มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันศุกร์ท่ ี ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคารศาสนสถาน กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

การประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๒ ของปี ๒๕๕๓ ที่ มี ประธาน
กรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(นายกรัฐมนตรี : นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็ นประธานการ
ประชุม มีสาระสําคัญพอสรุปได้ ดังนี้
๑.

รับทราบกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

๒.

รับทราบการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้ นแบบแห่งแรก ตามธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ จังหวัดสกลนคร

๓.

รับทราบรายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๔.

รั บทราบความคื บหน้ ากฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญ ญั ติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๕.

มีมติต่อแนวทางการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพเพื่ อความมีมาตรฐาน
และความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพในภาพรวม ดังนี้
๕.๑ ให้ ความเห็นชอบร่ างข้ อเสนอจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ด้ านสุขภาพแห่งชาติ
๕.๒ ให้ ค วามเห็ น ชอบให้ เสนอร่ า งข้ อ เสนอตามข้ อ ๕.๑ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
๕.๓ มอบให้ ส าํ นั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ร่ ว มกับ สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข ประสานให้ เกิดการดําเนินงานตามร่ างข้ อเสนอในข้ อ ๕.๑ ร่ วมกับ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยเฉพาะกระทรวงการคลั งและสํานั กนายกรั ฐมนตรี
เพื่ อออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ด้ านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป

-๒เห็ น ชอบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบี ย บวาระ
“การแก้ ไขปั ญหาอุบัติ เ หตุท างถนน” และให้ เ สนอต่ อคณะรั ฐมนตรี พิ จ ารณาให้
ความเห็น ชอบและมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปดํา เนิ น การตามมติ
ที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
๗. มีมติต่อมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่ าด้ วย “การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสาร
สุขภาพแห่งชาติ” ดังนี้
๗.๑ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๖๒ ตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นข้ างต้ น เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบและมอบหมายให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไป
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
๗.๒ มอบให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ประสานให้ เกิดการดําเนินงาน
ตามมติ ส มั ชชาสุข ภาพเฉพาะประเด็น ข้ อ ๒.๒ ข้ อ ๒.๓ และข้ อ ๓ ร่ ว มกับ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข สํา นั ก งานพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพ สํา นั ก งานสถิ ติ
แห่ ง ชาติ สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ สํา นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ และอื่ นๆ แล้ วเสนอให้ คณะกรรมการพิ จารณา
ต่อไป
๘. รับทราบกําหนดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา
๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
๖.

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๐๙ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๓๑๑
Homepage: www.nationalhealth.or.th
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓

