มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๕๘ ที่มีประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม มีสาระสําคัญพอสรุปได้ ดังนี้
๑. รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
๒. รับทราบการเตรียมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓
๓. รับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการ
ทําให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และมีมติ ดังนี้
๓.๑ ยืนยันการดําเนินการตามมาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน โดยมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งกระทรวง
อุตสาหกรรม ขอให้เร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ และ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง “มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” โดยให้เร่งรัดการ

ยกเลิกการนําเข้า ผลิต และจําหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทุก
ชนิดโดยเร็ว ทั้งนี้อย่างช้าต้องไม่เกิน ๒ ปี

๔.
๕.

๖.

๗.

๓.๒ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลก “WHO position on
Asbestos” ให้กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ
รับทราบสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๘ มติ และให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕ มติ และให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๕ มติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
มีมติต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ มติ ๕ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก
ของประเทศไทยและเสนอแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ (Thailand
Global Health Strategies 2015 – 2020) โดยเห็นชอบ
๗.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเสนอแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๓ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินการของ
ประเทศ
๗.๒. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลก โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกัน และมีหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเลขานุการร่วมกัน โดยมีหน้าที่และ
อํานาจตามเสนอ และให้พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ

๘. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์การป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ที่มี
อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
แผนงานโรคไม่ติดต่อ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คนโดยให้มีหน้าที่และอํานาจ
ตามเสนอ และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง สําหรับองค์ประกอบของคณะ
กรรมการฯมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง
ต่อไป
๙. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) โดยมี
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยมีหน้าที่และอํานาจตามเสนอ สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯมอบหมายให้
ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง และมอบหมายฝ่าย
เลขานุการพิจารณากลไกในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสมกับแต่ละประเด็นโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานให้สามารถเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้จริง
๑๐. เห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ โดยมี น ายแพทย์ ม งคล ณ สงขลา
ผู้ท รงคุณวุ ฒิ เป็นประธานกรรมการ มีเ ลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ให้ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยและพัฒนา
กํา ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ สํ า นั ก งานพั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่ า งประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้มีหน้าที่และอํานาจตามเสนอ สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ
มอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง ต่อไป
๑๑. มีมติต่อโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN
Engagement and Sustainable Development” พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑๑.๑ อนุมัติหลักการให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ “Impact Assessment and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and
Sustainable Development” พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันวิชาการ/การศึกษา องค์กรภาคียุทธศาสตร์
๑๑.๒ เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Impact Assessment
and Mitigation: Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยมีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
มี ก รรมการไม่ เ กิ น ๒๕ คน โดยให้ มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจตามเสนอ สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการฯมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติแต่งตั้งต่อไป
๑๒. นัดหมายการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
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