มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันศุกร์ท่ ี ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล
การประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ ง ชาติ ครั้ง ที่ ๓ ของปี ๒๕๕๓ ที่ มี ประธานกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(นายกรัฐมนตรี : นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) เป็ นประธานที่ ประชุม มีสาระสําคัญพอสรุปได้
ดังนี้
๑. รับทราบกระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่วมระดมความคิด แก้ ไขปัญหาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและ

สังคมเพื่ อสร้ างความปรองดองแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีได้ มอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ(สช.) เป็ นแกนปรึกษาหารือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ(สศช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการยกร่ าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่ อจัดตั้งกลไกขับเคลื่ อนงานปฏิรูปประเทศไทยเสนอคณะรัฐมนตรี
ในเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ เพื่ อให้ สามารถระดมความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ ามาร่ วมกัน โดย
มีรัฐบาลเป็ นฝ่ ายสนับสนุน ใช้ เวลาทํางานต่อเนื่ องประมาณ ๓ ปี
๒. รับทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. รับทราบความคืบหน้ าการขอแก้ ไขความในวรรคแรกของมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. รับทราบความก้ าวหน้ าผลการดําเนินงานคณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงาน

ของ คสช. กรณีการแก้ ไขผลกระทบต่ อสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและ
จังหวัดระยอง และให้ นาํ สถานการณ์และข้ อเสนอเพื่ อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีร่ัวไหล
ที่ มาบตาพุดและพื้นที่ ใกล้ เคียง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
รับไปดําเนินการต่อไป
๕. มีมติต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบียบวาระ “โรคติดต่ออุบัติใหม่” ดังนี้

๕.๑ เห็นชอบให้ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิจารณาให้ “คณะกรรมการอํานวยการเตรี ยมความพร้ อม
ป้ องกันควบคุม และแก้ ไขสถานการณ์โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาด
ร้ ายแรงในมนุ ษ ย์ ” ซึ่ งตั้ ง ขึ้ นตามคํ า สั่ ง สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๑๑/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็ นกลไกดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยขอให้ ค ณะกรรมการชุ ด ดั ง กล่ า วนํา มติ สมั ชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ ง ที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๒ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ ทั้งเรื่ ององค์ประกอบของ
คณะกรรมการ บทบาทการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์เพื่ อการบริหารจัดการโรคติดต่ ออุบัติใหม่
แบบบูรณาการภายในระยะเวลา ๑ ปี และการจัดทําข้ อเสนอจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่ อจัดการ
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ทมี่ ีความต่อเนื่ อง มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมต่อไป

-๒๕.๒ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ระเบียบวาระ “โรคติดต่ ออุบัติใหม่ ” และรายงานความก้ าวหน้ าต่ อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ต่อไป
๖. เห็นชอบข้ อเสนอประเด็นของระบบสุขภาพเพื่ อบรรจุในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

ฉบับที่ ๑๑ จํานวน ๕ ข้ อ โดยให้ แนบข้ อเสนอของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพไปด้ วย เพื่ อเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๗. เห็นชอบการแต่ งตั้ง “คณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารสุขภาพแห่ งชาติ” โดยให้ แต่ งตั้งคณะกรรมการ

ข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่ งชาติ ที่ มี นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานกรรมการ โดยมี ผ้ ู อ ํา นวยการสถาบั น วิ จั ยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.)หรื อ ผู้ ที่ ผู้ อ ํา นวยการมอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร มี ผ้ ู ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข(สนย.) และผู้ทไี่ ด้ รับ
มอบหมายจากผู้อาํ นวยการสํานักงานสถิติแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การร่ วม มีกรรมการ
ประมาณ ๒๐–๓๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการ
พิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป และให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติประสาน
กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อเป็ นหน่วยงานหลักในการระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน โดยระดมทั้ง
จากกระทรวงสาธารณสุ ข เองและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นๆ เพื่ อสนั บ สนุ น การทํา งานของ
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติและฝ่ ายเลขานุการต่อไป
๘. รับทราบกําหนดการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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