เอกสารประกอบวาระที่ ๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๒/ ๒๕๕๐
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
ณ ห้องประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
๒. นพ.มงคล ณ สงขลา
๓. นพ.พลเดช ปิ่ นประทีป

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
กรรมการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๔. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
๕. นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้ อม
๖. พลตํารวจโทธีรวุฒิ บุตรศรีภมู ิ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๗. นายบุรี แก้ วเล็ก
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๘. นายประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๙. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๑๐. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
กรรมการ
๑๑. นพ.ชัยพร ทองประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจเจริญ
๑๒. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ
กรรมการ
๑๓. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๔. ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๕. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
๑๖. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๗. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
กรรมการ
๑๘. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
๑๙. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๒. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
๒๓. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๔. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๕. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.

นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
รศ.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
นายสุชาติ สูงเรือง
นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
นายสนั่น วุฒิ
นางมาริษา เนตรใจบุญ
นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
ปฏิบัติหน้ าที่ เลขาธิการ คสช.
ปฏิบัติหน้ าที่ รองเลขาธิการ คสช.
ปฏิบัติหน้ าที่ รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
(เนื่องจากติดราชการอื่น)
๑. ศ.เสน่ห์ จามริก
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
๓. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นพ.พงษ์พิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข
๒. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๓. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค
๔. นายประภักดิ์ นนทไสย์
๕. นายรณรัตน์ เทียนประทีป
๖. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา
๗. นายไพศาล เจียนศิริจินดา
๘. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
๙. นายวิเชียร คุตตวัส
๑๐. นายไพศาล ลิ้มสถิต
๑๑. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๒. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลาง
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคกลาง
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๒

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นายอนุศักดิ์ สุภาพร
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
นายสุรศักดิ์ บุญเทียน
นางสาวสุนีย์ สุขสว่าง
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางพลินี เสริมสินสิริ
นางสาวกรกนก ตันตระกูล
นางสาวภรนภา เหมปาละ
นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
นางนิรชรา อัศวธีรากุล
นายอภิราชย์ ขันธเสน
นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
นางสาวศิริธร อรไชย
นางจุไรรัตน์ โตคํางาม
นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
นางสาวชลาลัย จันทวดี
นางสาวกนกวรรณ นิลปักษ์

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการได้ กล่าวเปิ ดประชุม และแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ว่า เนื่ องจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญต่อการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย จึงได้ เรียน
เชิญท่านมามอบแนวคิดในการทํางานต่อไปในอนาคตในวันนี้ และจะขอใช้ เวลาสําหรับการระดมสมองร่วมกัน
ว่าจะทําให้ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ประกาศใช้ แล้ วให้ เกิดประโยชน์สงู สุดได้ อย่างไร
นอกจากนั้น ประธานได้ กล่าวสวัสดีปีใหม่ และแจ้ งว่ามีหลายหน่วยงานได้ นาํ ของขวัญปี ใหม่
มามอบให้ แก่ ก รรมการทุ ก ท่ า นในวั น นี้ ประกอบด้ วยของขวั ญ จาก นพ.วิ ชั ย โชควิ วั ฒ น ประธาน
กรรมการบริหาร จากกรมอนามัย จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ. และจากสภาบันวิจัย
สังคมและสุขภาพ
มติท่ ีประชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๓

วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่ อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ เลขานุการได้ จัดทํารายงานการประชุมดังเอกสารประกอบวาระที่ ๒ จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติท่ ีประชุม

รับรองรายงานการประชุมกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ โดยไม่มีการแก้ ไข

วาระที่ ๓

การระดมสมองเพื่อร่วมกันพิจารณาว่าจะทําให้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการได้ กล่าวเรียนเชิญ ศ.นพ.ประเวศ วะสี แสดง
ปาฐกถามอบแนวคิดในการทํางานต่อไปในอนาคต
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ ช้ ีให้ เห็นวิกฤติของระบบสุขภาพของโลกและของประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
สาเหตุสาํ คัญที่ ต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศที่ เป็ นเรื่ องใหญ่มาก เพราะได้ ขยายคํานิยามของคําว่า
“สุขภาพ” ว่า ไม่ใช่แค่เรื่ องโรคและการเจ็บป่ วยเท่านั้น แต่เป็ นระบบที่ เชื่ อมโยงกันทั้งเรื่ องกาย จิต สังคม
ปั ญญา ฉะนั้น สุขภาพจึงเป็ นเรื่ องของทุกคน ของสังคม และถ้ ามองจํากัดแบบเดิมก็จะแก้ ไขปั ญหาไม่ได้ อัน
นํามาซึ่ งแนวคิดเกี่ ยวกับระบบสุขภาพซึ่ งใหญ่ กว่ าระบบบริการสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข และ
เครื่ องมือที่ สาํ คัญก็คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ใช้ แนวคิด สามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขา คือ
ใช้ อ งค์ ป ระกอบ ๓ อย่ างมาบรรจบกัน คื อ ความรู้ การเคลื่ อนทางสัง คม และอํา นาจรั ฐ หรื อ การเมื อ ง
มาบรรจบกันจึงจะสําเร็จ ใช้ เพียง ๑ หรือ ๒ มุมก็จะไม่สาํ เร็จ ซึ่ งจะสังเกตได้ จากองค์ประกอบของ คสช. ที่ มี
องค์ประกอบครบทั้ง ๓ ส่วน และมี สช. ที่ เป็ นหน่วยงานอิสระทําหน้ าที่ เป็ นเลขานุ การ มีหน้ าที่ เชื่ อมความรู้
เชื่ อมสังคม และเชื่ อมการเมือง มีกลไกสมัชชาสุขภาพเป็ นเครื่ องมือให้ เกิดการเชื่ อมโยงกันทั้ง ๓ มุมและ
เชื่ อมโยงกับ คสช.
และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การปฏิรู ป ระบบสุข ภาพของประเทศว่ า
ควรดําเนินการใน ๓ เรื่ อง คือ
๑. การสร้ างเป้ าหมายหรื อวิสัยทัศน์ร่วมกันว่ า อยากเห็นประเทศไทยเป็ นอย่ างไร ฉะนั้ น
จึงควรเคลื่ อนไหวให้ คนมาสร้ างเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วม โดยเอาสุขภาพหรือสุขภาวะเป็ นตัวตั้ง มิใช่กาํ ไร
สูงสุด ซึ่ งสุขภาวะมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศ และสิ่ งที่ ต้องทํา
ควบคู่กันไปคือ การสร้ างความรู้ให้ แก่ประชาชน ฉะนั้น การสร้ างระบบการสื่ อสารที่ ทําให้ คนไทยรู้ความจริง
จึงเป็ นเรื่ องจําเป็ น
๒. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสังคมสุขภาวะในอุดมคติกับความเป็ นจริง ซึ่ งช่องว่างที่ พบ
จะเป็ นสิ่ งบ่งบอกว่า จะต้ องทําอะไรเพื่ อไปสู่สงั คมอุดมคติดังกล่าว
๓. การพัฒนาจากฐานล่าง เหมือนการสร้ างเจดีย์ทตี่ ้ องสร้ างจากฐานไปสู่ยอด แต่ทผ่ี่ านมา
ประเทศไทยเราสร้ างจากยอดลงสู่ฐาน ทั้งเรื่ องทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทําให้ การพัฒนาเป็ นไปอย่าง
ไม่ม่ันคง ฉะนั้น จึงควรช่ วยกันส่งเสริมให้ ชุมชนท้ องถิ่ นเข้ มแข็ง ภายในห้ าปี ก็น่าจะเกิดสันติสุข ถ้ าคนไทย
ทั้งมวลเข้ าใจตรงนี้กจ็ ะเกิดการเปลี่ ยนแปลง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๔

หลังจากจบปาฐกถา มีกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่ มเติม ซึงมีสาระสําคัญโดยสรุปได้
ดังนี้
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เสนอว่ า ควรเร่ งสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องสุขภาพอย่างเป็ นระบบ
ไม่ แ ยกส่ ว น และเชื่ อมโยงสถาบั น ต่ า งๆในสัง คม เช่ น ครอบครั ว ชุ ม ชน หน่ ว ยงาน สถานประกอบการ
โรงเรียน รวมทั้งสถาบันทางศาสนา ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการพั ฒนาร่ วมกัน นอกจากนั้น ควรให้ ความรู้
ด้ านสุขภาพในเชิงส่งเสริมและป้ องกันให้ แก่ประชาชน เช่น การออกกําลังกาย อาหาร สวนสาธารณะ เป็ นต้ น
นพ.ชั ย พร ทองประเสริ ฐ เสนอให้ พิ จ ารณาการสร้ า งกลไกในระบบตั ว แทนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่ จะเข้ ามาร่วมประชุม คสช. เพราะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นแต่ละรูปแบบมีศักยภาพ
โครงสร้ างและปริมาณแตกต่างกัน
นายธีร ศั กดิ์ พานิ ช วิ ท ย์ เสนอให้ ที่ ประชุ ม มีร ะบบการสร้ า งความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งกรอบ
นโยบายจากที่ ประชุม คสช. กับการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พลตํารวจโทธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ มีความเห็นว่า การดําเนินงานภาคการเมืองเป็ นส่วนสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ฉะนั้น รัฐบาลควรให้ ความสําคัญกับกิจกรรมทางการเมืองที่ บริสทุ ธิ์ ทุกระดับ
ที่ ใกล้ เคียงกัน ตั้งแต่ระดับ อบต. จนถึงระดับชาติ
รศ.ศิริชัยย์ ชั ยชนะวงศ์ เสนอให้ มีการจัดเวทีทาํ ความเข้ าใจต่ อบทบาทของผู้ แทนองค์กร
ภาคเอกชนใน คสช. กับผู้แทนองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ
นายวิจัย อัมราลิขิต ได้ กล่าวเห็นด้ วยกับสิ่ งข้ อเสนอของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี แต่ที่ผ่านมา
โดยส่ วนใหญ่ ส่ วนกลางเป็ นผู้ ดํา เนิ น การโดยท้ อ งถิ่ นมิได้ เข้ า มาร่ ว มเท่ าที่ ควร เช่ น ในเรื่ องการถ่ า ยโอน
สถานีอนามัยที่ ว่าควรมอบให้ องค์กรท้ องถิ่ นเป็ นผู้ดูแลแทนกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เสนอให้ มีการจัดเวทีระดมสมองร่วมกันระหว่างสมาชิก คสช. เพื่ อ
สร้ างเป้ าหมายร่วมกัน และช่วยกันกําหนดแนวทางการทํางานและพัฒนาประเทศร่วมกัน
นายสนั่น วุฒิ เสนอให้ มีการพัฒนาอาสาสมัครให้ เข้ ามาเป็ นฐานพลังในการขับเคลื่ อนเรื่ องนี้
โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ เป็ นเยาวชน
มติท่ ีประชุม

มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารนําข้ อเสนอจากกรรมการไปพิจารณาและใช้ ประโยชน์
โดยเฉพาะเรื่ องการจัดเวทีระดมสมอง คสช.

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ การก่อสร้างอาคาร สช. สวรส. และ พรพ.
นางปิ ติ พ ร จั น ทรทั ต ณ อยุ ธ ยา ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบถึ ง มติ
คณะรั ฐมนตรีที่ได้ อนุ มัติงบประมาณประจําปี ๒๕๕๑ (ผู กพัน ๓ ปี ) ให้ กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) สําหรั บก่อสร้ างอาคารศูนย์การสร้ างและจั ดการความรู้เพื่ อการพั ฒนาระบบสุข ภาพเป็ นอาคาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๕

๖ ชั้นในวงเงิน ๑๗๑.๙๕๗ ล้ านบาท โดยจัดงบประมาณผ่ าน สวรส. สําหรั บเป็ นสถานที่ ทํางานของ สช.
สวรส. และสถาบั น พั ฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล(พรพ.) ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุข ได้ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์พ้ ืนที่ ก่อสร้ างประมาณ ๔ ไร่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ
หาผู้รับจ้ าง และจะเริ่ มก่อสร้ างได้ ในต้ นปี ๒๕๕๑ น่าจะแล้ วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๕๓ จึงเรียนมาเพื่ อที่
ประชุมทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบ

๔.๒ โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพธิ ภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุ การ ได้ มอบหมายให้ นางนิรชรา อัศวธีรากุล
พนักงาน สช. นําเสนอรายละเอียดต่อกรรมการตามเอกสารแนบวาระที่ ๔.๒ ดังนี้
ระบบสุข ภาพไทยเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิ ถีชีวิต ที่ มีพั ฒ นาการควบคู่ กับการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทยมานับแต่อดีต ครั้นเมื่ อการแพทย์ตะวันตกเผยแพร่เข้ าสู่สงั คมไทย ทําให้
ระบบวิ ธีคิดทางการแพทย์ของไทยเปลี่ ยนทัศนะไปเป็ นการแพทย์ แบบชี วภาพและทฤษฎี เชิ งโรคมากขึ้ น
ตามลําดับ เหตุการณ์และความเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวที่ เกิดขึ้นนับเป็ นประวัติศาสตร์และพัฒนาการของระบบ
สุขภาพที่ ทรงคุณค่าแก่การเรียนรู้ ในขณะเดียวกันการเปลี่ ยนแปลงครั้งสําคัญที่ เกิดขึ้นกับระบบสุขภาพไทย
เช่ น การปฏิรูป ระบบสุข ภาพ การกระจายอํานาจ การปฏิรูประบบราชการ นโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า ล้ วนเป็ นการเปลี่ ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ทสี่ าํ คัญต่อระบบสุขภาพด้ วยเช่นกัน
การจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ ควรดําเนินการ
โดยจัดทําเป็ นโครงการในระยะเวลา ๕ ปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ อเป็ นแหล่งรวบรวมทํานุ บํารุง รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญเกี่ ยวกับการ
พัฒนาระบบสุขภาพไทย
๒. เพื่ อเป็ นแหล่ งข้ อมูลทางวิชาการเพื่ อการเรียนรู้เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของ
ระบบสุขภาพไทย ตลอดจนพัฒนาการด้ านสังคม การเมืองที่ เกี่ ยวข้ อง
๓. เพื่ อดําเนินการวิจัยและสนับสนุ นการศึกษาค้ นคว้ า ตลอดจนเพื่ อสร้ างความร่ วมมือกับ
สถาบันต่างๆในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความเข้ าใจในมิติทางสังคมของสุขภาพและ
การแพทย์
๔. เพื่ อสร้ างสรรค์และปลูกฝังสํานึกและความภาคภูมิใจต่อความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์
ซึ่ งในการดําเนินงาน มีความก้ าวหน้ า ดังนี้
๑. เตรียมระบบและสร้ างเนื้อหาในระยะ ๓ ปี แรก
๑.๑ สร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็ นการสร้ างความร่วมมือทางวิชาการด้ านการ
จัดทําฐานข้ อมูลประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และรูปแบบการจัดสัมมนาผู้ร้ ูเห็นประวัติศาสตร์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ The Welcome Trust for the History of
Medicine, University College London และ Centre for Contemporary British History ณ กรุงลอนดอน
ประเทศอั ง กฤษ ซึ่ งเป็ นองค์ ก รที่ มี ห อสมุ ด ประวั ติ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกและวารสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๖

ประวัติศาสตร์การแพทย์ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งยังเป็ นองค์กรที่ มีฐานข้ อมูลจากการสัมมนาผู้ร้ ูเห็นที่ ใหญ่ และ
ครอบคลุมประเด็นต่างๆมากที่ สดุ
๑.๒ รวบรวมและจัดระบบเอกสารหอจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ ดังนี้
- เอกสารสําหรับจัดเก็บในหอจดหมายเหตุ ซึ่ งเป็ นเอกสารเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์
สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุขไทย เอกสารส่วนบุ คคลที่ มี คุณูปการต่ อระบบสุขภาพไทยเอกสาร
ที่ เกี่ ยวข้ องกับ เรื่ องราวของการปฏิรูป ระบบสุขภาพและการดําเนิ นงานหลั งการมีพระราชบั ญญั ติสุข ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
- หลักฐานและวัตถุสาํ หรับจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์ ได้ แก่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการ
ทํางานสาธารณสุข อุปกรณ์ทางการแพทย์ตะวันตก และตะวันออก ข้ าวของเครื่ องใช้ ทสี่ ะท้ อนระบบสุขภาพไทย
เช่น อาหาร การละเล่น
๑.๓ จัดสัมมนาผู้ร้ เู ห็น (Witness Seminar) ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย
เพื่ อประมวลความรู้เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือวิวัฒนาการของสิ่ งที่ เกิดขึ้น ในช่ วงชีวิตของผู้ร้ ูเห็น โดยการเชิญ
ผู้ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ม าร่ ว มสั ม มนาบอกเล่ า เรื่ องราว ตามความทรงจํา และมี ก ารจดบั น ทึก ไว้ เ พื่ อ
การจัดการความรู้ต่อไป
๒. การดําเนินการในช่วงที่ อาคารของ สช. ก่อสร้ างเสร็จเรียบร้ อยในระยะ ๒ ปี หลัง โดยจะ
เป็ นการย้ ายเอกสารและวัตถุมาจัดแสดงและริเริ่ มให้ บริการค้ นคว้ าเอกสารเบื้องต้ นในหอจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์
ทั้ง นี้ การดํา เนิ น การได้ ม อบหมายให้ สํา นั ก วิ จั ย สั ง คมและสุ ข ภาพ สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุขและสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการ ดังรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๔.๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมทราบ
ที่ ประชุมได้ ให้ ข้อเสนอแนะ เพิ่ มเติม ดังนี้
นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี เสนอให้ เพิ่ มเติมหลักฐานหรือวัตถุทแี่ สดงถึงวิถีการดําเนินชีวิตที่ มีผล
ต่อสุขภาพ เช่น การนั่งพับเพียบ การหาบนํา้ การแบกข้ าวสารเป็ นกระสอบ การก้ มหลังทํานา หรือวิวัฒนากา
ของส้ วม ที่ แต่เดิมใช้ การขับถ่ายในทุง่ และวิวัฒนาการมาตามลําดับ รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีทสี่ ่งผลต่อ
สุขภาพ
นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์ เสนอให้ แยกการจัดแสดงออกเป็ น ๒ แนวคือ การแพทย์แผนไทย
รวมอายุรเวท กับการแพทย์ตะวันตก และให้ คาํ นึงถึงการสร้ างกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ กับเยาวชนคน
รุ่นหลังด้ วย
นพ. วิชัย โชควิวัฒน แจ้ งเพิ่ มเติมว่ า หอจดหมายเหตุส่วนหนึ่ งจะจัดไว้ ทอี่ าคารที่ แสดง แต่
เรื่ องราวที่ จะนําเสนอมีมากไม่สามารถนํามารวมไว้ ทเี่ ดียวได้ แต่ควรสร้ างและเชื่ อมโยงกับสถานที่ นาํ เสนอที่ มี
อยู่ทว่ั ประเทศเป็ นลักษณะเครือข่ายด้ วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๗

มติท่ ีประชุม

รับทราบและให้ เลขานุการนําข้ อเสนอแนะจากที่ ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ

วาระที่ ๕

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐

๕.๑ เลือกผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.วิ ชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการบริ หาร ได้ รายงานว่ า จากการประชุ ม คสช.ครั้ งที่
๑/๒๕๕๐ ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริหาร ตาม
ระเบี ยบกรรมการสุขภาพแห่ ง ชาติว่า ด้ วยคุ ณสมบั ติ หลั ก เกณฑ์และวิ ธีก ารในการสรรหาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น
กรรมการบริ หาร สํานั กงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง ประธาน คสช. ได้ มีคํา สั่ง ที่
๑/๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาแล้ วนั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ ดาํ เนินการแล้ ว โดยมีหลักการสรรหา ดังนี้
๑. ให้ ได้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิที่สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา
๓๙ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. มีประสบการณ์ทเี่ หมาะสมในแต่ละด้ านโดยเฉพาะเกี่ ยวกับการบริหารองค์กร
๓. มีความหลากหลาย
๔. มีอาวุโสมากพอสมควร
๕. เป็ นผู้ทเี่ คยมีส่วนร่วมกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติทผี่ ่านมา
ในการสรรหาได้ ดําเนินการตามระเบียบฯ โดยพิ จารณาเรียงเป็ นรายด้ าน ลงคะแนนเลือกโดยวิธีลับให้ ได้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านละ ๒ คน ดังนี้
 ด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย
คนที่ ๑ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
คนที่ ๒ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา
 ด้ านบริหาร
คนที่ ๑ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี
คนที่ ๒ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
 ด้ านสื่ อสารมวลชน
คนที่ ๑ นางสุภาวดี หาญเมธี
คนที่ ๒ นางวิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์
 ด้ านสังคมหรือสิ่ งแวดล้ อม
คนที่ ๑ นายพิชัย ศรีใส
คนที่ ๒ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
 ด้ านสุขภาพ
คนที่ ๑ รศ. วิลาวัณย์ เสนารัตน์
คนที่ ๒ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สขุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๘

ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๑
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริหาร
ด้ านละ ๑ คน
ที่ ประชุมจึงได้ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากรายชื่ อที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใช้ วิธีการ
ลงคะแนนลับ ซึ่ งผู้ทรงคุณวุฒิทไี่ ด้ รับการคัดเลือกในแต่ละด้ าน ดังนี้
๑. ด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ คือ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๒. ด้ านบริหาร คือ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี
๓. ด้ านสื่ อสารมวลชน คือ นางสุภาวดี หาญเมธี
๔. ด้ านสังคมหรือสิ่ งแวดล้ อม คือ นายพิชัย ศรีใส
๕. ด้ านสุขภาพ คือ รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบให้ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทได้
ี่ รับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริหาร และมอบหมายให้
เลขานุการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งเสนอต่อประธานกรรมการเพื่ อลงนามแต่งตั้งต่อไป

๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการได้ มอบหมายให้ นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
พนักงาน สช. นําเสนอให้ ทปี่ ระชุมทราบถึงมติคณะกรรมการ คสช. ครั้งที่ ผ่านมาที่ ให้ ความเห็นชอบระบบและ
กลไกการจัดทําธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติน้ัน เพื่ อให้ การจัดทําธรรมนู ญเป็ นไปตามระบบและ
กระบวนการที่ วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ โดย
มี นายแพทย์ บ รรลุ ศิริ พ านิ ช เป็ นประธาน เลขาธิก าร สช. เป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร ผู้ อ ํา นวยการ
สถาบั น วิจั ย ระบบสาธารณสุข และผู้ อ ํา นวยการสํา นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํา นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีกรรมการที่ มาจากหลายภาคส่วน จํานวนประมาณ ๓๐ คน
สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณาเสนอประธาน คสช.
แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบภาพรวมของการดําเนินงานตามระบบและกระบวนการยกร่างธรรมนูญว่า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ คสช. ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
(๒) จัดทํากรอบการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้ นกระบวนการ
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม
(๓) รับผิดชอบการยกร่างเนื้อหาสาระเฉพาะประเด็นตาม มาตรา๔๗(๑)(๒)(๓)อันเป็ น
แนวคิด และทิศทางร่ วมของธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติท้ังฉบับ รวมถึงรั บผิดชอบยกร่ างสาระ
ประเด็นอื่ นๆที่ อาจเกิดขึ้นนอกจากที่ กาํ หนดไว้ ในกฎหมาย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๙

(๔) พิจารณาเนื้อหาสาระทั้งในภาพรวม และประเด็นย่อยให้ สอดคล้ องกันและจัดทําเป็ น
ร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
(๕) นําร่ างธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติเสนอเพื่ อรับฟั งความเห็นในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และหรือด้ วยวิธกี ารอื่ นตามความเหมาะสม
(๖) นําเสนอร่ าง ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติต่อ คสช. เพื่ อพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็ น
(๘) หน้ าที่ อนื่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ คสช. มอบหมาย
ที่ ประชุมได้ มีการอภิปรายต่อแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญแห่งชาติกนั อย่าง
กว้ างขวาง ซึ่ งสามารถจําแนกได้ ๒ แนวทาง คือ
- แนวทางที่ หนึ่ ง : เห็นชอบตามที่ เสนอ
- แนวทางที่ สอง : ให้ ความเห็นชอบเฉพาะผู้ทาํ หน้ าที่ ประธานคณะกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุ การ และให้ เพื่ อให้ เกิดกระบวนการการมีส่วนร่ วม ควรให้
คสช. เข้ าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรายชื่ อกรรมการด้ วย
มติท่ ีประชุม

ที่ ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ แต่ งตั้งคณะกรรมการจัด ทําธรรมนู ญว่ า ด้ วยระบบสุขภาพแห่ ง ชาติ โดยมี
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็ นประธาน เลขาธิการ สช. เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
ผู้ อํา นวยการสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข และผู้ อํา นวยการสํา นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. เห็นชอบหน้ าที่ และอํานาจของคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
จํานวน ๘ ข้ อ ตามที่ เสนอ
๓. มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการจัดทําธรรมนู ญฯ เลขานุ การและผู้ช่วยเลขานุ การ
ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และผู้แทนจาก คสช. จํานวน ๓ ราย ประกอบด้ วย นาย
ธี ร ศั ก ดิ์ พานิ ช วิ ท ย์ นพ.ประพจน์ เภตรากาศ และนายศิ ริ ชั ย ย์ ชั ย ชนะวงศ์ เป็ น
คณะทํา งานพิ จ ารณาเสนอองค์ ป ระกอบและรายชื่ อคณะกรรมการจํา นวนประมาณ
๓๐ - ๓๕ คน และนําเสนอต่อ คสช. เพื่ อให้ ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ ๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

๖.๑ การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมี
ป้องกันกําจัดศัตรูพชื
ประธานกรรมการแจ้ งขอถอนวาระนี้ออกจากการประชุมในครั้งนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
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๖.๒ ร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยเบี้ ยประชุมที่มิใช่เบี้ ยประชุมของ คสช. ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่ นในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐, พ.ศ....
ประธานกรรมการแจ้ งขอถอนวาระนี้ออกจากการประชุมในครั้งนี้
๖.๓ ร่ า งประกาศคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ อง หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารในการจัด และการ
สนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้ นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ....
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้ช่วยเลขานุการ นําเสนอว่า ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ คสช. วางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชา
สุ ข ภาพเฉพาะพื้ นที่ หรื อ สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็น นั้ น บั ด นี้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ จั ด ทํา ร่ า งประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ…. ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่
๖.๓
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณา
ที่ ประชุ ม ได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาร่ า งประกาศคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ดั ง กล่ า ว โดยมี
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้ ตรวจสอบความถูกต้ องว่า จะต้ องออกเป็ น “ประกาศ คสช.” หรือ “ระเบียบ คสช.”
๒. สร้ างความชัดเจนในการกําหนดแนวทางการจัดสมัชชาเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ตามข้ อ ๓ ในหมวดที่ ๑ ว่าต้ องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๘ ข้ อหรือไม่
๓. ในกรณีทกี่ ารจัดสมัชชาสุขภาพที่ ทําทั้งในเชิงพื้นที่ และประเด็นรวมกันอยู่ จะขัดแย้ งกับ
ข้ อความที่ ระบุไว้ ในประกาศว่า “การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” หรือไม่
จะใช้ คาํ ว่า “และหรือ” แทนคําว่า “หรือ” ได้ หรือไม่
๔. ขอทราบแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นที่ สาํ นักงานกําหนดตามข้ อ ๔ หมวด ๒
๕. ให้ สร้ างกลไกการสื่ อสารหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นตามประกาศนี้ให้ สาธารณะทุกภาคส่วนรับทราบโดยทัว่ ไป
๖. ประกาศฉบับนี้มิได้ จาํ กัดการจัดสมัชชาสุขภาพหรือกิจกรรมที่ องค์กรต่างๆทําอยู่เดิม แต่
หากจะขอรับการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจาก สช. จะต้ องปฏิบัติตามประกาศนี้
มติท่ ีประชุม

ที่ ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัด
และการสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
พ.ศ. .... ตามเสนอ โดยประกาศนี้มิได้ จาํ กัดการจัดสมัชชาสุขภาพหรือกิจกรรมต่างๆที่
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ทําอยู่เดิม แต่หากขอรับการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจาก สช. จะต้ องปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ อย่างไรก็ตาม การจัดสมัชชาสุขภาพสามารถเชื่ อมโยงกับแหล่งทุนอื่ นๆได้ ด้วย
ทั้งนี้ ควรสร้ างกลไกการสื่ อสารให้ สาธารณะทราบและเข้ าใจโดยทั่วไป เพื่ อสร้ าง
การมีส่วนร่วมอย่างกว้ างขวาง และให้ นาํ ข้ อสังเกตจากที่ ประชุมไปใช้ ในทางปฏิบัติด้วย
๒. ให้ เลขานุการนําเสนอแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรื อ สมั ช ชาสุข ภาพเฉพาะประเด็น ที่ กํา หนดตามข้ อ ๔ หมวด ๒ ให้ ที่ ประชุ ม คสช.
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ

๗.๑ นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เพื่ อการประชุมคสช.เป็ นไปอย่างเป็ นอย่ างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ
ฝ่ ายเลขานุ การจึงขอกําหนดเวลานัดหมายการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กระทรวงสาธารณสุข
๗.๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

ปิ ดประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐

๑๒

