มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๑
วันศุกร์ท่ ี ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องคอรัล โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน นครปฐม
การประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๖ ของปี ๒๕๕๑ ที่ มีรัฐมนตรีช่วยว่ าการกระทรวง
สาธารณสุข(นายมานิต นพอมรบดี) ทําหน้ าที่ ประธานที่ ประชุม มีสาระสําคัญพอสรุปได้ ดังนี้
๑. รับทราบสถานการณ์และเหตุผลในการเลื่ อนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากการเลือก
กันเอง ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
๒. รับทราบมติเลื่ อนการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ ของคณะกรรมการจัดงานฯ
๓. รับทราบสรุปผลการจัดประชุม คสช. คบ. และภาคีเครือข่าย“ร่ วมคิด ร่ วมสร้ าง เส้ นทางระบบ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ” เมื่ อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๔. รับทราบรายงานความก้ าวหน้ าในการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
๕. รั บ ทราบสรุ ป ผลการจั ด สมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็น ชอบให้ ฝ่ าย
เลขานุ การแจ้ งมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ให้ กับหน่วยงาน องค์กรที่ เกี่ ยวข้ องรับทราบและนําไป
ปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพต่อไป
๖. มีมติต่อข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการ
แพทย์ ดังนี้
๖.๑ เห็นชอบให้ เปลี่ ยนชื่ อข้ อเสนอเชิงนโยบายจาก “การแก้ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย
และญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์” ไปเป็ น “การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ
ญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์” ตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
๖.๒ เห็นชอบข้ อเสนอเชิงนโยบาย เรื่ อง การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ป่วยและญาติกับ
บุคลากร ทางการแพทย์ ตามมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๖.๓ เห็นชอบให้ นําข้ อเสนอเชิงนโยบายข้ างต้ นเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
สําหรับข้ อสังเกตเพิ่ มเติมจากที่ ประชุมมอบฝ่ ายเลขานุการรับไปเสนอต่อ คจสช. หรือผู้ทเี่ กี่ ยวข้ อง
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
๗. มีมติต่อข้ อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระ “วิกฤตเศรษฐกิจและการ
ปกป้ องสุขภาวะคนไทย” ดังนี้
๗.๑ เห็นชอบมาตรการดําเนินงานเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติเศรษฐกิจ ตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ข้ อ ๑ และ ๒

๗.๒ เห็นชอบให้ นํามาตรการดํา เนินงานเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติ เศรษฐกิจ
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ข้ อ ๑ และ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อให้ พิจารณาเป็ น
วาระเร่ ง ด่ ว น ให้ ค วามเห็น ชอบและมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ มีผลกระทบสุขภาวะต่อประชาชนอย่างมาก
สําหรับข้ อสังเกตเพิ่ มเติมจากที่ ประชุมมอบฝ่ ายเลขานุการรับไปเสนอต่อ คจสช. หรือผู้ทเี่ กี่ ยวข้ อง
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
๘. มีมติต่อข้ อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ ในระเบียบวาระ “การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ า
ของประชากรไทย” ดังนี้
๘.๑ เห็นชอบยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทยตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เพื่ อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบและสั่งการให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ฯ
๘.๒ ให้ สช. ประสานหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อจั ด ให้ มี ก ลไกเพื่ อยกร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก าร
พร้ อมทั้งประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯต่อไป
๙. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพสนับสนุ นธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่ งชาติ มีหน้ าที่ และอํานาจตามที่ ฝ่ ายเลขานุการเสนอ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วิจารณ์ พานิช เป็ นประธาน ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็ นเลขานุการ มีกรรมการ
ประมาณ ๑๐ - ๑๕ คน องค์ประกอบของคณะกรรมการฯมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการ
พิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป สําหรับข้ อสังเกตเพิ่ มเติมจากที่ ประชุม มอบฝ่ าย
เลขานุการรับไปเสนอประธานกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
๑๐. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีหน้ าที่ และอํานาจ
ตามที่ ฝ่ ายเลขานุ การเสนอ โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ และ
เลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร มีกรรมการประมาณ
๓๕ – ๔๐ คน องค์ประกอบของคณะกรรมการฯมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณา
เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๑๑. เพื่ อเป็ นการเตรียมการประชุมล่วงหน้ า ที่ ประชุมรับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๕๒
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๐๙ / โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑
Homepage: www.nationalhealth.or.th
๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

