
-๑- 
 

สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 

 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
๑. เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ   
   ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ  
 

 
นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
เป็นประธานการประชุม  แจ้งที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑) ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มา
จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ที่ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.)  
คนใหม ่
๒)  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ขณะนี้รัฐบาลได้มีการบังคับ
ใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมสถานการณ์ฯ แต่ในทางปฏิบัตินั้น  
การด าเนินการของหน่วยงานรัฐยังมีข้อจ ากัด จ าเป็นต้องได้รับการมีส่วนร่วม
จากจากภาคส่วนต่างๆ ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เท่าทันสถานการณ์   
๓) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความพร้อมในการรับมือทั้งด้านการจัดเตรียม
สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภัย เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (Personal 
Protective Equipment : PPE) ชุดตรวจโควิด19 เป็นต้น จ าเป็นต้องบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบเพ่ือให้เพียงพอส าหรับผู้ป่วยที่มีจ านวน

 
รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 



-๒- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
เพ่ิมขึ้น ขณะนี้ยาที่ใช้อยู่เป็นการรักษาตามอาการและช่วยให้ผู้ป่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันร่างกายของตนเองขึ้นมาเพ่ือหายจากโรค  แต่ยังไม่มีวัคซีนรักษาให้
หายขาดได้   นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้ง 
ศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 (ศบค.) ซึ่ง
ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วประเทศ และผู้บริหารหน่วยงานรัฐมา
ท างานร่วมกัน   
๔)  ถ้าหากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการตามมาตรการ 
“ระยะห่างทางสังคม (social distancing)” จะสามารถควบคุมสถานการณ์
ระบาดของไวรัสได้ ในการนี้จึงขอความร่วมมือจาก 
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สช. ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนให้ขยายสู่วงกว้าง เพ่ือป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ๑.๒  รับรองระเบียบวาระการประชุม   การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีระเบียบ
วาระเพ่ือทราบ จ านวน ๔ เรื่อง ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา จ านวน ๕ เรื่อง 
และระเบียบวาระอ่ืน จ านวน ๑ เรื่อง  ซึ่งมีระเบียบวาระท่ีส าคัญ คือ ความ
คืบหน้าการด าเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19” 
 

รับรองระเบียบวาระการประชุม คสช. ครั้งที่  
๒/๒๕๖๓  

๒. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท า
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
เสนอคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ  
 
 

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่  
๑/๒๕๖๓   



-๓- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
๓. เรื่องเพื่อทราบ 
    ๓.๑  ผลการด าเนินงานเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน (กขป.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  (น าเสนอด้วย
วีดิทัศน์)  
 

 
     ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในข้อ ๑๔(๖) ก าหนดให้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
(กขป.) มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ กขป. เขตพ้ืนที่ ๑-๑๓ ก าหนดประเด็น
ขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที ่รวมทั้งสิ้น ๕๗ เรื่อง และผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า  กขป. สามารถเชื่อมโยงกลไกเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมได้จ านวน ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วย ประเด็น
สาธารณสุข สุขภาวะของคนกลุ่มวัยต่างๆ และกลุ่มเปราะบาง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต มีแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนทั้งในเชิงประเด็น และ 
เชิงพ้ืนที่  

 
รับทราบผลการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
(กขป.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ฯ ในข้อ ๑๙ 
ก าหนดให้ คสช. จัดให้มีการติดตามและประเมินผล
อย่างน้อยทุก ๒ ปี นั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการเตรียม
ด าเนินการประเมินผล กขป. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
งานต่อไป  

     ๓.๒  ความคืบหน้าการด าเนินการ 
“รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19”    

 จากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด19 ทั่วโลกและ
ประเทศไทย ท าให้หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้าน
ปกครอง ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ สถาบันวิชาการ ธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่ ได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีมติ
ให้หน่วยงานภาคีฯ รวมพลังแสดงบทบาทร่วมรับผิดชอบและหนุนช่วย
มาตรการของรัฐอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ  ด้วยการบูรณาการภารกิจ 
เครื่องมือ และทรัพยากรของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกันเพ่ือสนับสนุนบทบาทของ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ไปหนุนช่วยหน่วยงานภาครัฐและชุมชนให้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เปลี่ยนจาก

๑. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการ “รวมพลัง
พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19”  
๒. ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนการ
ด าเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19” ใน
ระดับนโยบายและระดับ พ้ืนที่  ตลอดจนให้น า
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป  
 



-๔- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
ประชาชนที่ตื่นกลัว เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และตระหนักในการดูแลตนเอง 
ครอบครัว สังคม ภายใต้แนวทาง “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัย โควิด19” 
โดยมีการจัดท าข้อตกลงร่วมหรือมาตรการร่วม หรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโค
วิด19 ของแต่ละต าบลซึ่งเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญ เป็นการน ามาตรการของ
ภาคประชาชนที่เข้าใจง่ายมาหนุนช่วยมาตรการของภาครัฐที่กลายเป็นข้อ
ปฏิบัติที่เกิดจากการยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่
ช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. ขอให้ คสช. สนับสนุนการสื่อสารให้ประชาชน
ด าเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing) ถ้าหากประชาชนร้อยละ ๘๐  ให้ความ
ร่วมมือด าเนินการ การระบาดของไวรัสจะลดลง และ
ถ้าหากได้รับความร่วมมือจากประชาชนร้อยละ ๙๐ 
จะสามารถควบคุมสถานการณ์ 
การระบาดของไวรัสได้ภายใน ๓ เดือน และสามารถ
กลับมาฟ้ืนตัวทางระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ 
๒. เนื่องจากการคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด19 ต้องใช้
เวลาอย่างน้อย ๑ ปี  ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้ 
คือ ประชาชนทุกคนต้องระวังตัว ป้องกันตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นสังคมสูงวัยมี
ความเสี่ยงสูง  
๓. ควรพัฒนาระบบยา ทั้งในด้านการส ารองยา 
วัตถุดิบ การบริหารจัดการยา และการใช้ยาอย่าง
เหมาะสมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒  
ให้มีการด าเนินการอย่างทั่วถึงทั้งในระดับประเทศ
และในพ้ืนที่  
 
 



-๕- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
๔. องค์กรภาคี ได้ท างานเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนอยู่แล้ว ขณะนี้ สช. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ผ่านกลไก พชอ. (โดยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจาก 
สสส.) ให้ด าเนินการและร่วมมือกันพัฒนาและ
ขับเคลื่อนธรรมนูญต าบล ทั้งนี้ ขอให้ สช. ท าหนังสือ
ถึงหน่วยงานต่างๆ เช่น พอช. สสส. สปสช. ท้องถิ่น 
รพ.สต. ฯลฯ เพื่อด าเนินการพัฒนาและขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพป้องกันโควิด19 ตามแผน “พลเมือง
ตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19” ตามท่ีเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรม
ครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ  
๕. กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอ าเภอทั่วประเทศ ด าเนินการ
สนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด
19 อยู่แล้ว  ในส่วนการขับเคลื่อนงาน “รวมพลัง
พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19” ในพ้ืนที่ ขอให้พิจารณา
เรื่อง การวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัด
ประชุมอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน ให้มี
ความเหมาะสม เนื่องจากขณะนี้มีข้อสั่งการของ
รัฐบาลให้ประชาชนอยู่บ้าน และอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือลด
การแพร่ระบาดของไวรัส  
 



-๖- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
๖.  มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน ๓ ประเด็น คือ  
(๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการของภาครัฐในการหนุน
เสริมการด าเนินงานของพื้นที่  (๒) กลไกการหนุน
เสริมพลังชุมชน ผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ และ
ผลิตสื่อเผยแพร่ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง  (๓) สช. ควร
ค้นหาพ้ืนที่รูปธรรมหรือตัวอย่างการด าเนินของพ้ืนที่
ที่มีการจัดการปัญหาโควิด19 ที่ดีและเป็นรูปธรรม 
เพ่ือใช้เป็นต้นทุนในการเผยแพร่และเรียนรู้แก่พ้ืนที่
อ่ืนๆ ต่อไป 
๗. ขอให้รัฐบาลให้ความส าคัญกับการน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย 
รวมไปถึงการแพทย์แขนงต่างๆ มาปรับประยุกต์ใช้
ควบคู่ไปกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19 

     ๓.๓  การประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  (น าเสนอด้วยเอกสาร) 

   ตามมาตรา ๓๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(คบ.) จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของ สช. และรายงานต่อ คสช. 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น  ในการนี้ คบ. จึงขอรายงานผลการประเมินผล
การด าเนินงานของ สช. ตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยพบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพระดับ ๒  ซึ่งหมายถึง เป็นองค์การมหาชนที่มีผล
การประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อย

รับทราบการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๗- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
ละ ๑๐๐ แต่มีการก าหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function/ 
Agenda/ Area น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  และมีคะแนนคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งประเมินโดย ส านักงาน ป.ป.ช.อยู่ที่ 
๘๕.๕   

     ๓.๔  ผลการจัดงานมหกรรมสร้าง
สุขที่ปลายทาง ครั้งที่ ๓  (น าเสนอด้วย
เอกสาร) 

    ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
ก าหนดให้ “บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือ
ยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้”   
    ในการนี้ สช. รว่มกับองค์กรภาคีเครือข่าย จึงได้จัดการประชุม “สร้างสุขที่
ปลายทางครั้งที่ ๓” เมื่อวันที่ ๒๐–๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร  ภายใต้แนวคิด “สานพลังภาคีทุกภาค
ส่วนร่วมดูแลแบบประคับประคองและการตายดี ซ่ึงมีข้อเสนอแนะจาก 
ที่ประชุมว่า ควรมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง และสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนงานและขยายเครือข่ายการท างานสิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๒ 
ในระดับพ้ืนที่  แนวทางการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป จะมีการบูรณาการ
งานเข้าสู่แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) ของกระทรวงสาธารณสุขและเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่บริการสุขภาพต่อไป   
 

รับทราบผลการจัดงานมหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง 
ครั้งที่ ๓   

๔. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
-ไม่มี- 

 
 

 
 



-๘- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
๕. เรื่องเพื่อพิจารณา  
   ๕.๑  (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์  
วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 
   มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ 
“หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (คสช.) และ
การปฏิบัติงานของ คสช. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คสช. ก าหนด โดย คสช.ได้
ออกระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของ คสช. 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา แต่
ระเบียบดังกล่าวยังไม่รองรับ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  
      เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการประชุม คสช. ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการด าเนินการได้
แม้ในภาวะที่ไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติ ในการนี้  สช. จึงได้จัดท า 
“(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประชุม และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....” เพ่ือ
เสนอให้ คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ   ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถด าเนินการได้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๘.๕/ว๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์  

 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประชุม และ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. .... และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอประธาน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ พิจาณาลงนาม 
๒. เห็นชอบให้น าหลักการนี้ไปใช้ในการจัดท า
ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการประชุม และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติด้วย  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. ในข้อ ๕ ของระเบียบฯ ให้ปรับแก้ค าว่า  

“ผู้มาประชุม” เป็น “ผู้ร่วมประชุม”  

   ๕.๒  การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนคน
เดิมที่จะครบวาระตามมาตรา ๓๗ (๓) 

    คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้
ด าเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมให้เหลือด้านละสองคน และ
จัดท าบัญชีรายชื่อ ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับเลือกในแต่ละด้านเรียงตามล าดับ  
เสนอต่อ คสช. เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

๑. รับทราบผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เหมาะสมให้เหลือด้านละสองคน โดยคณะอนุ 
กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร 



-๙- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
    ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ ก าหนดให้ คสช. ด าเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอให้เหลือด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ บริหาร 
โดยใช้วิธีลับ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุดแต่ละด้าน เป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการบริหารฯ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ประธาน คสช. 
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  ขั้นตอนการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอชื่อและประวัติโดยสรุป
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการบริหาร
โดยเรียงล าดับ และให้กรรมการลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้บัตร
ลงคะแนนที่ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมไว้ ให้ด าเนินการไปทีละด้านจนครบ  
๕ ด้าน จากนั้นในขั้นการนับและรวบรวมคะแนน ขอให้ คสช. มอบผู้แทน
คณะกรรมการฯ จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการในการด าเนินการ แล้วน าผลมา
แจ้งให้ คสช.รับทราบและด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้มอบให้  
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการ คสช. เป็นหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ 
ในการด าเนินการ 

๒. เห็นชอบขั้นตอนการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบ
ให้ผู้แทนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จ านวน  
๒ คน เป็นกรรมการนับและรวบรวมคะแนน  ได้แก่ 
   ๑)  นางอัจฉรา  เชียรวิชัย กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ๒)  นายสุทธินันท์  บุญมี  กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๗    
๓. เห็นชอบผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ  มีดังนี้ 
    ๑)  นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ เป็นกรรมการบริหาร
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
    ๒)  นายสุรพันธ์  ปุสสเด็จ เป็นกรรมการบริหาร
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร    
    ๓)  นางธีรารัตน์  พันทวี วงศ์ธนะเอก  เป็น
กรรมการบริหารจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน  
    ๔)   นางทิพย์รัตน์  นพลดารมย์   เป็น
กรรมการบริหารจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อม  
    ๕)  นายสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ   เป็น
กรรมการบริหารจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ   



-๑๐- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
 ๔. มอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติเสนอประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติลงนามให้เสร็จ ก่อนวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

   ๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) ทดแทน
ต าแหน่งที่ว่างลง 
 

   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.)  
ในเขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๓ ใน ๓ กรณี คือ  กรณีท่ี ๑ : มีการเปลี่ยนผู้แทนของ
หน่วยงานที่มาเป็นกรรมการ กขป.  กรณีท่ี ๒ : มีกรรมการ กขป. ได้รับการ
สรรหาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่
แสวงหาก าไรในเขตพ้ืนที่ และกรณีท่ี ๓ : มีกรรมการ กขป.เกษียณราชการ  
ท าให้ต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน   
    ตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง พ.ศ. 
๒๕๖๑ ในข้อ ๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน ท าหน้าที่สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนทดแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงในระหว่างวาระ และเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตั้งด้วย ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ จึงด าเนินการสรรหาผู้ที่มี
คุณสมบัติเพ่ือเสนอชื่อเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนทดแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน (กขป.) ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง เขตพ้ืนที่ 
๑-๑๓ ตามรายชื่อที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 



-๑๑- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
   ๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงาน 
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) 
แทนชุดเก่าที่ครบวาระ 
 

    เนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชุดปัจจุบัน ที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธาน ใกล้จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว นั้น  เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพฯ ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จนเกิดรูปธรรม
ความส าเร็จตามเป้าหมายของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  สช. จึงเห็นควร
เสนอให้แต่งตั้ง คมส. ชุดใหม่แทนชุดเก่าท่ีจะครบวาระ 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามการด าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
(คมส.) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการ
จ านวนไม่เกิน ๒๕ คน และมอบหมายให้ประธาน
และเลขานุการพิจารณารายชื่อกรรมการได้ตามความ
เหมาะสมแล้วเสนอประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติแต่งตั้งต่อไป   มีวาระการด ารงต าแหน่ง   
๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่และอ านาจ
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ 

    ๕.๕  การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพ แทนชุดเก่าท่ีครบ
วาระ 

   เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ ชุดปัจจุบัน ที่มี นายแพทย์วิพุธ  พูลเจริญ เป็นประธาน ได้ครบวาระ
การด ารงต าแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนั้น  
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  สช. จึง 
เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพชุดใหม่แทนชุดเก่าท่ีครบวาระ 

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพชุดใหม่  
โดยมี นายชูชัย  ศุภวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้ช่วย 
เลขานุการ จ านวน ๓ คน ได้แก่ (๑) ผู้อ านวยการ
กองการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
(๒) ผู้อ านวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค และ (๓) ผู้อ านวยการ
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 



-๑๒- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีกรรมการจ านวนไม่เกิน ๒๐ คน และ
มอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณารายชื่อ
กรรมการได้ตามความเหมาะสม แล้วเสนอประธาน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งต่อไป  มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง โดยให้มีหน้าที่และอ านาจตามท่ีฝ่าย
เลขานุการเสนอ 

๖. เรื่องอ่ืนๆ 
    ๖.๑  นัดหมายครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 
ฝ่ายเลขานุการเสนอนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ 
พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  

 
เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น.     
 

  ๖.๒ การรับรองมติการประชุม คสช. 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีหลายระเบียบวาระท่ีต้องเร่งด าเนินการ ได้แก่ 
(๑) การสนับสนุนการด าเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19” จาก 
คสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (๒) การจัดท าระเบียบคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการประชุม และการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... และระเบียบฯ ของคณะกรรมการ
บริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (๓) การจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ และ  
(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายใต้ คสช. ได้แก่  คณะกรรมการเขต

เห็นชอบรับรองมติการประชุม คสช. ครั้งที่  
๒/๒๕๖๓ ทุกระเบียบวาระ และมอบให้ฝ่าย
เลขานุการด าเนินการต่อไป  



-๑๓- 
 

เรื่อง สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช. 
สุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง   คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส. ) 
และคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

              

                                                                                                                                 

  

          

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 ผู้ประสานงาน : วริฎฐา  แก้วเกตุ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๒๔ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ 
 


