มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
วันศุกร์ท่ ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
การประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๔ ของปี ๒๕๕๑ มีส าระสําคั ญ
พอสรุปได้ ดังนี้
๑. รั บทราบการดําเนินการเลือกกันเองของนายกเทศมนตรี เป็ นกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ทดแทนตําแหน่งที่ ว่าง ผู้ทได้
ี่ รับเลือก ได้ แก่ นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
๒. รับทราบการดําเนินการเลือกกันเองของนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเป็ นกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติทดแทนตําแหน่ งที่ ว่ าง ผู้ที่ได้ รับการเลือก ได้ แก่ นายพเยาว์ เนียะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๓. รับทราบการแต่งตั้ง นายแพทย์อาํ พล จินดาวัฒนะ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
๔. รับทราบกําหนดพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารสุขภาพแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๙ น. ณ บริเวณพื้นที่ ก่อสร้ าง ถนนสาธารณสุข ๖ ภายในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข
๕. รั บทราบการลงนามในข้ อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน ๒ สถาบัน
ได้ แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖. รับทราบความก้ าวหน้ าการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
๗. รั บทราบความก้ าวหน้ าในการสนับสนุ นสมัช ชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ในปี ๒๕๕๑
๘. รับทราบความก้ าวหน้ าในการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ งจะจัด
ขึ้น ระหว่ า งวั น ที่ ๑๑–๑๓ ธัน วาคม ๒๕๕๑ ณ
ศู น ย์ การประชุ ม สหประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร มีผ้ ูแทนภาคส่วนต่างๆ เข้ าร่วมประมาณ ๑,๒๐๐ คน

๑

๙. รับทราบความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานของคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ
และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์
๑๐. รับทราบความก้ าวหน้ าในการเสนอนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพื่ อลด
ผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่ งขณะนี้อยู่ระหว่างรอบรรจุวาระเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๑๑. มีมติต่อข้ อเสนอเชิงนโยบายการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่ อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่ จังหวัดระยอง ดังนี้
๑๑.๑ เห็น ชอบข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบต่ อ สุข ภาพ : กรณี
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่ จังหวัดระยอง โดยรับ
ข้ อสังเกตของที่ ประชุมไปปรับปรุง
๑๑.๒ เห็นชอบให้ เสนอข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อให้ ความเห็นชอบให้
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ทั้ง ๕ ข้ อ ได้ แก่
๑) เสนอให้ รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดย
วางและจัดทําผังเมืองรวมบริ เวณ
จัดตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน
อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ ปรับปรุงระบบการจัดการ
ทรัพยากรนํา้ ใหม่ พิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลังและจัดตั้ง
กองทุนสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ จังหวัดระยอง จัดให้ มีระบบและกลไกการป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาเด็กและเยาวชน และจัดให้ มีบริการ
ทางสังคม ซึ่ งเป็ นความจําเป็ นขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ โดยสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในทุกขั้นตอน
๒) ให้ หน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลกระทบทางสุขภาพ
จากอุต สาหกรรมโดยเฉพาะในพื้ นที่ มาบตาพุ ด และอํา เภอบ้ านฉาง รวมถึง
เผยแพร่ วิธีป้องกันผลกระทบและวิธีการสร้ างเสริ มสุขภาพในภาวะมลพิษให้
ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง โดยเร็วและต่อเนื่ อง
๓) เสนอให้ หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ องจัดทําแผนและกฎการปฏิบัติการ
สําหรับป้ องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม และการจัดทําแผนป้ องกัน
และบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับจังหวัดโดยให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น องค์กรและประชาชนในพื้นที่
๔) เสนอให้ คสช.พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการ
ดําเนินงาน และความเข้ มแข็งของภาคประชาชน ได้ แก่ การศึกษาแนวทางใน
การจัดตั้งกลไกผู้ตรวจการสําหรับการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบทางสุขภาพ

๒

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพของภาคประชาชน และสนับสนุ น
ภาคประชาสัง คมจั ง หวัด ระยองติ ด ตามความเคลื่ อนไหวทางนโยบายโดยใช้
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
๕) เสนอให้ รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่
ในพื้นที่ มาบตาพุดและบ้ านฉาง ในระหว่ างการทบทวนและปรั บแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดระยอง โดยให้ มีการกําหนดแนวทางและกระบวนการตัดสินใจใน
การให้ อนุมัติ/อนุญาต/ให้ ความเห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ให้
เป็ นไปตาม มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑๑.๓ เห็ น ชอบให้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศึ ก ษา สนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการ
ดํา เนิ น งานตามข้ อ เสนอของ คสช. เพื่ อรายงานให้ คสช. ทราบ พร้ อ มทั้ง
เปิ ดเผยให้ ส าธารณชนได้ ท ราบ โดยมี ท่ า นผู้ ห ญิ ง ดร.สุธ าวั ล ย์ เสถี ย รไทย
ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่ อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้ อม เป็ นประธาน
๑๒. เห็นชอบการแต่ งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึ กษาการพั ฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มีหน้ าที่ และอํานาจในการให้ คาํ ปรึกษาและข้ อเสนอแนะใน
การพัฒนาและเสริมศักยภาพกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น พร้ อมทั้งหนุนเสริมการเชื่ อมประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย
ให้ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน
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