มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
วันศุกร์ท่ ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๙.๓๐น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชัน้ ๑ อาคาร ๑ กรมอนามัย
----------------------------การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๕๐ มี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี
( นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ) เป็ นประธาน มีสาระสําคัญพอสรุปได้ ดังนี้
๑. ที่ ประชุ มมอบให้ คณะกรรมการบริหารพิ จ ารณาเสนอแนวทางการดําเนิ นงานเพื่ อกําหนด
นโยบาย หรื อ แนวทางขั บ เคลื่ อนสัง คมสู่ สุข ภาวะ เสนอคสช.พิ จ ารณาต่ อ ไป เพื่ อทํา ให้
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เกิดประโยชน์สงู สุด
๒. รับทราบเรื่ องการก่อสร้ างอาคาร สช. สวรส. และพรพ.
๓. รับทราบโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย โดยมีข้อเสนอแนะ
ให้ เพิ่ มเติมหลักฐานหรือวัตถุทแี่ สดงถึงวิถีชีวิตไทยที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีระบบการ
ถ่ ายทอดให้ แก่คนทั่วไปและอนุ ชนรุ่นหลังได้ เรียนรู้ รวมทั้งเชื่ อมโยงกับเครื อข่ ายที่ มีการ
บันทึกหลักฐานที่ สาํ คัญที่ มีอยู่ทว่ั ประเทศ
๔. ที่ ประชุมได้ เลือกบุคคลดังรายนามท้ายนี้เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเห็นชอบให้ แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการบริหาร จํานวน ๕ คน ดังนี้
๔.๑ ด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ แก่ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๔.๒ ด้ านบริหาร ได้ แก่ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี
๔.๓ ด้ านสื่ อสารมวลชน ได้ แก่ นางสุภาวดี หาญเมธี
๔.๔ ด้ านสังคมหรือสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ นายพิชัย ศรีใส
๔.๕ ด้ านสุขภาพ ได้ แก่ รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
๕. เห็น ชอบให้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํา ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ โดยมี
นายบรรลุ ศิริพานิช เป็ นประธาน เลขาธิการ สช.เป็ นกรรมการและเลขานุการ ผู้อาํ นวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้ อาํ นวยการสํา นั กนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ โดยให้ มีหน้ าที่ และอํานาจ
ตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ทั้ง นี้ มอบหมายประธานคณะกรรมการจัดทํา ธรรมนู ญว่ า ด้ วยระบบสุข ภาพแห่ งชาติ
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ และนายศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ เป็ นคณะทํางานพิจารณาเสนอ
องค์ประกอบและรายชื่ อคณะกรรมการจํานวนประมาณ ๓๐-๓๕ คน ให้ ที่ประชุม คสช. ให้
ความเห็นชอบแต่งตั้งต่อไป

๖. เห็นชอบหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัด และการสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ หรื อสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตว่า ประกาศนี้มิได้ จาํ กัดการจัดสมัชชาสุขภาพหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ ทาํ อยู่เดิม แต่หากขอรับการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจาก สช. จะต้ องปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ อย่างไรก็ตาม การจัดสมัชชาสุขภาพสามารถเชื่ อมโยงกับแหล่งทุนอื่ นๆได้ ด้วย
ทั้งนี้ ควรสร้ างกลไกการสื่ อสารให้ สาธารณะทราบและเข้ าใจโดยทั่วไป เพื่ อสร้ างการมี
ส่วนร่วมอย่างกว้ างขวาง ให้ นาํ ข้ อสังเกตจากที่ ประชุมไปใช้ ในทางปฏิบัติด้วย
ในการประชุ มครั้ งต่ อไปให้ นํา เสนอแนวทางการสนั บ สนุ น การจั ด สมัช ชาสุข ภาพ
เฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ให้ ทปี่ ระชุม คสช.ทราบด้ วย
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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