฏวันเดือนปี).
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. (2541) ข้อมูลและสถิติการสูบบุหรี่ของ
คนไทย. ใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. วารสารการวิจัยระบบ
สาธารณสุข. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3.
รายงานการดูงานองค์กรสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศออสเตรเลีย 9-13 ธันวาคม 2539. (2539) เสนอต่อปลัด
กระทรวงการคลัง.

ศิระ บุญภินนท์. (2540) การทบทวนกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพ. งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
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วิชัย เอกพลากร. (2540) การส�ำรวจประชามติว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดย
ใช้ภาษีบหุ รี.่ ใน สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. วารสารการวิจยั ระบบ
สาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 3.

ศิระ บุญภินนท์. (2540) กองทุนส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ทุนจากภาษีบุหรี่
บทความส� ำ หรั บ ลงพิ ม พ์ ใ นวารสารกฎหมายคณะนิ ติ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สถานการณ์บหุ รี่ ใน สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. สถานการณ์ เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ล�ำดับที่ 1 (ไม่ปรากฏวันเดือนปี).
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. จับกระแส จดหมายข่าว. หลายฉบับ.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2536) แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
2536-2539.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2537) การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจ�ำเป็นเพื่อ
ป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น. วารสารการวิจัยระบบ
สาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม.
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข. (2541) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ:
บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน. 6-8 พฤษภาคม. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงได้แก่
ประเวศ วะสี. (2541) บนเส้นทางใหม่การส่งเสริมสุขภาพ: อภิวัฒน์ชีวิต
และสังคม. ส�ำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.
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วิวิธ วุฒิวีรวรรธน์ และวราภรณ์ พันธุ์พงศ์. (2541) ปริทัศน์การรณรงค์
ส่งเสริมสุขภาพในสังคมไทย. (ปริทัศน์จากรายงานการศึกษาวิจัย
ของ ชูชัย ศุภวงศ์ วิพุธ พูลเจริญ บัญชร แก้วส่องและคณะ) โครงการ
ส�ำนักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2541) วิวฒ
ั นาการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ.
โครงการส�ำนักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2545) ประเมินผลงานสถาบัน
วิจัยระบบสาธารณสุข. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
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