มติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ ี ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒ ของปี ๒๕๕๔ ที่ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย) เป็ นประธานที่ ประชุม มีสาระสําคัญพอสรุปได้ ดังนี้
๑. รับทราบกรณีกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ(นายยรรยงชัย โควัฒนภรณ์) ขอลาออกจาก

การเป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒. รับทราบความคืบหน้ าในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒
๓. รับทราบผลสืบเนื่ องจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่ อง การจัดการปัญหาภาวะนํา้ หนัก

เกินและโรคอ้ วน
๔. รับทราบความคืบหน้ าการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่ สอดคล้ อง

กับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ “มาตรการในการควบคุมปั จจัย

เสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ” เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
๖. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ “การป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาวะ

และสังคมจากการค้ าเสรีระหว่างประเทศ”และมอบหมาย สช. รับข้ อสังเกตของที่ ประชุมไปพิจารณา
และดําเนินการดังต่อไปนี้
๖.๑ ประสานการทํางานร่ วมกับ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้ านสุขภาพ และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เพื่ อศึกษาออกแบบกระบวนการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพจากการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศ และเมื่ อแล้ วเสร็จให้ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นเพื่ อพิจารณา กําหนดกระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเพื่ อประกอบการพิจารณา
ประเด็นเกี่ ยวข้ องในกระบวนการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศ พร้ อมกับประสานเตรียมความ
พร้ อมการดําเนินงานตามมติกบั หน่วยงานและภาคีต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง
๖.๒ รายงานต่ อ คสช. เพื่ อพิ จ ารณานํา มติสมัชชาสุขภาพแห่ ง ชาติน้ ี เสนอต่ อคณะรั ฐ มนตรี
เพื่ อให้ ความเห็ น ชอบและสั่ ง การหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งดํา เนิ น การในโอกาสต่ อ ไป เมื่ อ สช.
ประสานงานและดําเนินการต่างๆเป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว

๑

๗. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตามที่ คณะกรรมการภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพเสนอ เพื่ อ
เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบและมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไป
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทเกี่
ี่ ยวข้ องต่อไปและมอบให้ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ด้ านสุขภาพแห่ งชาติ ประสานงานเพื่ อขับเคลื่ อน ผลักดันการดําเนินงาน ติดตาม กํากับ ประเมินผล
แผนยุ ทธศาสตร์ชาติ และการดํา เนิ นงานตามมติส มั ชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น รายงานผลการ
ดําเนินการให้ คสช.ทราบต่อไป
๘. เห็นชอบข้ อเสนอต่อการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้นที่ มาบตาพุดและ

พื้นที่ เกี่ ยวข้ อง ตามมติของคณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอ
ของ คสช. ว่าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบ
ตาพุดและจังหวัดระยอง เพื่ อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้
หน่วยงานตามที่ ระบุไว้ ในข้ อเสนอฯ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๙. เห็นชอบให้ คสช. ทําหนังสือขอความร่ วมมือไปยังคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่ งชาติ เพื่ อเร่ งพิ จารณาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ ที่
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ตามข้ อเสนอการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ของ คสช.
๑๐. รับทราบความคืบหน้ าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี
๑๑. เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ –

๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
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๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

๒

