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 มติการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ 

วันจันทร์ที่  ๒๓ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา ๑๔.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

 

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ ของปี ๒๕๕๒  ที่ มีประธานกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(นายกรัฐมนตรี : นายอภิสทิธ ิเวชชาชีวะ์ ) เป็นประธานที่ ประชุม มีสาระสาํคัญพอสรุปได้ ดังน้ี 

๑. รับทราบปฏิทินการประชุม คสช.  และ คบ. ปี ๒๕๕๒ ตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่หากมี  

ความจาํเป็นกใ็ห้นัดประชุมเพ่ิมได้ 

๒. รับทราบรายงานผลการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากการเลือกกันเอง ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ซ่ึงผู้ที่ ได้รับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ คือ ม.ร.ว.สขุุมพันธุ ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๓. รับทราบสรุปผลงานของ คสช. และ คบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 

๔. เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องต่อไป 

๕. เห็นชอบให้ยืนยันการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๓ เร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี ตามมติ

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี  

๕.๑   เห็นชอบยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทยตามมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยงาน    

ที่ เกี่ ยวข้องมีการจัดทาํแผนปฏบัิติการที่ สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ฯ 

๕.๒   เห็นชอบให้นาํข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ

บุคลากรทางการแพทย์ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

๕.๓   เห็นชอบให้นํามาตรการดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติเศรษฐกิจ      

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ข้อ ๑ และ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้พิจารณา   

เป็นวาระเร่งด่วน ให้ความเหน็ชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณา

ดาํเนินการต่อไป เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่ มีผลกระทบสขุภาวะต่อประชาชนอย่างมาก 
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๖.  มีมติต่อธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... ดังน้ี 

๖.๑ เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ          

ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการตามความในมาตรา ๔๖       

แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 

๖.๒ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงาน     

ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ มีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ       

เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ     

มีกรรมการประมาณ ๑๕–๒๐ คน สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้

ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้มีหน้าที่ และ

อาํนาจ ดังต่อไปน้ี 
๑) จัดทาํยุทธศาสตร์และแผนการติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานตามธรรมนูญ    

ว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 

๒) สนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนตามข้อ ๑) โดยให้

ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง และพ้ืนที่  ชุมชน 

ดําเนินการผ่านเคร่ืองมือของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

กฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องและกลไกอื่ นๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่  ๑๐ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และสมัชชาสขุภาพ เป็นต้น 

๓) สนับสนุนการประเมินการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ          

บนหลักการประเมินผลแบบเสริมพลังให้เกดิการขับเคลื่ อนที่ เข้มแขง็  

๔) ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกลไกที่ เกี่ ยวข้อง   
เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติในรอบต่อไป 

๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงาน เพ่ือดําเนินงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องตาม    

ความจาํเป็น 

๗. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ    
ที่ มีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เป็นประธาน และเลขาธิการ

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๑๐-๑๕ คน 

สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ

ประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้มีหน้าที่ และอาํนาจ ดังต่อไปน้ี 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ องค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและแนวทางการป้องกันผลกระทบ โดยครอบคลุม    

ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการดาํเนินโครงการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวดั 

ระดับท้องถิ่ นและระดับชุมชนอย่างต่อเน่ือง และเช่ือมโยงกัน ทั้งน้ี ให้มีการถอด

บทเรียนจากการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมเพ่ือพัฒนากระบวนการประเมินผล
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กระทบทางสขุภาพให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น และให้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในเวลา

หน่ึงปี โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเหน็จากภาคส่วนต่างๆ  

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาํงานของเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ     

ในทุกระดับ โดยทํางานประสานเช่ือมโยงกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งที่          

มีอยู่แล้วและจะจัดให้มีขึ้น โดยให้มีหน่วยงานในการประสานงานที่ ชัดเจน 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ การจัดการความรู้  การพัฒนาศักยภาพ       

การสื่ อสารสาธารณะ และระบบข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ   

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การใช้ การติดตาม และ  

การเผยแพร่ผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ทั้งผ่านสมัชชาสขุภาพและช่องทางอื่ น ๆ  

๕) ให้ต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

๖) ปฏบัิติหน้าที่ อื่ นใด ตามที่ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติมอบหมาย 

๘. เหน็ชอบการแต่งตั้งนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นประธานกรรมการกาํลังคนด้านสขุภาพ

แห่งชาติแทนประธานกรรมการฯ ท่านเดิมที่ ขอลาออก สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ

มอบหมายให้ประธานพิจารณาจากกรรมการชุดเดิมหรือพิจารณาใหม่ โดยให้มีกรรมการ

จาํนวนไม่เกิน ๓๐ คน และมีหน้าที่ และอาํนาจเหมือนกรรมการชุดเดิม เสนอประธาน คสช. 

แต่งตั้งต่อไป  

๙. รับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติ คสช. เร่ือง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่       

มาบตาพุดและจังหวัดระยอง และมอบให้ สช. ใช้กระบวนการสมัชชาสขุภาพแก้ปัญหาในพ้ืนที่

มาบตาพุด และปัญหาในลักษณะเดียวกนัในพ้ืนที่ อื่ นๆด้วย 

๑๐. เห็นชอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่ มีนายปรีดา เตียสุวรรณ์        

ที่ ปรึกษาเครือข่ายนักธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นประธาน และเลขาธิการ

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๑๕–๒๐ คน 

สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ

ประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้มีหน้าที่ และอาํนาจ ดังต่อไปน้ี 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษาและติดตามการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศที่ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านบวกและด้านลบ โดย    

การประสานสนับสนุนการทาํงานกบักลไกเจรจาการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาล  

๒) สนับสนุนการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อสขุภาพที่ อาจจะเกดิ
จากนโยบายความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งก่อนการเจรจา ทาํความตกลง 

และที่ อาจเกดิจากการทาํความตกลงที่ มีผลบังคับใช้แล้ว 

๓) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหรือให้ข้อเสนอแนะและคําปรึกษาต่อ คสช. และกลไก

เจรจาการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงเง่ือนไขการเจรจา 
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รวมทั้งเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงที่ มีผลบังคับใช้แล้วในกรณีที่ มีผลกระทบ  

อย่างกว้างขวางรวมทั้งพิจารณาหาแนวทางและกลไกป้องกัน ลดผลกระทบ หรือ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ เกดิจาก ๒)  

๔) สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ        

ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพจากการข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศและข้อเสนอ 

เชิงนโยบายต่อสาธารณะ 

๕) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ คณะทํางานและผู้แทนคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน          

ที่ เกี่ ยวข้องตามความจาํเป็นและเหน็สมควร 

๖) ปฏบัิติงานอื่ นๆ ตามที่  คสช. มอบหมาย 

๑๑. รับทราบนัดหมายการประชุม คสช. คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ ในวันศุกร์ที่  ๑๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
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