
รายงานการประชมุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครัง้ที่  ๒/ ๒๕๕๐ 

วนัที่   ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 
ณ หอ้งประชุมกําธร สุวรรณกิจ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑. นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  รองนายกรัฐมนตรี              ประธานกรรมการ  
๒. นพ.มงคล  ณ สงขลา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ      รองประธานกรรมการ 
๓. นพ.พลเดช  ป่ินประทปี  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา   กรรมการ 

                                                สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์                        
๔. นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    กรรมการ 
๕. นายชาตรี  ช่วยประสทิธิ์   แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  

                                                และสิ่ งแวดล้อม 
๖. พลตาํรวจโทธรีวุฒิ  บุตรศรีภมิู   แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย         กรรมการ 
๗. นายบุรี  แก้วเลก็   แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร              กรรมการ 
๘. นายประวิทย์  ล่ีสถาพรวงศา    แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  กรรมการ 
๙. นายอภิรักษ์  โกษะโยธนิ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                กรรมการ 
๑๐. นายวิจัย  อมัราลิขติ  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม   กรรมการ 
๑๑. นพ.ชัยพร  ทองประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาํนาจเจริญ  กรรมการ 
๑๒. นายธรีศักดิ  พานิชวิทย์์   นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ   กรรมการ 
๑๓. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสทิธา ผู้แทนทนัตแพทยสภา     กรรมการ 
๑๔.   ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสชักรรม     กรรมการ 
๑๕. รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
๑๖.   ศ.เกยีรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสพุรรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล     กรรมการ 
๑๗. นางสมุนา  ตัณฑเศรษฐี  ผู้แทนสภากายภาพบาํบัด    กรรมการ 
๑๘. นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น  กรรมการ 

                                               ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
๑๙. นายยรรยงชัย  โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๒๐. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒๑. ดร.เสรี  พงศ์พิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒๒. รศ.กฤตยา  อาชวนิจกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๒๓. นายสริุนทร์  กจินิตย์ชีว์  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๒๔. รศ.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑    กรรมการ 
๒๕. นางดวงพร  อฐิรัตน์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒    กรรมการ 

เอกสารประกอบวาระที่   ๒ 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๒ 

๒๖. นายสพัุฒน์  ธนะพิงค์พงษ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓    กรรมการ 
๒๗. นายธรีวัฒน์  ศรีปฐมสวัสดิ์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔    กรรมการ 
๒๘. ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕    กรรมการ 
๒๙. รศ.ศิริชัยย์  ชัยชนะวงศ์  ผู้แทนองคก์รภาคเอกชนเขต ๖    กรรมการ 
๓๐. นายสชุาติ  สงูเรือง   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗    กรรมการ 
๓๑. นายณรงค์  ตั้งศิริชัย  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘    กรรมการ 
๓๒. นายสรุพงษ์  พรมเท้า  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙    กรรมการ 
๓๓. นายสนั่น  วุฒิ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐    กรรมการ 
๓๔. นางมาริษา  เนตรใจบุญ  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑    กรรมการ 
๓๕. นายคล่อง  ช่ืนอารมณ ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒    กรรมการ 
๓๖. นพ.ประพจน์  เภตรากาศ  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓    กรรมการ 
๓๗. นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ  ปฏบัิติหน้าที่ เลขาธกิาร คสช.                   กรรมการและเลขานุการ 
๓๘. นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา ปฏบัิติหน้าที่ รองเลขาธกิาร คสช.           ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙. นางกรรณิการ์  บรรเทงิจิตร ปฏบัิติหน้าที่ รองเลขาธกิาร คสช.                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูไ้ม่เขา้ประชุม  (เนื่องจากติดราชการอ่ืน) 
๑. ศ.เสน่ห์  จามริก ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
๒. ศ.นพ.สมศักดิ  โ์ ล่ห์เลขา  ผู้แทนแพทยสภา 
๓. นายพงษ์ศักด ิ พยัฆวิเชียร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
๑. นพ.พงษ์พิสทุธ ิ จงอดุมสขุ์   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 
๒. นพ.ศุภกจิ  ศิริลักษณ ์  สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ 
๓. นพ.ชวินทร์  ศิรินาค   กรงุเทพมหานคร 
๔. นายประภักดิ  ์ นนทไสย์  กรงุเทพมหานคร 
๕. นายรณรัตน์  เทยีนประทปี  กรงุเทพมหานคร 
๖. นางกญัญารัตน์  จิรจินดา  กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์   
๗. นายไพศาล  เจียนศิริจินดา  เครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคเหนือ 
๘. นางรัตนา  สมบูรณ์วิทย์  เครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคกลาง 
๙. นายวิเชียร  คุตตวัส   เครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคกลาง 
๑๐. นายไพศาล  ล้ิมสถติ  แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๑. นพ.อกุฤษฏ ์ มิลินทางกูร    พนักงาน สช. 
๑๒. นางอรพรรณ  ศรีสขุวัฒนา  พนักงาน สช. 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๓ 

๑๓. นายอนุศักดิ  สภุาพร์   พนักงาน สช. 
๑๔. นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต  พนักงาน สช. 
๑๕. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา  พนักงาน สช. 
๑๖. นายสรุศักดิ  บุญเทยีน์   พนักงาน สช. 
๑๗. นางสาวสนีุย์  สขุสว่าง  พนักงาน สช. 
๑๘. นางสาวสมพร  เพง็คํา่  พนักงาน สช. 
๑๙. นางพลินี  เสริมสนิสริิ  พนักงาน สช. 
๒๐. นางสาวกรกนก  ตันตระกูล  พนักงาน สช. 
๒๑. นางสาวภรนภา  เหมปาละ  พนักงาน สช. 
๒๒. นางวรรณวิมล  ขวัญยาใจ  พนักงาน สช. 
๒๓. นางนิรชรา  อศัวธรีากุล  พนักงาน สช. 
๒๔. นายอภิราชย์  ขันธเสน  พนักงาน สช. 
๒๕. นางสาวสริะกาญจน์  มโนทศันันท ์ พนักงาน สช.  
๒๖. นางสาวศิริธร  อรไชย  พนักงาน สช. 
๒๗. นางจุไรรัตน์  โตคาํงาม  พนักงาน สช. 
๒๘. นางสาวชญาดา  ฟักน่วม  พนักงาน สช. 
๒๙. นางสาวชลาลัย  จันทวดี  พนักงาน สช. 
๓๐. นางสาวกนกวรรณ  นิลปักษ์ พนักงาน สช. 
 

เปิดประชมุเวลา  ๙.๓๐ น.   
 

วาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ

ว่า เน่ืองจาก ศ.นพ.ประเวศ วะส ีเป็นผู้มีบทบาทสาํคัญต่อการปฏรูิประบบสขุภาพของประเทศไทย จึงได้เรียน

เชิญท่านมามอบแนวคิดในการทาํงานต่อไปในอนาคตในวันน้ี และจะขอใช้เวลาสาํหรับการระดมสมองร่วมกัน

ว่าจะทาํให้พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ประกาศใช้แล้วให้เกดิประโยชน์สงูสดุได้อย่างไร   

นอกจากน้ัน ประธานได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ และแจ้งว่ามีหลายหน่วยงานได้นาํของขวัญปีใหม่

มามอบให้แก่กรรมการทุกท่านในวันน้ี ประกอบด้วยของขวัญจาก นพ . วิชัย  โชควิ วัฒน ประธาน

กรรมการบริหาร จากกรมอนามัย  จากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ. และจากสภาบันวิจัย

สงัคมและสขุภาพ  

 
มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 

 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๔ 

วาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแลว้ 
ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๐ เลขานุการได้จัดทาํรายงานการประชุมดังเอกสารประกอบวาระที่  ๒ จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชุมกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ โดยไม่มีการแก้ไข 

 
วาระท่ี ๓   การระดมสมองเพื่ อร่วมกนัพิจารณาว่าจะทําใหพ้ระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐ เกิดประโยชนสู์งสุดไดอ้ย่างไร 

นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการได้กล่าวเรียนเชิญ ศ.นพ.ประเวศ วะสี แสดง

ปาฐกถามอบแนวคิดในการทาํงานต่อไปในอนาคต  

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ช้ีให้เหน็วิกฤติของระบบสุขภาพของโลกและของประเทศไทย ซ่ึงเป็น

สาเหตุสาํคัญที่ ต้องมีการปฏริูประบบสขุภาพของประเทศที่ เป็นเร่ืองใหญ่มาก เพราะได้ขยายคาํนิยามของคาํว่า 

“สุขภาพ” ว่า ไม่ใช่แค่เร่ืองโรคและการเจบ็ป่วยเท่าน้ัน แต่เป็นระบบที่ เช่ือมโยงกันทั้งเร่ืองกาย จิต สังคม 

ปัญญา ฉะน้ัน สุขภาพจึงเป็นเร่ืองของทุกคน ของสังคม และถ้ามองจาํกัดแบบเดิมกจ็ะแก้ไขปัญหาไม่ได้ อัน

นาํมาซ่ึงแนวคิดเกี่ ยวกับระบบสุขภาพซ่ึงใหญ่กว่าระบบบริการสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข และ

เคร่ืองมือที่ สาํคัญกคื็อ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ใช้แนวคิด สามเหล่ียมเขย้ือนภเูขา คือ 

ใช้องค์ประกอบ ๓ อย่างมาบรรจบกัน คือ ความรู้  การเคล่ือนทางสังคม และอํานาจรัฐหรือการเมือง         

มาบรรจบกันจึงจะสาํเรจ็ ใช้เพียง ๑ หรือ ๒ มุมกจ็ะไม่สาํเรจ็ ซึ่ งจะสังเกตได้จากองค์ประกอบของ คสช. ที่ มี

องค์ประกอบครบทั้ง ๓ ส่วน และมี สช. ที่ เป็นหน่วยงานอิสระทาํหน้าที่ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ เช่ือมความรู้ 

เช่ือมสังคม และเช่ือมการเมือง  มีกลไกสมัชชาสุขภาพเป็นเคร่ืองมือให้เกิดการเช่ือมโยงกันทั้ง ๓ มุมและ

เช่ือมโยงกบั คสช.  

และ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศว่า     

ควรดาํเนินการใน ๓ เร่ือง คือ 

๑. การสร้างเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า อยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไร ฉะน้ัน     

จึงควรเคลื่ อนไหวให้คนมาสร้างเป้าหมายและวิสยัทศัน์ร่วม โดยเอาสุขภาพหรือสขุภาวะเป็นตัวตั้ง มิใช่กาํไร

สงูสดุ ซ่ึงสขุภาวะมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศ และสิ่ งที่ ต้องทาํ

ควบคู่กันไปคือ การสร้างความรู้ ให้แก่ประชาชน ฉะน้ัน การสร้างระบบการสื่ อสารที่ ทาํให้คนไทยรู้ความจริง  

จึงเป็นเร่ืองจาํเป็น 

๒. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสังคมสุขภาวะในอุดมคติกับความเป็นจริง ซ่ึงช่องว่างที่ พบ 

จะเป็นสิ่ งบ่งบอกว่า จะต้องทาํอะไรเพ่ือไปสู่สงัคมอดุมคติดังกล่าว 

๓. การพัฒนาจากฐานล่าง เหมือนการสร้างเจดีย์ที่ ต้องสร้างจากฐานไปสู่ยอด แต่ที่ ผ่านมา

ประเทศไทยเราสร้างจากยอดลงสู่ฐาน ทั้งเร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทาํให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง 

ไม่ม่ันคง ฉะน้ัน จึงควรช่วยกันส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่ นเข้มแขง็ ภายในห้าปีกน่็าจะเกิดสันติสุข ถ้าคนไทย    

ทั้งมวลเข้าใจตรงนี้กจ็ะเกดิการเปล่ียนแปลง 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๕ 

หลังจากจบปาฐกถา มีกรรมการร่วมแสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติม ซึงมีสาระสาํคญัโดยสรุปได้ 

ดังน้ี 

นายอภิรักษ์  โกษะโยธิน เสนอว่า ควรเร่งสร้างความเข้าใจในเร่ืองสุขภาพอย่างเป็นระบบ    

ไม่แยกส่วน และเช่ือมโยงสถาบันต่างๆในสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สถานประกอบการ 

โรงเรียน รวมทั้งสถาบันทางศาสนา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน นอกจากน้ัน ควรให้ความรู้   

ด้านสขุภาพในเชิงส่งเสริมและป้องกนัให้แก่ประชาชน เช่น การออกกาํลังกาย อาหาร สวนสาธารณะ เป็นต้น 

นพ.ชัยพร  ทองประเสริฐ เสนอให้พิจารณาการสร้างกลไกในระบบตัวแทนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ จะเข้ามาร่วมประชุม คสช. เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นแต่ละรูปแบบมีศักยภาพ 

โครงสร้างและปริมาณแตกต่างกนั 

นายธีรศักดิ์   พานิชวิทย์ เสนอให้ที่ ประชุมมีระบบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรอบ

นโยบายจากที่ ประชุม คสช. กบัการนาํนโยบายไปสู่การปฏบัิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พลตาํรวจโทธีรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ มีความเห็นว่า การดาํเนินงานภาคการเมืองเป็นส่วนสาํคัญ 

ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ฉะน้ัน รัฐบาลควรให้ความสาํคัญกบักิจกรรมทางการเมืองที่ บริสทุธิทุกระดับ์  

ที่ ใกล้เคียงกนั ตั้งแต่ระดับ อบต. จนถงึระดับชาติ  

รศ.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ เสนอให้มีการจัดเวทีทาํความเข้าใจต่อบทบาทของผู้แทนองค์กร

ภาคเอกชนใน คสช. กบัผู้แทนองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ  

นายวิจัย  อัมราลิขิต ได้กล่าวเห็นด้วยกับสิ่ งข้อเสนอของ ศ.นพ.ประเวศ  วะสี แต่ที่ ผ่านมา  

โดยส่วนใหญ่ ส่วนกลางเป็นผู้ดําเนินการโดยท้องถิ่ นมิได้เข้ามาร่วมเท่าที่ ควร เช่น ในเร่ืองการถ่ายโอน     

สถานีอนามัยที่ ว่าควรมอบให้องค์กรท้องถิ่ นเป็นผู้ดูแลแทนกระทรวงสาธารณสขุ 

นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์ เสนอให้มีการจัดเวทรีะดมสมองร่วมกันระหว่างสมาชิก คสช. เพ่ือ

สร้างเป้าหมายร่วมกนั และช่วยกนักาํหนดแนวทางการทาํงานและพัฒนาประเทศร่วมกนั 

นายสน่ัน วุฒิ เสนอให้มีการพัฒนาอาสาสมัครให้เข้ามาเป็นฐานพลังในการขับเคล่ือนเร่ืองน้ี

โดยเฉพาะอาสาสมัครที่ เป็นเยาวชน 

 

มติท่ีประชมุ  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนาํข้อเสนอจากกรรมการไปพิจารณาและใช้ประโยชน์ 

โดยเฉพาะเร่ืองการจัดเวทรีะดมสมอง คสช. 

 

วาระท่ี ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
๔.๑  การก่อสรา้งอาคาร สช. สวรส. และ พรพ. 

นางปิติพร  จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ ประชุมรับทราบถึงมติ

คณะรัฐมนตรีที่ ได้อนุมัติงบประมาณประจําปี ๒๕๕๑ (ผูกพัน ๓ ปี) ให้กับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) สาํหรับก่อสร้างอาคารศูนย์การสร้างและจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพเป็นอาคาร        



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๖ 

๖ ช้ันในวงเงิน ๑๗๑.๙๕๗  ล้านบาท โดยจัดงบประมาณผ่าน สวรส. สาํหรับเป็นสถานที่ ทาํงานของ สช. 

สวรส. และสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความ

อนุเคราะห์พ้ืนที่ ก่อสร้างประมาณ ๔ ไร่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข  ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาํเนินการ 

หาผู้รับจ้าง และจะเร่ิมก่อสร้างได้ในต้นปี ๒๕๕๑ น่าจะแล้วเสรจ็ประมาณปลายปี ๒๕๕๓  จึงเรียนมาเพ่ือที่

ประชุมทราบ 

 

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 

 
๔.๒  โครงการจดัตั้งหอจดหมายเหตุและพิพธิภณัฑร์ะบบสุขภาพไทย  

นางปิติพร  จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ ได้มอบหมายให้นางนิรชรา  อัศวธีรากุล 

พนักงาน สช. นาํเสนอรายละเอยีดต่อกรรมการตามเอกสารแนบวาระที่  ๔.๒ ดังน้ี 
ระบบสุขภาพไทยเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตที่ มีพัฒนาการควบคู่กับการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมไทยมานับแต่อดีต คร้ันเม่ือการแพทย์ตะวันตกเผยแพร่เข้าสู่สงัคมไทย ทาํให้

ระบบวิธีคิดทางการแพทย์ของไทยเปล่ียนทัศนะไปเป็นการแพทย์แบบชีวภาพและทฤษฎีเชิงโรคมากขึ้ น

ตามลาํดับ เหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงดังกล่าวที่ เกิดขึ้นนับเป็นประวัติศาสตร์และพัฒนาการของระบบ

สุขภาพที่ ทรงคุณค่าแก่การเรียนรู้  ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคัญที่ เกดิขึ้ นกับระบบสุขภาพไทย 

เช่น การปฏิรูประบบสุขภาพ การกระจายอาํนาจ  การปฏิรูประบบราชการ นโยบายหลักประกันสุขภาพ     

ถ้วนหน้า ล้วนเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังประวัติศาสตร์ที่ สาํคัญต่อระบบสขุภาพด้วยเช่นกนั   
การจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑร์ะบบสขุภาพไทย จึงเป็นสิ่ งสาํคัญที่ ควรดาํเนินการ 

โดยจัดทาํเป็นโครงการในระยะเวลา ๕ ปี  มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
๑. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมทาํนุ บาํรุง รักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ สาํคัญเกี่ ยวกับการ

พัฒนาระบบสขุภาพไทย 
๒. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

ระบบสขุภาพไทย ตลอดจนพัฒนาการด้านสงัคม การเมืองที่ เกี่ ยวข้อง 

๓. เพ่ือดาํเนินการวิจัยและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเพ่ือสร้างความร่วมมือกับ

สถาบันต่างๆในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความเข้าใจในมิติทางสงัคมของสขุภาพและ

การแพทย์ 
๔. เพ่ือสร้างสรรค์และปลูกฝังสาํนึกและความภาคภมิูใจต่อความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

ซ่ึงในการดาํเนินงาน มีความก้าวหน้า ดังน้ี 

๑. เตรียมระบบและสร้างเน้ือหาในระยะ ๓ ปีแรก  

๑.๑ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการ

จัดทาํฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ทางการแพทย์และรูปแบบการจัดสัมมนาผู้รู้เห็นประวัติศาสตร์ทางการแพทย์

และสาธารณสขุ ระหว่างสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติและ The Welcome Trust for the History of 

Medicine, University College London และ Centre for Contemporary British History ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ ซึ่ งเป็นองค์กรที่ มีหอสมุดประวัติศาสตร์การแพทย์ที่ ใหญ่ที่ สุดในโลกและวารสาร



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๗ 

ประวัติศาสตร์การแพทย์ที่ มีช่ือเสียง รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่ มีฐานข้อมูลจากการสัมมนาผู้รู้เห็นที่ ใหญ่และ

ครอบคลุมประเดน็ต่างๆมากที่ สดุ  

๑.๒  รวบรวมและจัดระบบเอกสารหอจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ ์ดังน้ี 

- เอกสารสาํหรับจัดเกบ็ในหอจดหมายเหตุ ซ่ึงเป็นเอกสารเกี่ ยวกบัประวัติศาสตร์
สุขภาพ การแพทย์และการสาธารณสุขไทย เอกสารส่วนบุคคลที่ มีคุณูปการต่อระบบสุขภาพไทยเอกสาร       

ที่ เกี่ ยวข้องกับเร่ืองราวของการปฏิรูประบบสุขภาพและการดําเนินงานหลังการมีพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐     

- หลักฐานและวัตถุสาํหรับจัดเกบ็ในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ

ทาํงานสาธารณสขุ อุปกรณท์างการแพทย์ตะวันตก และตะวันออก ข้าวของเคร่ืองใช้ที่ สะท้อนระบบสขุภาพไทย 

เช่น อาหาร การละเล่น    

๑.๓ จัดสมัมนาผู้รู้เหน็ (Witness Seminar) ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุไทย 

เพ่ือประมวลความรู้ เกี่ ยวกับเหตุการณ์หรือวิวัฒนาการของสิ่ งที่ เกิดขึ้ น ในช่วงชีวิตของผู้รู้เห็น โดยการเชิญ

ผู้เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์มาร่วมสัมมนาบอกเล่าเร่ืองราว ตามความทรงจํา และมีการจดบันทึกไว้เพ่ือ         

การจัดการความรู้ ต่อไป 

๒. การดาํเนินการในช่วงที่ อาคารของ สช. ก่อสร้างเสรจ็เรียบร้อยในระยะ ๒ ปีหลัง โดยจะ

เป็นการย้ายเอกสารและวัตถุมาจัดแสดงและริเร่ิมให้บริการค้นคว้าเอกสารเบ้ืองต้นในหอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑ ์

ทั้งน้ี การดําเนินการได้มอบหมายให้สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ  สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุและสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดังรายละเอยีด

ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่  ๔.๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมทราบ 

  

ที่ ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

นางสมุนา ตัณฑเศรษฐี เสนอให้เพ่ิมเติมหลักฐานหรือวัตถุที่ แสดงถงึวิถีการดาํเนินชีวิตที่ มีผล

ต่อสุขภาพ เช่น การน่ังพับเพียบ การหาบนํา้ การแบกข้าวสารเป็นกระสอบ การก้มหลังทาํนา หรือวิวัฒนากา

ของส้วม ที่ แต่เดิมใช้การขับถ่ายในทุง่และวิวัฒนาการมาตามลาํดับ รวมทั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ ส่งผลต่อ

สขุภาพ  

นายชาตรี  ช่วยประสิทธิ์  เสนอให้แยกการจัดแสดงออกเป็น ๒ แนวคือ การแพทย์แผนไทย 

รวมอายุรเวท กับการแพทย์ตะวันตก และให้คาํนึงถึงการสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคน

รุ่นหลังด้วย  
นพ. วิชัย โชควิวัฒน แจ้งเพ่ิมเติมว่า หอจดหมายเหตุส่วนหน่ึงจะจัดไว้ที่ อาคารที่ แสดง แต่

เร่ืองราวที่ จะนาํเสนอมีมากไม่สามารถนาํมารวมไว้ที่ เดียวได้ แต่ควรสร้างและเช่ือมโยงกบัสถานที่ นาํเสนอที่ มี

อยู่ทัว่ประเทศเป็นลักษณะเครือข่ายด้วย 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๘ 

มติท่ีประชมุ  รับทราบและให้เลขานุการนาํข้อเสนอแนะจากที่ ประชุมไปพิจารณาดาํเนินการ 

 

วาระท่ี ๕ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐ 

๕.๑  เลือกผูท้รงคุณวฒุิเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

 นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการบริหาร ได้รายงานว่า จากการประชุม คสช.คร้ังที่     

๑/๒๕๕๐ ที่ ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตาม

ระเบียบกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน

กรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง ประธาน คสช. ได้มีคําสั่งที่       

๑/๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาแล้วน้ัน  
 บัดน้ี คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ดาํเนินการแล้ว โดยมีหลักการสรรหา ดังน้ี 

๑. ให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา 
๓๙ พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. มีประสบการณ์ที่ เหมาะสมในแต่ละด้านโดยเฉพาะเกี่ ยวกบัการบริหารองค์กร  
๓. มีความหลากหลาย  
๔. มีอาวุโสมากพอสมควร  
๕. เป็นผู้ที่ เคยมีส่วนร่วมกบักระบวนการปฏรูิประบบสขุภาพแห่งชาติที่ ผ่านมา  

ในการสรรหาได้ดําเนินการตามระเบียบฯ โดยพิจารณาเรียงเป็นรายด้าน ลงคะแนนเลือกโดยวิธีลับให้ได้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านละ ๒ คน ดังน้ี 
 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

   คนที่  ๑ นายกติิศักดิ ์  สนิธุวนิช 
   คนที่  ๒ นพ.สพุรรณ  ศรีธรรมา 

 ด้านบริหาร 
   คนที่  ๑ รศ.ดร.อนุชาติ  พวงสาํลี 

   คนที่  ๒ นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล 

 ด้านสื่ อสารมวลชน 
   คนที่  ๑ นางสภุาวดี  หาญเมธ ี
   คนที่  ๒ นางวิลาสนีิ  พิพิธกุล อดุลยานนท ์

 ด้านสงัคมหรือสิ่ งแวดล้อม 
   คนที่  ๑ นายพิชัย  ศรีใส 
   คนที่  ๒ นายวีรพงษ์  เกรียงสนิยศ 

 ด้านสขุภาพ 
   คนที่  ๑ รศ. วลิาวัณย์  เสนารัตน์ 

   คนที่  ๒ นพ.บุญชัย  สมบูรณ์สขุ 



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๙ 

ดังรายละเอยีดในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่  ๕.๑ 

 จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

ด้านละ ๑ คน  
   

ที่ ประชุมจึงได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากรายช่ือที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยใช้วิธีการ

ลงคะแนนลับ ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการคัดเลือกในแต่ละด้าน ดังน้ี 
๑. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ คือ นายกติิศักดิ ์  สนิธุวนิช 
๒. ด้านบริหาร คือ รศ.ดร.อนุชาติ  พวงสาํลี 

๓. ด้านสื่ อสารมวลชน คือ นางสภุาวดี  หาญเมธ ี
๔. ด้านสงัคมหรือสิ่ งแวดล้อม คือ นายพิชัย  ศรีใส 
๕. ด้านสขุภาพ คือ รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์ 

 

มติท่ีประชมุ  เหน็ชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริหาร และมอบหมายให้

เลขานุการจัดทาํคาํสั่งแต่งต้ังเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือลงนามแต่งตั้งต่อไป 
 

๕.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทําธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ   
นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการได้มอบหมายให้นางอรพรรณ ศรีสขุวัฒนา 

พนักงาน สช. นาํเสนอให้ที่ ประชุมทราบถงึมติคณะกรรมการ คสช. คร้ังที่ ผ่านมาที่ ให้ความเหน็ชอบระบบและ

กลไกการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติน้ัน เพ่ือให้การจัดทาํธรรมนูญเป็นไปตามระบบและ

กระบวนการที่ วางไว้อย่างมีประสทิธภิาพ จึงเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณา 
๑. ให้ความเหน็ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดย 

มี นายแพทย์บรรลุ  ศิริพานิช เป็นประธาน เลขาธิการ สช. เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีกรรมการที่ มาจากหลายภาคส่วน จาํนวนประมาณ ๓๐ คน 

สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. 

แต่งตั้งต่อไป  

๒. ให้คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่ และอาํนาจ ดังต่อไปนี้  
(๑) รับผดิชอบภาพรวมของการดาํเนินงานตามระบบและกระบวนการยกร่างธรรมนูญว่า

ด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ที่  คสช. ให้ความเหน็ชอบแล้ว 
(๒) จัดทาํกรอบการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นกระบวนการ   

มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
(๓) รับผดิชอบการยกร่างเน้ือหาสาระเฉพาะประเดน็ตาม มาตรา๔๗(๑)(๒)(๓)อนัเป็น

แนวคิด และทิศทางร่วมของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติทั้งฉบับ รวมถึงรับผิดชอบยกร่างสาระ

ประเดน็อื่ นๆที่ อาจเกดิขึ้นนอกจากที่ กาํหนดไว้ในกฎหมาย   



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๑๐ 

(๔) พิจารณาเน้ือหาสาระทั้งในภาพรวม และประเดน็ย่อยให้สอดคล้องกนัและจัดทาํเป็น

ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ  
(๕) นําร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเสนอเพ่ือรับฟังความเห็นในสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และหรือด้วยวิธกีารอื่ นตามความเหมาะสม 
(๖) นาํเสนอร่าง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาและให้

ความเหน็ชอบ 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานตามความจาํเป็น 
(๘) หน้าที่ อื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องที่  คสช. มอบหมาย 

 

ที่ ประชุมได้มีการอภิปรายต่อแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญแห่งชาติกนัอย่าง

กว้างขวาง ซ่ึงสามารถจาํแนกได้ ๒ แนวทาง คือ  
- แนวทางที่ หน่ึง :  เหน็ชอบตามที่ เสนอ  

-  แนวทางที่ สอง  :  ให้ความเหน็ชอบเฉพาะผู้ทาํหน้าที่ ประธานคณะกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ และให้เพ่ือให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ควรให้ 

คสช. เข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรายช่ือกรรมการด้วย 

 

มติท่ีประชมุ ที่ ประชุมมีมติ  ดังน้ี 

๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมี 

นายแพทย์บรรลุ  ศิริพานิช เป็นประธาน เลขาธิการ สช. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒. เหน็ชอบหน้าที่ และอาํนาจของคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 

จาํนวน ๘ ข้อ ตามที่ เสนอ 
๓.  มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญฯ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ร่วมกบัประธานกรรมการบริหาร และผู้แทนจาก คสช. จาํนวน ๓ ราย ประกอบด้วย นาย

ธีรศักดิ พานิชวิทย์ ์  นพ.ประพจน์ เภตรากาศ และนายศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ เป็น

คณะทาํงานพิจารณาเสนอองค์ประกอบและรายช่ือคณะกรรมการจํานวนประมาณ      

๓๐ - ๓๕ คน และนาํเสนอต่อ คสช. เพ่ือให้ความเหน็ชอบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

วาระท่ี ๖ เร่ืองเพื่อพจิารณา 

๖.๑  การพฒันานโยบายและยุทธศาสตรเ์พื่อลดผลกระทบดา้นสุขภาพจากการใชส้ารเคมี  
        ป้องกนักําจดัศตัรูพชื      

ประธานกรรมการแจ้งขอถอนวาระน้ีออกจากการประชุมในคร้ังน้ี   



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๑๑ 

๖.๒   ร่างระเบยีบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าดว้ยเบ้ียประชมุท่ีมิใช่เบ้ียประชมุของ คสช. ค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางและค่าใชจ่้ายอ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๐,  พ.ศ.... 

ประธานกรรมการแจ้งขอถอนวาระน้ีออกจากการประชุมในคร้ังน้ี 
 

๖.๓   ร่างประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัด และการ

สนบัสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นท่ีหรือสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ. ....   

นางกรรณิการ์ บรรเทงิจิตร ผู้ช่วยเลขานุการ นาํเสนอว่า ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้ คสช. วางหลักเกณฑ์และวิธีการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชา

สุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นน้ัน บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําร่างประกาศ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ…. ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่  

๖.๓   
จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณา 

ที่ ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว โดยมี

ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. ให้ตรวจสอบความถูกต้องว่า จะต้องออกเป็น “ประกาศ คสช.” หรือ “ระเบียบ คสช.” 
๒. สร้างความชัดเจนในการกาํหนดแนวทางการจัดสมัชชาเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ ตามข้อ ๓ ในหมวดที่  ๑ ว่าต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง ๘ ข้อหรือไม่ 

๓. ในกรณีที่ การจัดสมัชชาสุขภาพที่ ทาํทั้งในเชิงพ้ืนที่ และประเดน็รวมกันอยู่ จะขัดแย้งกับ

ข้อความที่ ระบุไว้ในประกาศว่า “การจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็” หรือไม่ 

จะใช้คาํว่า “และหรือ” แทนคาํว่า “หรือ” ได้หรือไม่ 

๔. ขอทราบแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา
สขุภาพเฉพาะประเดน็ที่ สาํนักงานกาํหนดตามข้อ ๔ หมวด ๒ 

๕. ให้สร้างกลไกการสื่ อสารหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา
สขุภาพเฉพาะประเดน็ตามประกาศน้ีให้สาธารณะทุกภาคส่วนรับทราบโดยทัว่ไป 

๖. ประกาศฉบับน้ีมิได้จาํกดัการจัดสมัชชาสขุภาพหรือกจิกรรมที่ องค์กรต่างๆทาํอยู่เดิม แต่

หากจะขอรับการสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพจาก สช. จะต้องปฏบัิติตามประกาศน้ี 

มติท่ีประชมุ ที่ ประชุมมีมติ ดังน้ี  
๑. เหน็ชอบร่างประกาศคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติเร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการจัด

และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ 

พ.ศ. .... ตามเสนอ โดยประกาศน้ีมิได้จาํกัดการจัดสมัชชาสุขภาพหรือกจิกรรมต่างๆที่



 รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ๑๒ 

ทาํอยู่เดิม แต่หากขอรับการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจาก สช. จะต้องปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี อย่างไรกต็าม การจัดสมัชชาสขุภาพสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งทุนอื่ นๆได้ด้วย 

ทั้งน้ี ควรสร้างกลไกการสื่ อสารให้สาธารณะทราบและเข้าใจโดยทั่วไป เพ่ือสร้าง

การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และให้นาํข้อสงัเกตจากที่ ประชุมไปใช้ในทางปฏบัิติด้วย  
๒. ให้เลขานุการนาํเสนอแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นที่ กําหนดตามข้อ ๔ หมวด ๒ ให้ที่ ประชุม คสช. 

รับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
วาระท่ี ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ 
๗.๑  นดัหมายการประชมุครั้งท่ี ๑/๒๕๕๑ 

เพ่ือการประชุมคสช.เป็นไปอย่างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ 

ฝ่ายเลขานุการจึงขอกาํหนดเวลานัดหมายการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ ในวันจันทร์ที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑  

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ   กระทรวงสาธารณสุข 

 

๗.๒  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ไม่มี 
 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๕๐ น. 

 

 

นางสาวสมพร  เพง็คํา่ 

นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต 

นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา 

ผู้จัดทาํรายงานการประชุม 

 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ 

นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


