
รายงานการประชมุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๑ 

วนัท่ี  ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ณ หอ้งประชุม ๑   ตึกสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงสาธารณสุข 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑. นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  รองนายกรัฐมนตรี              ประธานกรรมการ  
๒. พญ.มยุรา  กุสมุภ์   แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ      รองประธานกรรมการ 
๓. นางขวัญเมือง บวรอศัวกุล  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา 
                                               สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์                       กรรมการ 
๔. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    กรรมการ 
๕. นางอรพินท ์ วงศ์ชุมพิศ  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ  
                                               และสิ่ งแวดล้อม 
๖. นายเสนอ  จันทรา     แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย         กรรมการ 
๗. ศ.วิจิตร  ศรีสอ้าน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร              กรรมการ 
๘. นายโคทม  อารียา     ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  กรรมการ 
๙. นายประนูญ  สวุรรณภักดี  แทนประธานคณะกรรมการสทิธฺมินุษยชนแห่งชาติ  กรรมการ 
๑๐.    นายวิจัย  อมัราลิขิต  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม   กรรมการ 
๑๑. นพ.ชัยพร  ทองประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาํนาจเจริญ  กรรมการ 
๑๒. นายธรีศักดิ  พานิชวิทย์์   นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ   กรรมการ 
๑๓. ศ.นพ.สมศักดิ  โล่์ ห์เลขา  ผู้แทนแพทยสภา     กรรมการ 
๑๔. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสทิธา ผู้แทนทนัตแพทยสภา     กรรมการ 
๑๕. นางสมุนา  ตัณฑเศรษฐี  ผู้แทนสภากายภาพบาํบัด    กรรมการ 
๑๖. รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  ผู้แทนจากสภาเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
๑๗. นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น  กรรมการ 

                                               ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
๑๘. นายยรรยงชัย  โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๙. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒๐. ดร.เสรี  พงศ์พิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒๑. รศ.กฤตยา  อาชวนิจกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๒๒. นายสริุนทร์  กจินิตย์ชีว์  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๒๓. รศ.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑    กรรมการ 
๒๔. นางดวงพร  อฐิรัตน์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒    กรรมการ 
๒๕. นายสพัุฒน์  ธนะพิงค์พงษ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓    กรรมการ 
๒๖. นายธรีวัฒน์  ศรีปฐมสวัสดิ์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔    กรรมการ 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๒ 

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

ผูไ้ม่เขา้ประชุม  (เนื่องจากติดราชการอ่ืน) 
๑. นายอภิรักษ์  โกษะโยธนิ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๒. ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสชักรรม 
๓. ศ.เกยีรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสพุรรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล 
๔. นายพงษ์ศักด ิ พยัฆวิเชียร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ        
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
๑. นายกติิศักดิ  สนิธุวนิช์   กรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
๒. นพ.ไพจติร์  วราชิต  กรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
๓. นายพิชัย  ศรีใส   กรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
๔. นายสทิธสิตัย์  เจียมวงศ์แพทย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
๕. นางสาววรวรรณ  ผลิคามิน  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
๖. นางสาวพรพิมล  ชีวช่ืน  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
๗. นายอารยะ  มาอนิทร์  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
๘. นพ.จักรกริช  โอ่วศิริ  แทนเลขาธกิารสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
๙. นางวารุณ ี สรุนิวงศ ์  นิติกร ๘  กองนิติการ สาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
๑๐. นายไพศาล  เจียนศิริจินดา  แกนนาํเครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคเหนือ 
๑๑. นางรัตนา  สมบูรณ์วิทย์  แกนนาํเครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคกลาง 
๑๒. นายวิเชียร  คุตตวัส  แกนนาํเครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคกลาง 
๑๓. นพ.อกุฤษฏ ์ มิลินทางกูร    พนักงาน สช. 
๑๔. นางอรพรรณ  ศรีสขุวัฒนา  พนักงาน สช. 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๓ 

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

เปิดประชมุเวลา  ๙.๓๐ น.   
 

วาระท่ี ๑   เร่ืองแจง้ท่ีประชมุทราบ 

๑.  เลือกกรรมการเป็นประธานในการประชมุ 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. แจ้งว่า นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม ประธาน คสช. ติด

ภารกจิเร่งด่วน หากเสรจ็สิ้นภารกจิจะเดนิทางมาร่วมประชุม จึงเรียนให้ที่ ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทา่น

ใดทา่นหน่ึงทาํหน้าที่ ประธานการประชุมแทนช่ัวคราว  
มติท่ีประชมุ เหน็ชอบให้ ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร ทาํหน้าที่ ประธาน

การประชุมแทนช่ัวคราว  
๒. การเชิญหน่วยงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในการประชมุ 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. แจ้งว่า สช. ได้เรียนเชิญผู้เกี่ ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ประกอบด้วย  
๑) คณะกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  
๒) สาํนักพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
๓) สาํนักงานกองทนัสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)  
๔) สาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.)  



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๔ 

๕) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.)  
๖) สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สนย.) 
๗) เครือข่ายสมัชชาสขุภาพทั้ง ๔ ภาค   

จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมทราบ 
 

มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๐ 
  ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ เม่ือวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

เลขานุการได้จัดทาํรายงานการประชุมดังเอกสารประกอบวาระที่  ๒ จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุม 
 

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชุมกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ โดยให้แจ้งผลคะแนน

การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ ในหน้า ๙  เพ่ิมเติมดังน้ี 

๑. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  ได้แก่   นายกติิศักดิ สนิธุวนิช ์  รวม  ๓๓  คะแนน 
๒. ด้านบริหาร     ได้แก่   รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาํลี  รวม  ๓๕  คะแนน 
๓. ด้านสื่ อสารมวนชน    ได้แก่   นางสภุาวดี หาญเมธ ี รวม  ๒๘  คะแนน 
๔. ด้านสงัคมหรือสิ่ งแวดล้อม   ได้แก่   นายพิชัย ศรีใส   รวม  ๓๑  คะแนน 
๕. ด้านสขุภาพ     ได้แก่   รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์  รวม  ๓๓  คะแนน 

 
วาระท่ี  ๓   เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.๑ แผน ๔ ปีรองรบัการดําเนนิงานตามพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๑ –  ๒๕๕๔ ท่ีคณะรฐัมนตรีอนุมติัแลว้ 
นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. รายงานว่า เพ่ือให้การดาํเนินงานปฏิรูประบบสุขภาพ

แห่งชาติภายหลังการมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาํเนินการต่อไปได้ จึงได้มีการจัดทาํ

แผน ๔ ปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงตามกฎหมายได้กาํหนดให้เป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร สาํนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรกต็าม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ความ

เห็นชอบแผน ๔ ปี รองรับการดาํเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ปีงบประมาณ 

๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) โดยมีวงเงินงบประมาณดาํเนินการ จาํนวน ๘๙๓.๙๐ ล้านบาท และให้สาํนักงบประมาณ

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(สช.) โดยขอให้จัดสรรผ่านกระทรวงสาธารณสขุ ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สาํนักงบประมาณ

ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการตามแผน จาํนวน ๑๔๐ ล้านบาท 

 แผนน้ีมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนากรอบแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

ติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ และยกระดับ     



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๕ 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ภายใต้แผนดังกล่าว

ประกอบด้วย ๕ แผนงานหลัก ได้แก่ 
๑. แผนงานพัฒนากลไกและกระบวนการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติและนโยบาย

และยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ เป็นการทาํงานเพ่ือรองรับการดาํเนินงานตามหน้าที่ และอาํนาจของ คสช. และ 

สช. มาตรา ๒๕(๑)(๒)(๔) และ ๔๖ - ๔๘    
๒. แผนงานพัฒนากลไกและกระบวนการประเมินผลเกี่ ยวกบัระบบสขุภาพและการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ เป็นการทาํงานเพ่ือรองรับการดาํเนินงานตามหน้าที่ และอาํนาจของ คสช.

และ สช. มาตรา ๑๐-๑๑, ๒๕ (๕) และ ๒๗(๓) 
๓. แผนงานพัฒนากลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  เป็นการทาํงานเพ่ือรองรับการดาํเนินงาน

ตามหน้าที่ และอาํนาจของ คสช. และ สช. มาตรา ๔๑ - ๔๕ 
๔. แผนงานพัฒนาการดาํเนินงานของ คสช.และ สช.เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล  

 ๕. แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุนการดาํเนินงานตามพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ เป็นการทาํงาน

เพ่ือพัฒนาระบบงานรองรับการดาํเนินงานตามพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติทั้งฉบับ  
 ดังเอกสารประกอบวาระที่  ๓.๑  จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมทราบ 

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๔    เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุครั้งท่ี   ๒/๒๕๕๐ 

๔.๑  ร่างโครงการประชมุเชิงปฏิบติัการร่วมระหว่าง คสช.  คบ.  และภาคีปฏิรูประบบสุขภาพ  

 นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. รายงานว่า จากมติที่ ประชุมคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ ได้เสนอให้ สช.จัดการประชุมเชิงปฏบัิติการร่วมระหว่าง คสช. คบ. และภาคีปฏริูป

ระบบสุขภาพ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางขับเคล่ือนพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เกดิ

ประโยชน์สงูสดุ 

 สช. จึงได้จัดทาํโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่าง คสช. คบ. และภาคีปฏิรูประบบ
สุขภาพข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์สังคมสุขภาวะร่วมกัน ร่วมกันกาํหนดและแนวทางการ

ขับเคล่ือนกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และสร้างความเป็นกลัยาณมิตรที่ มีหัวใจของความ

เป็นมนุษย์ โดยกาํหนดประชุมในวันที่  ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท ์อาํเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าประชุมประมาณ ๙๐ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรที่ มีความเกี่ ยวข้อง และ

พนักงาน สช.  โดยคาดว่าจะได้ ๑) ภาพวิสยัทศัน์ร่วมในการสร้างสงัคมสขุภาวะที่ เกดิจากผู้ที่ มีบทบาทสาํคัญ

ในการขับเคล่ือนการปฏริูปสุขภาพแห่งชาติ ๒) ทศิทางและแนวทางหลักในการขับเคล่ือนงานโดยมีกฎหมาย

ว่าด้วยสุขภาพเป็นเคร่ืองมือ ๓) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าประชุมเกี่ ยวกับเจตนารมณ์และ

เป้าหมายของกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ และ ๔) เกิดความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏบัิติการ ดังเอกสารประกอบวาระที่  ๔.๑  จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมทราบ 
 

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๖ 

๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทําธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

    นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. รายงานว่า จากมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๐ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ      

โดยมีนายบรรลุ ศิริพานิช เป็นประธาน มีเลขาธิการ คสช. เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้อาํนวยการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และได้มอบหมายประธานคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสุขภาพแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร นายธีรศักดิ  พานิช์

วิทย์  นายประพจน์ เภตรากาศ และนายศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ เป็นคณะทาํงานพิจารณาองค์ประกอบและรายช่ือ

คณะกรรมการจาํนวนประมาณ ๓๐-๓๕ คน เสนอให้ คสช. ให้ความเหน็ชอบแต่งตั้งต่อไป น้ัน 
บัดน้ี คณะทาํงานได้ประชุมพิจารณาเสรจ็เรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอให้มีที่ ปรึกษาคณะกรรรมการฯ 

จาํนวน ๕ คนและคณะกรรมการฯ จาํนวน ๓๑ คน จาํแนกตามองค์ประกอบเป็น  
- ประธาน ๑ คน 
- คสช. ๙ คน (ภาครัฐ/วิชาการ วิชาชีพ/ประชาชน ภาคละ ๓ คน) 
- ประธานอนุกรรมการฯ ๖ คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภาคส่วนต่างๆ ๑๒ คน (ภาครัฐ/วิชาการ วิชาชีพ/ประชาชน ภาคละ   ๔ คน) 
- ฝ่ายเลขานุการ ๓ คน 

รายช่ือดังรายละเอยีดในเอกสารประกอบวาระที่  ๔.๒  

พร้อมกันน้ี คณะทาํงานเสนอให้ปรับหน้าที่ และอาํนาจของคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสขุภาพแห่งชาติ เฉพาะในส่วนของการยกร่างกรอบการจัดทาํธรรมนูญฯ ให้เหลือเป็นการพิจารณากรอบ

การจัดทาํธรรมนูญฯ และตัดในส่วนของการยกร่างสาระสาํคัญเฉพาะประเดน็ตาม มาตรา ๔๗(๑) (๒) (๓) 

ออก เพ่ือปรับให้ไปเป็นหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการที่ จะแต่งต้ังขึ้ นต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือให้งานมีคุณภาพและมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

มติท่ีประชมุ  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

ตามองค์ประกอบและรายช่ือ รวมทั้งการปรับปรุงหน้าที่ และอํานาจของคณะ

กรรมการฯตามที่ คณะทาํงานเสนอ โดยมีข้อสงัเกตว่า การแต่งตั้งอนุกรรมการควร
คาํนึงถงึความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

วาระท่ี ๕    เร่ืองเพื่อพจิารณา 

๕.๑   การพฒันานโยบายและยุทธศาสตรเ์พื่อลดผลกระทบดา้นสุขภาพจากการใชส้ารเคมีป้องกนักําจดั 

ศตัรูพชื      

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. รายงานสถานการณผ์ลกระทบและความก้าวหน้าของการ

พัฒนานโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ เพ่ือลดผลกระทบด้านสขุภาพจากการใช้สารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืช 

 

 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๗ 

ดังน้ี 

(๑) สถานการณ์ผลกระทบด้านสขุภาพจากการใช้สารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืช 
ข้อมูลจากรายงานสุขภาพคนไทย ปี ๒๕๔๙ ซ่ึงจัดทําโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ปริมาณการนาํเข้าสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น

ทุกปี สืบเน่ืองจากนโยบายพัฒนาประเทศที่ มุ่งเน้นการสร้างรายได้โดยเพ่ิมการส่งออกผลผลิตการเกษตรและ

คาดหวังให้ไทยก้าวขึ้ นสู่การเป็นครัวโลก ในช่วง ๑๐ ปี ระหว่างพ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๗ ปริมาณการนําเข้า

เพ่ิมขึ้ นมากกว่า ๔ เท่าตัวและยังไม่มีแนวโน้มลดลงสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ขณะที่ ผลผลิตพืช

เศรษฐกจิต่อไร่เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี อตัราการใช้สารเคมีฯกลับเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ ๑๓.๒ ต่อปี ใน

ปี ๒๕๔๖ พบว่า สารเคมีควบคุมศัตรูพืชนาํเข้า ๒๐  อันดับแรก เป็นสารที่ มีระดับพิษอันตรายร้ายแรงมาก

(1a) ถงึ ๔ รายการ  

ผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืชจากข้อมูลการเฝ้าระวังความเสี่ ยง

ของเกษตรกรต่อการได้รับสมัผัสสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชโดยการตรวจเลือด พบว่า  เกษตรกรมีแนวโน้ม

ความเสี่ ยงทางสุขภาพสูงขึ้ นเกือบทุกปี จากร้อยละ ๑๕.๙๖ ในปี ๒๕๔๐ เป็นร้อยละ  ๒๙.๔๑ ในปี ๒๕๔๕ 

ส่วนสถิติผู้ป่วยที่ ได้รับพิษจากสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืชทั่วประเทศ จากรายงานการเฝ้าระวังโรคของ

กระทรวงสาธารณสุขในระยะ ๑๐ ปีที่ ผ่านมา อยู่ระหว่าง ๓-๔ พันคนต่อปี โดยผู้ป่วยร้อยละ ๘๐ เป็น

เกษตรกร โดยภาคเหนือครองแชมป์ตัวเลขผู้ป่วยสงูสดุติดต่อกนัหลายปี เม่ือประกอบกบัผลการศึกษาที่ พบว่า 

เกษตรกรเพียงร้อยละ ๒๐เทา่น้ันที่ เม่ือป่วยแล้วจะมาพบแพทย์ ทาํให้คาดทาํนายได้ว่าที่ ปรากฏเป็นตัวเลขอาจ

ยังตํ่ากว่าความเป็นจริง นอกจากน้ีมีข้อมูลผลการศึกษามูลค่าต้นทุนภายนอกจากการใช้สารเคมีป้องกนักาํจั

ศัตรูพืชในระดับมหภาคของไทย ได้แก่ ต้นทุนสุขภาพของเกษตรกรรวมทั้งต้นทุนอื่ น ๆ ที่ รัฐต้องสูญเสียไป

เพ่ือควบคุมและติดตามผลจากการใช้สารเคมีฯ ประมาณว่า มูลค่าอาจสงูสดุ  ได้ถึง ๕,๔๙๐.๘๑ ล้านบาท/ปี 

เทยีบเทา่กบัมูลค่าการนาํเข้าปุ๋ยเคมีรวมกบัสารเคมีกาํจัดศัตรู  ในแต่ละปี  

(๒) พัฒนาการของกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพจากการ
ใช้สารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชของเครือข่ายนโยบายเกษตรและอาหารเพ่ือสขุภาพ 

ระหว่างปี ๒๕๔๔-๒๕๔๖ ในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ได้เกิดการขับเคล่ือนของ

นักวิชาการที่ ทาํงานด้านการประเมินผลกระทบทางสขุภาพผสานกบัเครือข่าย   ประชาสงัคมเกษตรกรที่ มีการ

ดาํเนินงานเพ่ือลด ละ เลิกการใช้สารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชอยู่ในพ้ืนที่ ทั่วประเทศ ด้านหน่ึงได้เสนอแนวคิด 

“การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรที่ ไม่ใช้สารเคมีและควบคุมการใช้สารเคมีในทุกภาคส่วน” ให้บัญญัติไว้ในร่าง

พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ    พ.ศ. .... ขณะเดียวกนัได้พยายามพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายในประเดน็ 

“เกษตรเพ่ือสขุภาพ” ในสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  ซ่ึงขณะน้ันอยู่ในขั้นทดลองรูปแบบ กลไก ผสานกบัเป็นปี

เดียวกัน ที่ รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติเร่ือง “อาหารปลอดภัย” ประเด็น “เกษตรและอาหารที่ เอื้ อต่อ

สขุภาพ” จึงถูกผลักดันตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จนเข้าสู่สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก่อให้เกิดความตื่ นตัวของ

ประชาคม ในประเดน็ความปลอดภัยในการทาํเกษตรและการผลิตอาหารอย่างมาก เครือข่ายประชาสงัคมกว่า 

๗๐ จังหวัดทั่วประเทศ ยังคงจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ เกี่ ยวข้องกับอาหารและเกษตรทั้งสิ้ น โดย

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้นาํประเดน็ “เกษตรและอาหารเพ่ือสขุภาพ : ภัยคุกคามจากสารเคมี” 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๘ 

มาเป็นประเดน็หลัก มีผู้คนจากทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร นักวิชาการ ราชการ จนถึงผู้แทนจากบริษัทจาํหน่าย

สารเคมี เข้าร่วมสมัชชาสขุภาพตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จนถงึระดับชาติกว่า ๓๐,๐๐๐ คน มีการนาํเสนอ “นวัตกรรม

ทางสุขภาพ”      ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่ นหรือกิจกรรมที่ เอื้อต่อระบบเกษตรและอาหารที่ ดี มาเผยแพร่และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในสมัชชาสขุภาพทุกระดับ มีการทาํงานวิชาการ ประมวล วิเคราะห์ องค์ความรู้ที่ สะท้อน

ผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช และวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ ทาํให้เกิดปัญหาดังกล่าว   

จนสามารถประกาศข้อเสนอในเวทสีมัชชาสขุภาพแห่งชาติ รวม ๖ ประการ คือ 

๑. สนับสนุนระบบเกษตรที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อม กาํหนดแผนและเป้าหมายลด

การใช้ป้องกนักาํจัดศัตรูพืชอย่างชัดเจน โดยใช้หลักการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นสาํคัญ 

๒. กําหนดให้ ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยระดับพ้ืนที่ อย่างครบวงจร โดยแน้นควมสําคัญที่

กระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหาร เป็นยุทธศาสตร์ร่วมของรัฐและเครือข่ายประชาคม หน่วยงาน 

สถาบันวิชาการที่ เกี่ ยวข้องเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงานสนองนโยบายอาหาร

ปลอดภัย (Food Safety) ของรัฐบาล 

๓. ให้กาํหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการควบคุมการโฆษณา และการขายตรงสารป้องกันกาํจัด
ศัตรูพืชในลักษณะข้อบังคับทางกฎหมาย โดยต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้และผู้บริโภคอย่างครบถ้วน

และเป็นธรรม 

๔. ให้บัญญัติหลักเกณฑแ์ละขั้นตอน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ในพระราชบัญญัติที่

เกี่ ยวข้องกบัการควบคุมสารป้องกนักาํจัดศัตรูพืชอย่างชัดเจน 

๕. ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มองค์กรและประชาคมในพ้ืนที่ ที่ มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เกดิระบบ
อาหารปลอดภัยและระบบผลิตที่ ปลอดภัยต่อสขุภาพและสิ่ งแวดล้อม 

๖. ให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ด้านสารป้องกันกาํจัดศัตรูพืช และผลกระทบทาง

สขุภาพจากการใช้อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเปิดเผยพ◌ื◌่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ 

ซ่ึงคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) ได้นาํข้อเสนอน้ี เสนอเข้าสู่ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี 

และคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเหน็ชอบเม่ือวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘  และมอบให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง

รับไปดาํเนินการต่อไป 

   อย่างไรกต็าม จากการติดตามผลการดําเนินงานในปีต่อมาพบว่า  ขณะที่ ชุมชน หน่วยงาน และ

องค์กรในพ้ืนที่ ที่ มีความเข้มแขง็ สามารถนาํมติคณะรัฐมนตรีไปปรับใช้ดาํเนินงานเอง โดย  ไม่รอมติหรือการ

สั่งการจากภาคนโยบาย เช่น เกดิเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมสารเคมีการเกษตรร่วมกบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่ น แต่การผลักดันมติคณะรัฐมนตรีผ่านหน่วยงานรัฐกลับไม่ประสบความสาํเร็จที่ ดี โดยเฉพาะมติที่ ให้

บัญญัติหลักเกณฑแ์ละขั้นตอน “กระบวนการ   การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ในพระราชบัญญัติที่ เกี่ ยวข้อง

กับการควบคุมสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืชอย่างชัดเจน และให้กาํหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการควบคุม

การโฆษณาและ   การขายตรงสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชในลักษณะข้อบังคับทางกฎหมาย โดยต้องให้ข้อมูล    

แก่ผู้ใช้และผู้บริโภคอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม ซ่ึงเป็นประเดน็สาํคัญที่ มีการกล่าวถึงในสมัชชาสุขภาพปี

ต่อมาทุกคร้ังว่าเป็นต้นเหตุสาํคัญของปัญหา 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๙ 

 ในปี ๒๕๕๐ ได้เกิดความเคล่ือนไหวสาํคัญในการยกร่าง และปรับปรุงกฎหมายสาํคัญที่ เกี่ ยวข้อง 

อย่างน้อย ๒ ฉบับ ได้แก่ 

(๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้เสนอ ร่าง พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร

แห่งชาติ พ.ศ. .... โดย เลขาธิการ คสช. ในฐานะ สนช. ได้ร่วมเสนอและเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

กฎหมายน้ีด้วย ความสาํคัญของกฎหมายฉบับน้ีคือ การกาํหนดอาํนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการอาหาร

แห่งชาติในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวมของ   การจัดการระบบอาหาร ได้แก่ ด้านคุณภาพ

อาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความม่ันคง     ด้านอาหาร และอาหารศึกษา ทั้งน้ีเลขาธกิารคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นกรรมการ  ชุดน้ีด้วย ซึ่ งที่ ผ่านมาหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมเป็น

เครือข่ายการทาํงานกับ สช. มาต้ังแต่เร่ิมพัฒนาสมัชชาสขุภาพ  ในประเดน็อาหารปลอดภัยอย่างย่ังยืน ในปี 

๒๕๔๖ และต่อมาได้นําแนวคิดการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วม และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๔๘   ไปดาํเนินงานร่วมกับองค์กรภาคประชาชน เช่น สมัชชาอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ชมรม

ร้านอาหาร ตลาดสด ภัตตาคาร   ในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดและประเทศ

อย่างได้ผลในหลายพ้ืนที่  เช่น สมุทรสงคราม ขอนแก่น เชียงใหม่ น่าน การเรียนรู้  ในกระบวนการทาํงาน

สะท้อนถึงความสาํคัญของจัดการระบบอาหารแบบบูรณาการ ไม่มุ่งเฉพาะประเดน็ใดประเดน็หน่ึงเท่าน้ัน อัน

เป็นที่ มาของการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ ได้ผ่าน  ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

ตั้งแต่วันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ การดําเนินงานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติน้ีจะเช่ือมโยงกับการ

ดําเนินงานของ คสช. ได้  หากมีการบัญญัติประเด็นการจัดการระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพไว้ใน

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ หรือมีการนําเสนอนโยบายสาธารณะว่าด้วยเกษตรและอาหารเพ่ือ

สขุภาพจาก คสช. ในอนาคตด้วย 

(๒) กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ เป็น

กฎหมายหลักในการควบคุมวัตถุอันตรายทุกประเภทรวมถึงสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชด้วย ความห่วงใยใน

ผลกระทบที่ อาจเกดิขึ้ นต่อสขุภาพสืบเน่ืองจากการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว สช.ได้จัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะ

ประเดน็ ระดมความเหน็จากผู้เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน จัดทาํเป็นข้อคิดเหน็ต่อร่าง

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา อธบิดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม อธบิดี

กรมวิชาการเกษตร และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยได้เสนอให้ใช้โอกาสน้ีพิจารณาปรับปรุง

ประเดน็เร่ือง “หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน” และ “การควบคุมการโฆษณาและขายตรง”ด้วย แต่กมิ็ได้มี

การแก้ไขใดๆในร่างของรัฐบาล จนกระทั่งมีการนาํเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เลขาธิการ 

คสช. ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับน้ี ได้เสนอขอ

แก้ไขร่างกฎหมายใน ๒ ประเดน็สาํคัญดังกล่าว แต่ในที่ สุด เม่ือ    ร่างกฎหมายผ่านการเห็นชอบจาก สนช. 

ในวาระที่ สามเม่ือวันที่  ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ได้มี      การแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะการปรับปรุงองค์ประกอบของ

คณะกรรมการวัตถุอนัตราย โดยเพ่ิมผู้แทนขององค์กรสาธารณะประโยชน์จากอย่างน้อย ๒ คน เป็นอย่างน้อย 

๕ คน มีประสบการณใ์นการดาํเนินงานด้านคุ้มครองสขุภาพอนามัย คุ้มครองผู้บริโภค เกษตรกรรมย่ังยืน การ

จัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่ นหรือสิ่ งแวดล้อม อันเป็นเพียงการเพ่ิมผู้แทนภาคประชาชนเข้าในกลไก

กาํกบัดูแลวัตถุอนัตรายเท่าน้ัน แต่ประเดน็การกาํหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการข้ึน

ทะเบียนวัตถุอนัตราย และการกาํหนดมาตรการควบคุมการโฆษณาและขายตรงวัตถุอันตราย กย็ังไม่สามารถ

แก้ไขเพ่ิมเติมได้ 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๑๐ 

การผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกาํจัด

ศัตรูพืชอันเป็นข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพทุกระดับ และได้รับความเห็นชอบเป็น  มติคณะรัฐมนตรีจึงเป็น

ภารกิจสาํคัญที่  คสช. ควรกาํหนดบทบาท และแนวทางการทาํงานให้บรรลุผลเพ่ือสุขภาพที่ ดีของประชาชน

ต่อไป  

ที่ ประชุมได้มีการอภิปรายกนัอย่างกว้างขวาง ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

รศ. สมชาย วิริยะยุทธกร แจ้งว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทาํหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาการจัดการเกษตรอนิทรีย์ เพ่ือเป็นการเตรียมบุคคลากรเพ่ือรองรับแผนน้ี  จึงเสนอให้มีการพิจารณาเร่ือง

การพัฒนาบุคคลากรรองรับเร่ืองน้ีด้วย 

นายโคทม อารียา ช้ีแจงว่า  การพัฒนาข้อเสนอในเร่ืองน้ีเป็นการทาํร่วมกบัสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ และให้ความเห็นว่าสมควรดําเนินการตามบทบาทในมาตรา ๒๕(๒) กล่าวคือ จัดทาํ

ข้อเสนอแนะที่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในการดาํเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์เร่ืองน้ี และเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง และเม่ือมติคณะรัฐมนตรีเป็นประการใด คสช. กจ็ะนาํมาใช้เป็นกรอบการติดตาม

ผลการดาํเนินงานตามที่ ได้เสนอแนะหรือให้คาํปรึกษาต่อไป 

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง แจ้งว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองตอบต่อข้อเสนอ   

เชิงนโยบายในเร่ืองน้ี ตั้งแต่การดาํเนินงานตามนโยบาย Food Safety มาต้ังแต่ปี ๒๕๔๖ ร่วมกบัหน่วยงาน    

ที่ เกี่ ยวข้องตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร ได้มีการผลักดันกฎหมายที่ สาํคัญ ๒ ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน

สนิค้าเกษตร และ กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้ว มีการส่งเสริม

การทาํเกษตรอินทรีย์ร่วมกบักระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการดาํเนินการควบคุมวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่า

ด้วยวัตถุอันตราย ในเร่ืองการขึ้ นทะเบียนสารเคมีกาํจัดศัตรพืช และพบปัญหาสาํคัญคือ เกษตรกรมีการใช้

สารเคมีเพ่ือกาํจัดศัตรูพืชในปริมาณที่ เกนิกว่ากาํหนด 

รศ. จิราพร ล้ิมปานานนท ์ได้กล่าวสนับสนุนข้อเสนอที่ ควรจัดทาํข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงาน

ในเร่ืองน้ี และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง รวมทั้งได้เสนอแนวทางที่ ควรให้ความสาํคัญกับการจัด

โครงสร้างองค์กรรองรับการทาํงานในเร่ืองน้ี เน่ืองจากมีหลายหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนา

ระบบการรวบรวมข้อมูลที่ เป็นระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 

นพ. ชัยพร ทองประเสริฐ ได้เสนอให้มีการสาํรวจสารกาํจัดศัตรูพืชที่ ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างเป็น

ระบบ 

นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์  ได้เสนอให้มีกลไกการสร้างความรู้ แก่ประชาชน และควรนาํไปเป็น

หัวข้อสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ในการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติคร้ังต่อไป  

พญ.มยุรา กุสุมภ์ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันคนไทยมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร

ตั้งแต่ต้นจนถงึผู้บริโภค ฉะน้ันในการวางยุทธศาสตร์จึงควรกาํหนดให้ครอบคลุมทั้งระบบด้วย 

รศ. ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันเกษตรกรไทยมีความรู้ แต่ไม่ทาํ ทั้งนี้ เน่ืองจาก

ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ ฉะนั้น จึงเสนอให้มุ่งเน้นที่ การสร้างความตระหนัก โดยผ่านเวทีสมัชชา
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สุขภาพระดับพ้ืนที่  ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลัก เพราะหากฝากไว้กับหน่วยงาน

ราชการจะไปไม่ถึง 

รศ. กฤตยา อาชวนิจกุล ให้ความเหน็ว่า ควรวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้สารกาํจัดศัตรูพืชและ

ผลกระทบให้เป็นปัจจุบัน และกล่าวสนับสนุนเร่ืองการสร้างความรู้แก่สังคม และให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า     

๑) ในปัจจุบันชาวบ้านไม่มีทางเลือกเน่ืองจากปัญหาในเชิงโครงสร้าง ๒) เร่งเสนอข้อมูลที่ ชัดเจนให้แก่รัฐบาล 

๓) ควรดึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ มีการขยายตัวมากข้ึนในปัจจุบัน เข้ามีช่วยในการขับเคล่ือน และ ๔) 

สนับสนุนให้ สช. หยิบเร่ืองนี้มาทาํอย่างจริงจัง 

นายสุรพงษ์ พรมเท้า แจ้งว่า  ที่ จังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพปัญหาในเร่ืองน้ีใหญ่มาก และเป็น

ประเดน็ที่ ขัดแย้งกับนโยบายของฝ่ายบริหารระดับสูงของจังหวัด นอกจากน้ันยังมีความไม่สอดคล้องกันของ

มาตรฐานของหน่วยงานราชการ เช่น มาตรฐานฟาร์ม กบัมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งแนวทางการ

แก้ไขปัญหาเร่ืองน้ีต้องเช่ือมโยงกบันโยบายอื่ นด้วย เช่น นโยบายการทอ่งเที่ ยว เป็นต้น 

นางมาริษา เนตรใจบุญ แจ้งว่า ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายในภาคประมงด้วย ฉะน้ัน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาจึงต้องมองให้ครอบคลุมทั้งระบบ 

นางอรพินท ์ วงศ์ชุมพิศ แจ้งว่า ปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีการสร้าง

เครือข่ายทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในระดับหมู่บ้าน จึงควรให้ความรู้กับเครือข่ายน้ี และมีการบูรณาการ

ร่วมกนัทุกกระทรวง 

นายประนูญ  สุวรรณภักดี ให้ความเหน็ว่า ในการแก้ไขปัญหาควรคาํนึงการทาํความเข้าใจในตัว

ชาวบ้านอย่างแท้จริง มีกลไกเข้าไปช่วยเร่ืองการตลาด เร่ืองการแข่งขัน ซ่ึงเป้าหมายการทาํงานคงจะให้เลิกการ

ใช้สารกาํจัดศัตรูพืชไม่ได้ แต่ให้อยู่ในปริมาณที่ จาํกัดและมีความปลอดภัย และที่ สาํคัญควรส่งเสริมให้มีการ

ศึกษาวิจัยที่ เหมาะสมกบับริบทที่ แตกต่างกนัด้วย 

นายธีรศักดิ ์ พานิชวิทย์ ให้ความเห็นว่า เป้าหมายการทาํงานคงทาํเร่ืองให้ปลอดจากการใช้สาร

กาํจัดศัตรูพืชไม่ได้ แต่ควรทาํเร่ือง “ความปลอดภัย” และควรดูทั้งเกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้บริโภค ผู้ควบคุม 

และภาครัฐ ที่ ต้องเช่ือมโยงทั้งระบบ และเสนอให้มีโครงสร้างองค์กรรองรับ 

นายโคทม อารียา เสนอว่า เป้าหมายการทาํงานควรประกอบด้วย ๓ เร่ือง คือ การใช้สารเคมี

กาํจัดศัตรูพืช อาหารปลอดภัย และเกษตรพอเพียงหรือเกษตรอนิทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ควรเร่งรัดคือ ยุทธศาสตร์ 

Risk communication โดยมีคณะทาํงานที่ ประกอบด้วยภาคส่วน ๕ ฝ่าย คือผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้บริโภค ภาครัฐ 

และนักสื่ อสาร เป็นกลไกขับเคล่ือน และเสนอให้นาํเร่ืองน้ีบรรจุเป็นประเดน็ในการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ

ปีน้ีด้วย 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ให้ความเหน็ว่า  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ มีความซับซ้อน มาพร้อมกบัการปฏวิัติ

เขียว ที่ มีอัตราการบริโภคของประชากรโลก ขาดความพอดี กระจายอยู่ทั่วโลก จึงต้องใช้กลไกสามเหล่ียม

เขย้ือนภเูขา ทั้งเชิงนโยบาย สร้างความรู้ และขับเคล่ือนผ่านทางประชาสงัคมอย่างต่อเน่ือง 
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มติท่ีประชมุ ที่ ประชุมให้ความเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานของ คสช. ในกรณีนโยบายและ

ยุทธศาสตร์เพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช

ทางการเกษตร โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองสาํคัญ เนื่ องจากเป็นการทาํงานต่อเน่ืองจาก

คณะกรรมการปฏรูิประบบสขุภาพแห่งชาติ ดังน้ันควรมีการขับเคล่ือนต่อไป โดยเน้น

เป้าหมายที่ สารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช เกษตรปลอดภัย และอาหารปลอดภัย โดย

ใช้ยุทธศาสตร์สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขาขับเคล่ือน ทั้งนโยบาย การสร้างความรู้ และ

ขับเคล่ือนพลังสงัคม เช่ือมโยงกบัสมัชชาสขุภาพ ทั้งน้ี   มอบให้  สช. รับไปวางแผน
ดาํเนินการต่อไป เพ่ือให้เกดิการผลักดันเป็นรูปธรรมทั้งระดับชาติและระดับชุมชน 

 

๕.๒ ร่างประกาศคณะกรรมการบริหาร สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่ือง คุณสมบติัของ      

เลขาธิการและรองเลขาธิการ  พ.ศ. .... 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน  ประธานกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงาน

ว่า ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาํหนดให้ คบ. จัดทาํ

ประกาศคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ โดยต้องผ่านความเหน็ชอบของ คสช. บัดน้ี คบ.ได้จัดทาํ

ประกาศเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบวาระที่  ๕.๒  จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณาเหน็ชอบ 
ที่ ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑) ให้นิยามคาํว่า “ผู้บริหารระดับสงูขององค์กร”  ในข้อ ๒.๒ (๑) ให้ชัดเจน 

๒) ปรับลดระยะเวลาการมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสงูในข้อ ๒.๒ (๑) จาก ๑๕ ปี เป็น ๑๐ ปี 

๓) เพ่ิมเติมข้อความจากคาํว่า “สขุภาพ” ในข้อ ๒.๒ (๒) เป็น “สขุภาพและสงัคม” 

มติท่ีประชมุ  เหน็ชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารฯ เร่ือง คุณสมบัติของเลขาธิการและ

รองเลขาธิการ พ.ศ. .... โดยให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะแล้วดาํเนินการต่อไป และรายงานให้ คสช. ทราบในการประชุมคร้ัง
ต่อไป   

 
๕.๓  ร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกเลขาธิการ     

พ.ศ. .... 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงาน

ว่า ตามมาตรา ๓๑ วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ กาํหนดให้ คสช. วางระเบียบ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการได้จัดทาํร่าง

ระเบียบดังกล่าวเสรจ็เรียบร้อยแล้ว และได้แก้ไขปรับปรุงตามมติการประชุม คบ. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  

๗ มกราคม ๒๕๕๑แล้ว ดังเอกสารประกอบวาระที่  ๕.๓ จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณาเหน็ชอบ 
ที่ ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว โดยมี

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไข ดังน้ี 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๑๓ 

๑) ปรับข้อความในข้อ ๔ จากเดิม “คุณสมบัติของเลขาธกิาร” เป็น “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

ผู้สมัครเลขาธกิาร” และเปลี่ ยนคาํว่า “ว่าด้วย” เป็น “เร่ือง” 

๒) ปรับข้อความในข้อ ๕ จากเดมิ “นับถงึวันที่ ปิดรับสมัคร” เป็น “นับถงึวันที่ เปิดรับสมัคร” 

๓) ปรับเปล่ียนข้อความในข้อ ๖.๔ ให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ เร่ือง คุณสมบัตขิองเลขาธกิารและรองเลขาธกิาร พ.ศ…. ข้อ ๒.๒ ที่ ปรับเปล่ียนตามวาระ

ที่  ๕.๒ ด้วย 

มติท่ีประชมุ  เหน็ชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

คัดเลือกเลขาธกิาร  พ.ศ. .... โดยให้มีการปรับปรุงการแก้ไข ข้อ ๔ , ข้อ ๕ , ข้อ 

๖.๔  ตามข้อเสนอแนะ  ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพ่ือลงนามต่อไป 

 
๕.๔   แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คสช. ตามมาตรา ๑๙ 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้มี คสช. ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ นายกรัฐมนตรีกาํหนดจาํนวนไม่เกนิห้าคน เป็นกรรมการ 

(๔) ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

(๕) ประธานกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นซ่ึงเลือกกนัเองจาํนวนสี่ คน เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสขุที่ มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(๘) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะซ่ึง

เลือกกนัเองจาํนวนหนึ่ งคน เป็นกรรมการ 

(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซ่ึงต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุโดยเลือกกนัเอง

จาํนวนหกคน เป็นกรรมการ 

(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหากาํไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ซ่ึง

เลือกกนัเองจาํนวนสบิสามคน เป็นกรรมการ 

การได้มาของ คสช. ตามมาตรา ๑๓(๖) (๙) และ (๑๐) ให้ดาํเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา

ที่  คสช. แต่งตั้งตามมาตรา ๑๙ ในวาระเร่ิมแรก ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา 

๕๕ (บทเฉพาะกาล) ซ่ึงมีการดาํเนินการเสรจ็ไปเรียบร้อยแล้ว 
เน่ืองจากจะมี คสช. ตามมาตรา ๑๓(๖) บางทา่นจะทยอยพ้นจากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ตาม

มาตรา ๒๒ ดงัน้ี 

(๑) นายวิจัย  อมัราลิขติ         พ้นจากตาํแหน่งในวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

(๒) นายชัยพร  ทองประเสริฐ     พ้นจากตาํแหน่งในวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ 

(๓) นายอภิรักษ์  โกษะโยธนิ      พ้นจากตาํแหน่งในวันที่   ๕  กนัยายน ๒๕๕๑ 

(๔) นายธรีศักดิ  พานิชวิทย์์        พ้นจากตาํแหน่งในวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๑๔ 

ซ่ึงในมาตรา ๒๑ วรรคสี่  กาํหนดให้ดาํเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๑๒๐ 

วัน นับแต่วันที่ ตาํแหน่งกรรมการน้ันว่างลง ดังน้ัน เพ่ือเตรียมการรองรับข้อ ๔ และ ๕ จึงเหน็สมควรเสนอ 

คสช. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามมาตรา ๑๙ ที่ ประกอบด้วย 

(๑) ประธาน แต่งตั้งจาก คสช. ตามมาตรา ๑๓(๗) หรือ (๘) หรือ (๙) หรือ (๑๐) หน่ึงคน 

(๒) กรรมการ แต่งต้ังจาก 

- ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่ งคน 

- ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุหน่ึงคน 

- ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สาธารณสขุหน่ึงคน 

- ผู้ประกอบอาชีพสื่ อมวลชนหน่ึงคน 

- ผู้ซ่ึงทาํหน้าที่ เป็นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่ เป็นนิติบุคคลและ

ดาํเนินงานเกี่ ยวกบัสขุภาพโดยไม่แสวงหากาํไรหน่ึงคน 

(๓) เลขาธกิารเป็นเลขานุการ 

ในวาระเร่ิมแรก นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังน้ี 

(๑) นพ.บรรลุ  ศิริพานิช  อดีตคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส .)        

เป็นประธาน 

(๒) กรรมการ ได้แก่ 

(๒.๑) นพ.ศุภกจิ  ศิริลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่ แทน นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ  

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสขุ 

(๒.๒) นางวิลาวัณย์  เสนารัตน์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุ 

(๒.๓) นางอมรา  พงศาพิชญ์ ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใช่เป็นผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุ 

(๒.๔) นางสวุรรณา  อยุานันท ์  ผู้ประกอบอาชีพสื่ อมวลชน  

(๒.๕) นายไพศาล  เจียนศิริจินดา  ผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่ เป็น

นิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ ยวกับสุขภาพโดยไม่

แสวงหากาํไร  

กรรมการในข้อ ๒.๒–๒.๕ ได้มาจากการพิจารณาเสนอช่ือโดยคณะทาํงานที่ มี นพ.ลือชา  วนรัตน์ 

เป็นประธาน โดยเจ้าตัวให้ความยินยอม 

และ สช. ได้หารือ คบ. ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๑ มีความเหน็

ให้เสนอแนวทางการสรรหาคณะกรมการสรรหา ดังน้ี   

๑) เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหา คสช. วาระเร่ิมแรกเพ่ิงจะดาํเนินงานสรรหา คสช. เสรจ็ด้วย

ความเรียบร้อย เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ ผ่านมา จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งให้กรรมการในข้อ (๒.๑) – 

(๒.๕) เป็นกรรมการสรรหา คสช. ตามมาตรา ๑๙ หากเจ้าตัวไม่ขัดข้อง 

ในกรณีที่ เจ้าตัวขัดข้อง  ให้พิจารณาแต่งตั้งจากรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในอนัดับ ที่  ๒  ในด้านน้ันๆ  ได้แก่  



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๑๕ 

(๑) นพ.บุญชัย  สมบูรณส์ขุ ผู้ประกอบวชิาชีพด้านสาธารณสขุ 

(๒) นางวิลาสนีิ  พิพิธกุล อดุลยานนท ์ ผู้ประกอบอาชีพสื่ อมวลชน 

(๓) นายวีรพงษ์  เกรียงสนิยศ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ เป็นนิติบุคคลและดาํเนินงาน

เกี่ ยวกบัสขุภาพโดยไม่แสวงหากาํไร 

กรณีศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่ งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขให้

พิจารณาจากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารที่ เข้าหลักเกณฑ ์ 

ทั้งน้ี โดยเจ้าตัวให้ความยินยอม 

๒) แต่งตั้ ง นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์  คสช. ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๓(๙) ซ่ึงเคยเป็น

คณะกรรมการปฏรูิประบบสขุภาพแห่งชาติ (คปรส.) เป็นประธานกรรมการสรรหา คสช. ตามมาตรา ๑๙ 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการชุดที่ จะแต่งตั้งใหม่น้ี มีอายุการทาํงานไม่เกนิ ๓ ปี นับจากได้รับการแต่งตั้ง 

 

มติท่ีประชมุ เหน็ชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คสช. ตามมาตรา ๑๙ ตามแนวทางที่                  
ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมีนายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์ เป็นประธาน และให้

คณะกรรมการสรรหา คสช. มีอายุการทาํงานไม่เกนิ ๓ ปี นับจากได้รับการแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดูแลการแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าว  
 

วาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืน ๆ 

๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการแผนยุทธศาสตรช์าติการพฒันาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 

      ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑  

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ เลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ ประชุมรับทราบข้อเสนอของกระทรวง

สาธารณสขุ เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภมูิปัญญาไท สขุภาพวิถไีทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ ๐๕๐๑/๑๒๙ ลงวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

โดยมีรายละเอียดว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เหน็ชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติการ

พัฒนาภมิูปัญญาไท สขุภาพวิถไีท พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ 

๑) การสร้างและจัดการความรู้ ภมิูปัญญาไท สขุภาพวิถไึท 

๒) การพัฒนาระบบสขุภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแผนทางเลือก 

๓) การพัฒนากาํลังคนด้านการแพทย์แผนพ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

๔) การพัฒนายาไทยและยาสมุนไทย 

๕) การคุ้มครองภมิูปัญญาไทย ด้านการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทย 

ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าการนําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ต้องการความ

ร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ซ่ึงต้องมีกลไกในรูปของ๕ระกรรมการระดับชาติที่

จะเข้ามาดูแลแผนยุทธศาสตร์ชาติน้ี จึงเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ งคณะกรรมการ

อาํนวยการแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 การประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๑ ๑๖ 

สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้  มีจาํนวนไม่เกิน ๒๕ คน โดยมีกรรมการจากภาค

ส่วนของประชาชนจํานวนอย่างน้อย ๗ คน ภาคส่วนของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๗ คน และ

ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ ภาคการเมือง อย่างน้อย ๗ คน และมีผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุ เป็นเลขานุการ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเลขานุการ

ร่วม  ดังเอกสารที่ แจกเพ่ิมเติมในที่ ประชุม จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณาเหน็ชอบ 

 

มติท่ีประชมุ เห็นชอบหลักการให้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ(Commission) เพ่ือดูแลการ

พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุขภาพ (ภูมิปัญญาไท 

สุขภาพวิถีไท) ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการ

ประสานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเสนอองค์ประกอบและรายช่ือคณะกรรมการจากฝ่าย

ต่างๆและหน้าที่  อาํนาจ เสนอประธาน คสช. แต่งตั้ง และรายงานให้ คสช. ทราบ

ในการประชุมคร้ังต่อไป  
 
๖.๒ นดัหมายการประชมุครั้งต่อไป 

เพ่ือให้การประชุม คสช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ            

ฝ่ายเลขานุการจึงขอกาํหนดเวลานัดหมายการประชุม คสช. คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑ ในวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑  

ก่อนปิดการประชุม ประธาน คสช. ได้กล่าวขอบคุณกรรมการ คสช. ที่ ได้ร่วมทาํงานอย่างแขง็ขัน

ที่ ผ่านมา โดยเหน็ว่าคณะกรรมการชุดน้ีเป็นคณะกรรมการที่ มีคุณภาพ มีพลัง และขอเอาใจช่วยในการทาํงาน

ภายหลังจากพ้นหน้าที่ ไป 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น. 

 

นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต 

นางสาวฐิติพร คหัฏฐา 

ผู้จัดทาํรายงานการประชุม 

 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ 

นางปิติพร จันทรทตั ณ อยุธยา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


