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รายงานการประชมุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๒ 

วนัจนัทรท่ี์  ๒๓  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ   หอ้งชยันาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑. นายอภิสทิธ ิ เวชชาชีวะ์   นายกรัฐมนตรี      ประธานกรรมการ 

๒. พญ.ศิริพร กญัชนะ      แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ         รองประธานกรรมการ 

๓. นายอสิสระ  สมชัย    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคม                        กรรมการ 
 และความมั่นคงของมนุษย์   

๔. นายธาํรงค์ แพรนิมิตร    แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์            กรรมการ 
๕. นางสาวรสพิมล จีรเมธากุล    แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ            กรรมการ 

 และสิ่ งแวดล้อม 

๖. นายชวรัตน์  ชาญวีระกูล    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    กรรมการ 
๗. นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา  แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  กรรมการ 
๘. ศ.นพ.สมศักดิ  โล่ห์เลขา์   ผู้แทนแพทยสภา       กรรมการ 

๙. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสชักรรม      กรรมการ 
๑๐. นางสมุนา  ตัณฑเศรษฐี  ผู้แทนสภากายภาพบาํบัด     กรรมการ 
๑๑. รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
๑๒. นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น                     กรรมการ 

                                               ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ        
๑๓. นายธรีศักดิ  พานิชวิทย์์   นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ    กรรมการ  
๑๔. นายยรรยงชัย  โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑๕. นายพงษ์ศักด ิ พยัฆวิเชียร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 

๑๖. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๗. ดร.เสรี  พงศ์พิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๘. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

๑๙. นายสริุนทร์  กจินิตย์ชีว์  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๒๐. รศ.ดร.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑     กรรมการ 
๒๑. นางดวงพร  อฐิรัตน์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒     กรรมการ 
๒๒. นายสพัุฒน์  ธนะพิงค์พงษ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓     กรรมการ 
๒๓. นายธรีวัฒน์  ศรีปฐมสวัสดิ์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔     กรรมการ 
๒๔. ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕     กรรมการ 
๒๕. นายสชุาติ  สงูเรือง   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗     กรรมการ 
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๒๖. นายณรงค์  ตั้งศิริชัย  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘     กรรมการ 
๒๗. นายสรุพงษ์  พรมเท้า  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙     กรรมการ 
๒๘. นายสน่ัน วุฒิ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐     กรรมการ 
๒๙. นางมาริษา  เนตรใจบุญ  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑     กรรมการ 
๓๐. นายคล่อง  ช่ืนอารมณ ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒     กรรมการ 
๓๑. นพ.ประพจน์  เภตรากาศ  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓     กรรมการ 
๓๒. นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ  เลขาธกิาร คสช.                      กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา รองเลขาธกิาร คสช.                              ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. นางกรรณิการ์  บรรเทงิจิตร  รองเลขาธกิาร คสช.                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูไ้ม่เขา้ประชุม     (เนื่องดว้ยติดภารกิจท่ีสําคญั) 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร             
๒. ประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ    
๓. ม.ร.ว.สขุุมพันธ ์บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๔. นายวิจัย  อมัราลิขติ   นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม     
๕. นายพเยาว์  เนียะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
๖. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสทิธา ผู้แทนทนัตแพทยสภา      
๗. ศ.(เกยีรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุรรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล       
๘. รศ.ดร.ศิริชัยย์  ชัยชนะวงศ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖      
 

ผูน้าํเสนอขอ้มูล 

๑. นพ.บรรลุ  ศิริพานิช ประธานกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิ
๒. นพ.วิรฬุห์  ล้ิมสวาท ผู้แทนคณะทาํงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาความ 

ความสมัพันธผู้์ป่วยกบัแพทย์   
๓. นางสาวกรรณกิาร์ กติติเวชกูล ผู้แทนคณะทาํงานการเข้าถงึยาถ้วนหน้าของประชากรไทย 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นางสวุรรณี  คาํม่ัน    กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๒. นางจิราพร  มีหลีสวัสดิ์    กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๓. นางสริิพร ถาวโรฤทธิ์    เจ้าหน้าที่ กระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๔. พญ.มาลินี  สขุเวชขจรกจิ   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๕. นายปรีชา บริสทุธิ์     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

๖. นายกติิศักดิ สนิธุวนิช์    กรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๗. นายพิชัย  ศรีใส    กรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ
๘. ดร.กาญจนา กาญนสนิิทธ ์   ที่ ปรึกษาสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
๙. นพ.ศุภกจิ  ศิริลักษณ ์     ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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๑๐. นพ.พีรพล สทุธวิิเศษศักดิ์    แทนเลขาธกิารสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

๑๑. นางเบญจมาภรณ์ จันทร์พัฒน์  แทนผู้จัดการสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

๑๒. นพ.อกุฤษฏ ์ มิลินทางกูร รองเลขาธกิาร คสช.                          

๑๓. นพ.ชาตรี เจริญศิริ พนักงาน สช. 

๑๔. นางสาววนิดา วิระกุล พนักงาน สช. 

๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุวัฒนา พนักงาน สช. 

๑๖. นายอนุศักดิ  สภุาพร์  พนักงาน สช. 
๑๗. นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต พนักงาน สช. 
๑๘. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา พนักงาน สช. 
๑๙. นางสาวสมพร   เพง็คํา่ พนักงาน สช. 
๒๐. นายสทุธพิงษ์ วสโุสภาพล พนักงาน สช. 
๒๑. นายจารึก  ไชยรักษ์ พนักงาน สช. 
๒๒. นางสาวนาตยา  แทน่นิล พนักงาน สช. 
๒๓. นางพลินี  เสริมสนิสริิ พนักงาน สช. 
๒๔. นางสาวกรกนก ตันตระกูล พนักงาน สช. 
๒๕. นางนิรชา  อศัวธรีากุล พนักงาน สช. 
๒๖. นางสาวสนีุย์ สขุสว่าง พนักงาน สช. 
๒๗. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ พนักงาน สช. 
๒๘. ดร.ทพิิชา  โปษยนานนท ์ พนักงาน สช. 
๒๙. นางสาวณณตุ มธุรพจน์ พนักงาน สช. 
๓๐. นางสาวสริะกาญจน์  มโนทศันันท ์ พนักงาน สช.  
๓๑. นางสาวศิริธร  อรไชย พนักงาน สช. 
๓๒. นางสาวชญาดา  ฟักน่วม พนักงาน สช. 
๓๓. นางสาวชลาลัย  จันทวดี พนักงาน สช. 
๓๔. นางสาวกนกวรรณ  นิลปักษ์ พนักงาน สช. 
๓๕. นางสาวจรินพร  คงศรีจันทร์ พนักงาน สช. 

๓๖. นางสาวอรนิต อรไชย พนักงาน สช.  

 

เปิดประชมุ เวลา  ๑๔.๔๕ น. 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 

 

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิธ ิเวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. มีเร่ืองแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ โดยสรุป ดังน้ี 
๑. เน่ืองจากติดภารกิจจาํเป็นต้องเดินทางไปเย่ียมเยียนประเทศเพ่ือนบ้าน จึงต้องเล่ือนการประชุมจากวันที่  

๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๕๐ มาเป็นวันน้ี 
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๒. ครม. ได้เหน็ชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การทาํงานของคณะกรรมการวัตถุอันตรายและการควบคุมการโฆษณาและการขายตรงสารเคมีทาง

การเกษตร เม่ือวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒  
๓. ขอความร่วมมือให้ช่วยกนัทาํงานเพ่ือสร้างสขุภาวะของคนไทยต่อไป 

มติที่ ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๑  
 นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๒๖ ธนัวาคม  ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบระเบียบ

วาระที่   ๒  
จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ ประชุม  รับรองรายงานการประชุม คสช. คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.๑  (ร่าง)ปฏิทินการประชุม คสช.  และ คบ. ปี ๒๕๕๒ 

เพ่ือให้มีความชัดเจนในการดาํเนินงานของ คสช. และ คบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒   ฝ่ายเลขานุการ

จึงขอเสนอร่างปฏทินิการประชุม คสช. และ คบ. ปี ๒๕๕๒ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่   ๓.๑ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  
 ที่ ประชุมมีข้อคิดเหน็ ดังน้ี 

นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า ในที่ ประชุม คสช. ได้เคยมีมติให้มีการประชุมเป็น

ประจาํทุกเดือน จึงเสนอให้ปรับแผนการประชุม คสช. ให้เป็นไปตามมติดังกล่าว 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ช้ีแจงใน ๒ ประเดน็ ดังน้ี  

๑) การเสนอให้มีการประชุม คสช. เป็นประจาํทุกเดือนน้ัน มิได้เป็นมติของ คสช. แต่เป็นข้อเสนอของ

กรรมการบางทา่น ดังปรากฎอยู่ในรายงานการประชุม คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่  ๖.๒ 

๒) ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาํหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คสช. 

มีหน้าที่ หลักในการกาํกับดูแลด้านนโยบาย และ คบ. มีหน้าที่ หลักในการกาํกับดูแลด้านการบริหารจัดการ  ซ่ึง

ตามปฏิทินการประชุมที่ เสนอ ฝ่ายเลขานุการจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการทุกเดือนอยู่แล้ว หาก คสช. 

ประชุมทุกเดือน จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ สช. ด้วยในการจัดประชุมแต่ละคร้ังต้องมีการจัดเตรียม

เน้ือหาสาระล่วงหน้า  

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ได้สอบถามความเห็นจากที่ ประชุมว่า           

มีความเหน็อื่ นใดหรือไม่ เม่ือไม่มีกรรมการเสนอความเหน็อื่ นใด จึงเสนอให้มีการประชุมตามปฏทินิการประชุม

ที่ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอไว้ แต่หากมีเน้ืองานเร่งด่วนกส็ามารถเรียนเชิญประชุมเป็นการเร่งด่วนได้ 
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มติที่ ประชุม  รับทราบปฏทินิการประชุม คสช. และ คบ. ปี ๒๕๕๒ ตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่

หากมีความจาํเป็นกใ็ห้นัดประชุมเพ่ิมได้ 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ       

ในระเบียบวาระเร่ืองเพ่ือทราบ ระเบียบวาระที่  ๓.๒ ถึง ๓.๔ ขอนาํเสนอด้วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระ    

มีรายละเอยีด ดังน้ี 

๓.๒ รายงานผลการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากการเลือกกนัเองของผูว่้าราชการกรุงเทพ       

มหานครและนายกเมืองพทัยา  

จากมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ ได้รับทราบการเลื่ อนกาํหนดการ 

สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากการเลือกกันเองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา 

จากเดิมมีกําหนดในวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ แต่เน่ืองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายอภิรักษ์        

โกษะโยธิน) ได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่งฯ มีผลตั้งแต่วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงเป็นเหตุให้ไม่มี      

ผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันประชุมดังกล่าว และคณะกรรมการสรรหาฯได้กาํหนดให้     

มีการประชุมเพ่ือเลือกกันเองอีกคร้ังในวันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สช. น้ัน 

บัดน้ี การดําเนินการเลือกกันเองเพ่ือให้ได้กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๑ คนจากผู้แทนผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาทดแทนตาํแหน่งที่ ว่างลงได้เสรจ็สิ้นแล้ว ผู้ที่ ได้รับการเลือกกันเองเป็น

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ งนายกรัฐมนตรี     

(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่ือง กรรมการ

สุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ณ วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 

ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่   ๓.๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  
มติที่ ประชุม  รับทราบรายงานผลการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากการเลือกกันเอง ของ  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ซ่ึงผู้ที่ ได้รับการเลือกกนัเองเป็น

กรรมการสขุภาพแห่งชาติ คือ ม.ร.ว.สขุุมพันธุ ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๓.๓ สรุปผลงานของ คบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑   

ตามที่ ประธาน คสช. ได้มีคาํสั่งคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ที่  ๒/๒๕๕๐ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่  ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๐ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผล

งานของ คบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยสรุป ดังน้ี 
๑. การประชุม 

ตั้งแต่เดอืนมกราคม – กนัยายน ๒๕๕๑ ได้มีการประชุม ทั้งสิ้น ๗ คร้ัง  

๒. การออกระเบยีบ ประกาศ คาํสั่ง ภายใต้หน้าที่ และอาํนาจในพระราชบญัญัติสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐ ฉบับ จาํแนกเป็น 

๒.๑  เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและรองเลขาธิการฯ จํานวน    

๗  ฉบับ 
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๒.๒ เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จํานวน      

๓ ฉบับ 

๓. การดาํเนินงานภายใต้หน้าที่ และอาํนาจในพระราชบัญญัติสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๓.๑ ด้านนโยบาย 

๓.๑ ให้นโยบายการดาํเนินงานของ คบ.  

๓.๒ ให้คาํปรึกษาการดาํเนินงานของ สช. แก่เลขาธกิารและพนักงาน 

๓.๒ ด้านแผนงานและงบประมาณ 

๑) รับทราบแผน ๔ ปีรองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ       

พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว 

๒) เหน็ชอบแผนปฏบัิติการสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 

๓) เหน็ชอบการปรับแผนปฏบัิตกิารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ และการจัดสรรงบประมาณ (คร่ึงปี ๒๕๕๑) 

๔) เห็นชอบแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณประจําปี ๒๕๕๒ สํานักงาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๕) อนุมัตินาํเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ไปสมทบเป็นงบประมาณ

ปี ๒๕๕๒ 

๖) รับทราบรายงานประจาํปี ๒๕๕๐ ของสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๗) รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานเบื้องต้นประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ของสาํนักงาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๓.๓ ด้านการติดตามและประเมินผล 

๑) กาํหนดแนวทางการประเมินการดาํเนินงานของ สช. ตามมาตรา ๓๙(๕) 

๒) เหน็ชอบหลักการให้มีการจดัจ้างบุคคลภายนอก/คณะบุคคล/บริษัท วางระบบควบคุม

ภายในและเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ สช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ 

๓.๔ ด้านการบริหารจัดการ 

๑) สรรหาเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๒) เห็นชอบการแต่งตั้งรองเลขาธิการจํานวน ๓ คน และลําดับของรองเลขาธิการใน     

การเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธกิาร 

๓) รับทราบการออกระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์

และวิธปีระเมินผลการปฏบัิติงานประจาํปีของพนักงาน สช. 

๔) อนุมัติวงเงินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษที่ ขึ้นกบัผลการปฏบัิติงานของพนักงาน 

สช. ปี ๒๕๕๑ 

๔. การดาํเนินการอื่ น 

๔.๑ ให้ความเหน็ต่อระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง ของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(คสช.)        

ในเบ้ืองต้นก่อนนาํเสนอ คสช. เพ่ือพิจารณา จาํนวน ๑ ฉบับ 
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๔.๒ ให้ความเหน็ชอบต่อระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง ของสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  

จาํนวน ๓  ฉบับ 

๔.๓ ร่วมการประชุมเชิงปฏบัิติการ “การขับเคล่ือนพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ให้เกดิประโยชน์สงสดุ” เม่ือวันที่  ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑   
๔.๔ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๔.๕ มีผู้แทน คบ. เข้าร่วมกิจกรรมในการดําเนินงานขับเคล่ือนพระราชบัญญัติสุขภาพ         

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๓  จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  
มติที่ ประชุม  รับทราบสรุปผลงานของ คบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 

๓.๔ สรุปผลงานของ คสช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑   

ตามที่ ประธาน คสช. ได้มีประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรีเร่ือง แต่งตั้งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่  

๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่ือง กรรมการสขุภาพแห่งชาติ  ณ วันที่  

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลงานของ คสช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โดยสรุป ดังน้ี 
๑. การประชุม 

ตั้งแต่เดอืนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ – กนัยายน ๒๕๕๑ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น ๖ คร้ัง  

๒. การออกระเบยีบ ประกาศ คาํสั่ง ภายใต้หน้าที่ และอาํนาจในพระราชบญัญัติสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๙ ฉบับ  จาํแนกเป็น 

๒.๑  เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ จาํนวน ๑ ฉบับ 

๒.๒ เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัคณะกรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ จาํนวน  

๔ ฉบับ 

๒.๓ เร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกบัเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ จาํนวน  ๔  ฉบับ 

๓. การดาํเนินงานภายใต้หน้าที่ และอาํนาจในพระราชบัญญัติสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕ 

๓.๑ การจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕(๑)  

๑) เหน็ชอบหลักการของระบบและกลไกการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต ิ

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทาํงานเพ่ือการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... 

๓) ร่วมเป็นที่ ปรึกษา กรรมการและอนุกรรมการ ในการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สขุภาพแห่งชาติ 

๓.๒ มีมติให้เสนอแนะ ให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

สขุภาพ ตามมาตรา ๒๕(๒) 

เสนอข้อเสนอทางนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี จาํนวน ๔ เร่ือง ได้แก่ 

๑) การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสยีหายจากการรับบริการสาธารณสขุ พ.ศ. ....  

๒) การประกาศใช้สทิธบัิตรโดยรัฐต่อยาที่ มีสทิธบัิตร 
๓) การจัดการสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลดผลกระทบทางสขุภาพ 
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๔) การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่      

มาบตาพุดและพ้ืนที่ จังหวัดระยอง 

๓.๓ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ ตามมาตรา ๒๕(๓) 

๑) สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ 

- แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑โดยมี คสช.       

เข้าร่วมเป็นกรรมการ ๔ คน 

- ให้ความเหน็ต่อกระบวนการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติและรับทราบความก้าวหน้า
ในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

๒) สมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 

- เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ     

ในการจัด และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเดน็ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๐  

- ให้ความเหน็และรับทราบการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ โดยมี คสช. จาํนวน ๓ คนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

๓.๔ จัดให้มี หรือส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  

ด้านสุขภาพเพ่ือให้เกิดการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ตามมาตรา     

๒๕(๔) 

สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสขุภาพ จาํนวน ๓ เร่ือง 

๑) การขับเคล่ือนและผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําลังคน    

ด้านสขุภาพแห่งชาติ 

๒) การขับเคล่ือนนโยบายภมิูปัญญาท้องถิ่ นด้านสขุภาพ 

๓) การส่งเสริมความสมัพันธร์ะหว่างผู้ป่วยและญาติกบับุคลากรทางการแพทย์ 

๓.๕ การกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารและสาํนักงาน  

ตามมาตรา ๒๕(๗) 

๑) คณะกรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
- สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ 

๒) สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

- รับทราบแผน ๔ ปีรองรับการดาํเนินงานตามพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ   

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว 

- รับทราบในกจิกรรมการการดาํเนินงานของสาํนักงาน ในเร่ืองสาํคัญๆ เช่น 

แผนปฏบัิติการ การลงนามข้อตกลง การดาํเนินโครงการต่างๆ  

- รับทราบผลการดาํเนินงานที่ สาํคัญของสาํนักงานในการประชุมอย่างต่อเน่ือง 
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๓.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือให้ปฏบัิติหน้าที่ ตามที่  คสช. 

มอบหมาย ตามมาตรา ๒๕(๘) 

เหน็ชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดาํเนินงาน ดังน้ี 

๑) กลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ จาํนวน  ๒ คณะ ได้แก่ 

- คณะกรรมการกาํลังคนด้านสขุภาพแห่งชาต ิ

- คณะกรรมการพัฒนาภมิูปัญญาท้องถิ่ นด้านสขุภาพแห่งชาต ิ

๒) กลไกในการดาํเนินกจิกรรมของสาํนักงาน จาํนวน  ๒ คณะ ได้แก่ 

- คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้างสงัคมสขุภาวะที่ มีหัวใจของความเป็น
มนุษย์ 

- คณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสขุภาพภาคพ้ืน
เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติว่าด้วย การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสขุภาพ : กรณี

ผลกระทบจากอตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง 

๓.๗ วางระเบียบว่าด้วยเบ้ียประชุมที่ มิใช่เบ้ียประชุมของ คสช. และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่ นในการปฏบิัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ี ตามมาตรา ๒๕(๙) 

๔. การดาํเนินงานภายใต้หน้าที่ และอาํนาจในพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา

อื่ นๆ 

-    แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสขุภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙   

๕. การดาํเนินการอื่ นๆ 

๕.๑ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม HIA 2008 South East Asia and Oceania Regional Health 
Impact Assessment Conference: Empowering People Ensuring Health  และแต่งตั้งให้
นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน   

๕.๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคล่ือนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ให้เกดิประโยชน์สงสดุ” เม่ือวันที่  ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑   

๕.๓ มีผู้แทน คสช. เข้าร่วมกิจกรรมในการดําเนินงานขับเคล่ือนพระราชบัญญัติสุขภาพ      

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๔  จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  
มติที่ ประชุม  รับทราบสรุปผลงานของ คสช. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุ 

๔.๑   มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑  

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้รับทราบสรุปผลการจัด
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

๑๔ ประเดน็ ให้กับหน่วยงาน องค์กรที่ เกี่ ยวข้องรับทราบและนาํไปปฏิบัติหรือนาํไปพิจารณาประกอบในการ

กาํหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพต่อไปน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล 

ด้านสาธารณสุข ข้อ ๓.๑.๑ ที่ สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ และเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินการตามข้อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติบรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่ง

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ จึงเห็นควรเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ          

ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง

ต่อไป 
มติที่ ประชุม  เหน็ชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรี

เพ่ือทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการในส่วน   

ที่ เกี่ ยวข้องต่อไป 

๔.๒   มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑  
-  ระเบียบวาระ ๑.๒   “การเข้าถงึยาถ้วนหน้าของประชากรไทย”   
- ระเบียบวาระ ๑.๑๓ “ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ

บุคลากรทางการแพทย์”  
- ระเบียบวาระ ๑.๑๔ “วิกฤตเศรษฐกจิและการปกป้องสขุภาวะคนไทย”  

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ เม่ือ  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการได้พิจารณา

ข้อเสนอตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน ๓ ระเบียบวาระ ได้แก่ 

๑. การเข้าถงึยาถ้วนหน้าของประชากรไทย 

๒. ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสมัพันธร์ะหว่างผู้ป่วยและญาติกบับุคลากรทางการแพทย์ 

๓. วิกฤตเศรษฐกจิและการปกป้องสขุภาวะคนไทย  

และมีมติให้นาํข้อเสนอทั้ง ๓ เร่ืองดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบและมอบหมาย

ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป ซ่ึงฝ่ายเลขานุการได้ดาํเนินการตามมติดังกล่าวของ

คณะกรรมการ โดยทาํหนังสอืกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว เม่ือวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ 

ต่อมา สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบว่า “นายกรัฐมนตรี

พิจารณาแล้ว มีบัญชาให้สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาตินาํมติคณะกรรมการดังกล่าวเข้าเสนอที่ ประชุม 

คสช. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ก่อน

นาํเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป”   

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบยืนยันการเสนอทั้ง ๓ เร่ืองดังกล่าว   

ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในการประชุม คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ ต่อไป 
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นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ช้ีแจงว่า เพ่ือไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมาย ด้วย

ในวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ น้ัน รัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบาย หากเห็นว่ากรรมการทุกท่านได้มีมติเหน็ชอบ

ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๓ เร่ืองแล้ว จึงขอให้ที่ ประชุมยืนยันมติตามที่ ได้ประชุมไปในคร้ังที่ แล้ว 

มติที่ ประชุม  เหน็ชอบให้ยืนยันการเสนอมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ๓ เร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี ตาม

มติคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒ ดังต่อไปน้ี  

๑. เห็นชอบยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทยตามมติสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเหน็ชอบและสั่งการ

ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีการจัดทาํแผนปฏบัิติการที่ สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ฯ 

๒. เห็นชอบให้นาํข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ

ญาติกับบุคลากรทางการแพทย์ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

๓. เห็นชอบให้นํามาตรการดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาวะจากวิกฤติ

เศรษฐกิจตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ข้อ ๑ และ ๒ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เพ่ือให้พิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน ให้ความเหน็ชอบ และมอบหมายให้หน่วยงาน 

ที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่ มีผลกระทบ     

สขุภาวะต่อประชาชนอย่างมาก 

๔.๓ รายงานการดําเนินงานตามมติ คสช. เร่ือง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นท่ีมาบตาพุดและ

จงัหวดัระยอง 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่  คสช. มีมติเร่ืองผลกระทบ

จากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง เม่ือวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบต่อข้อเสนอ      

เชิงนโยบาย เร่ือง ผลกระทบจากอตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยองดังน้ี  

๑. เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจาก

อตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและพ้ืนที่ จังหวัดระยอง โดยรับข้อสงัเกตของที่ ประชุมไปปรับปรุง 

๒. เหน็ชอบให้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเหน็ชอบให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

รับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป ทั้ง ๕ ข้อ ได้แก่ 

              ๑) เสนอให้รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยจัดตั้งคณะกรรมการจาก

ทุกภาคส่วน วางและจัดทาํผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ ปรับปรุง

ระบบการจัดการทรัพยากรนํ้าใหม่ พิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลังและจัดต้ังกองทุน

สิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง จัดให้มีระบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะ

ปัญหาเดก็และเยาวชน และจัดให้มีบริการทางสงัคม ซ่ึงเป็นความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ โดยสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในทุกขั้นตอน 

              ๒) ให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

ในพ้ืนที่ มาบตาพุดและอาํเภอบ้านฉาง รวมถึงเผยแพร่วิธีป้องกันผลกระทบและวิธีการสร้างเสริมสุขภาพใน 

ภาวะมลพิษให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ถงึ โดยเรว็และต่อเน่ือง 
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              ๓) เสนอให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องจัดทาํแผนและกฎการปฏบัิติการ สาํหรับป้องกนัและบรรเทา

อุบัติภัยจากอุตสาหกรรม และการจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับจังหวัด โดยให้

ความสาํคัญกบัการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น องค์กรและประชาชนในพ้ืนที่  

              ๔) เสนอให้ คสช. พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดาํเนินงาน และความ

เข้มแขง็ของภาคประชาชน ได้แก่ การศึกษาแนวทางในการจัดต้ังกลไกผู้ตรวจการสาํหรับการป้องกนัและแก้ไข

ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของภาคประชาชน และสนับสนุนภาค 

ประชาสงัคมจังหวัดระยองติดตามความเคล่ือนไหวทางนโยบายโดยใช้กระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  

               ๕) เสนอให้รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่ มาบตาพุดและ 

บ้านฉาง ในระหว่างการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยให้มีการกาํหนดแนวทางและ

กระบวนการตัดสนิใจในการให้อนุมัติ/อนุญาต/ให้ความเหน็ชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ให้เป็นไป

ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๓. เหน็ชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดาํเนินงานตามข้อเสนอของ 

คสช. เพ่ือรายงานให้ คสช. ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบโดยมีท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์    

เสถยีรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสงัคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นประธาน  

สช. ขอรายงานความคืบหน้าของการดาํเนินงานดังน้ี 

          ๑. วันที่  ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้ทาํหนังสือถึงเลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕ 

มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ โดยขอให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ตามมาตรา ๔๐ เพ่ือนาํไปสู่การใช้

ความรู้และปัญญาในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมกาํหนด

นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ และนาํไปสู่การสร้างความเป็นธรรมทางด้านสขุภาพของคนมาบตาพุดและคนระยอง 

๒. สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนมูลนิธนิโยบายสขุภาวะ ดาํเนินโครงการ

พัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและ

จังหวัดระยอง กาํหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยมีเป้าหมายคือ ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ ยวกับทางเลือกการพัฒนา

จังหวัดระยอง  

๓. วันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สช. ร่วมกับมูลนิธินโยบายสขุภาวะ ได้จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ 

ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์เพ่ือรับฟังความเหน็จากทุกภาคส่วน หลังจากที่ ได้มีการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพ การลงพ้ืนที่ พูดคุยกลุ่มย่อย การจัดเวทีย่อย การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน การสื่ อสาร

สาธารณะผ่านช่องทางและสื่ อต่างๆ และ    จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในจังหวัดระยอง ๓ คร้ัง    

ก่อนนาํเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คสช. โดยมีข้อเสนอแนะรวม ๑๔ ข้อ 

๔. วันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ คสช. มีมติให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณา

ดําเนินการใน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) เสนอให้รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง          

๒) กาํหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพ ๓) จัดทาํแผนและกฎการปฏิบัติการ 

สาํหรับป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม ๔) พัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดําเนินงานและ 

ความเข้มแข็งภาคประชาชน และ ๕) เสนอให้รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่     

ในพ้ืนที่ มาบตาพุดและบ้านฉาง นอกจากน้ัน คสช. ยังได้เหน็ชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและ
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ติดตามผลการดาํเนินงานตามข้อเสนอของ คสช. โดยมีท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ประธานสถาบัน

ธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสงัคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นประธาน 

๕. วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สช. ได้ทาํหนังสือเสนอต่อประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ      

เพ่ือพิจารณาเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากการวิเคราะห์และจัดทาํข้อมูลเพ่ิมเติมตามข้อแนะนาํของ 

คสช. ซึ่ ง ประธาน คสช. ได้พิจารณาให้ความเหน็ชอบเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการ 

๖. วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ศาลปกครองจังหวัดระยองอ่านคาํพิพากษา โดยในข้อความหน้าสดุท้าย 

ระบุว่า “พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ประกาศให้ท้องที่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตาํบลเนินพระ 

ตําบลมาบข่าและตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง ทั้งตําบลตลอดจนท้องที่ ตําบลบ้านฉาง อาํเภอบ้านฉาง       

ทั้งตาํบล เป็นเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือดาํเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษตามที่ กาํหนดไว้ในกฎหมายต่อไป 

ทั้งน้ีให้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในกาํหนดหกสบิวันนับแต่วันที่ ศาลมีคาํพิพากษา”  

    โดยการพิจารณาของศาลปกครองในคร้ังน้ี ศาลปกครองได้ใช้หลักกฎหมายเร่ืองการป้องกนัไว้ก่อน 

(Precautionary Principle) ข้อ ๑๕ ของปฎิญญาริโอว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๓๕  ที่ มีสาระว่า 

“เพ่ือการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อม รัฐจะต้องใช้แนวทางระงับไว้ก่อนอย่างแพร่หลายตามความสามารถของตน     

ในกรณีที่ มีความน่ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนดีได้ การขาด

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนแน่นอน จะต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลในการผัดผ่อนการดาํเนินมาตรการ

โดยยึดหลักการการจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันความเสื่ อมโทรมด้านสิ่ งแวดล้อม” เป็นหลักในการ

ตัดสินใจ นอกจากน้ี ศาลยังได้อ้างอิงสาระบัญญัติตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ         

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ บัญญัติไว้ว่า “บุคคลมีสทิธิในการดาํรงชีวิตในสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพ” 

ด้วย และได้พิจารณาถงึมติ คสช. เม่ือวันที่  ๑ สงิหาคม ๒๕๕๑ ประกอบด้วย 

๗. วันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเหน็ชอบให้ใช้อาํนาจประกาศ

กาํหนดให้ท้องที่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และพ้ืนที่ บริเวณใกล้เคียงเป็นเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่ นในท้องที่ ที่ ได้ประกาศกาํหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ จัดทาํแผนปฏิบัติการ เสนอต่อ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดและดําเนินการตามข้อกาํหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

นายสพัุฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓  กล่าวช่ืนชมนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน

กรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติที่ มีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตพ้ืนที่ มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงเป็น    

ข้อเรียกร้องของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ เกดิจากการทาํงานร่วมกนั และเสนอให้มีการนาํกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไปดําเนินการในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นทางออกในการสร้างปัญญาร่วมกัน        

ลดความรุนแรงและเกดิความสมานฉันท ์

นายสริุนทร์  กจินิตย์ชีว์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ พิจารณาเหน็ชอบให้เสนอข้อเสนอ

ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี  และเสนอให้การดาํเนินงานในพ้ืนที่ มาบตาพุดเป็นแบบอย่างในการดาํเนินงานเพ่ือ
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หาทางออก โดยให้มองผู้ประกอบการภาคธุรกิจเป็นเหมือนประชาชนที่ ต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขด้วยการมีหัว

ใจความเป็นมนุษย์  

นายสุรพงษ์ พรมเท้า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ กล่าวช่ืนชมนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน

กรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติที่ ได้เห็นชอบให้มีการประกาศให้เขตมาบตาพุดและท้องที่ ใกล้เคียงเป็นเขต

ควบคุมมลพิษ ซ่ึงเป็นดาํเนินงานที่ สอดคล้องกับปณิธานที่ เคยให้ไว้ในหนังสือ “๑๐๐ ฝันวันฟ้าใหม่” หวข้อที่  

๒๖ สุขภาพของคนต้องมาก่อน ในหน้า ๑๐๐  และเสนอให้ สช. เข้าไปสนับสนุนการจัดทาํแผนลดและขจัด

มลพิษในเขตมาบตาพุดโดยใช้กระบวนการสมัชชาสขุภาพ 

ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เคยได้รับมอบหมายให้

ดาํรงตาํแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตจังหวัดระยอง ที่ มี

พ้ืนที่ ต้ังอยู่ข้างโรงงานสารเคมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงแต่พบปัญหามลพิษสูงจนต้องระงับโครงการ แต่หากจังหวัด

ระยองสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทางสถาบันยินดีที่ จะดาํเนินการโครงการต่อ 

 นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ เสนอว่า ไม่ควรมีมติเพียงแต่รับทราบ ควรมีมติที่ ให้ สช. ไปดาํเนินการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่

อื่ นๆโดยใช้กระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉกเช่นที่ มาบตาพุดด้วย 

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิธิ์  เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. มีความเหน็เพ่ิมเติมว่า ด้วยกรรมการหลายท่าน

มีความเห็นให้นาํรูปแบบการดาํเนินงานที่ มาบตาพุดเป็นตัวอย่าง ดังน้ัน สช. จึงต้องดูด้วยว่า จะมีการจัดเวท ี  

ในลักษณะอย่างไรเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เหมาะสม  และเสนอให้พิจารณาดําเนินการ      

ในพ้ืนที่ ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ที่ จะมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม หากมีการดําเนินงานในรูปแบบมาบตาพุด    

ก่อนเพ่ือการแก้ไขป้องกนัปัญหาที่ จะเกดิขึ้นจะเป็นการดี  

มติที่ ประชุม  รับทราบรายงานการดาํเนินงานตามมติ คสช. เร่ือง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมใน

พ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง และมอบให้ สช. ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

แก้ปัญหาในพ้ืนที่ มาบตาพุด และปัญหาในลักษณะเดียวกนัในพ้ืนที่ อื่ นๆด้วย 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเพื่อพจิารณา 

๕.๑   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. ....  

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. กล่าวเรียนเชิญ นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธาน

กรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้นําเสนอความเป็นมาและกระบวนการจัดทาํ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. ....  

นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ นาํเสนอความ

เป็นมาและกระบวนการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... ดังน้ี 

ตามมาตรา ๒๕(๑) และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่ และอาํนาจในการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบ แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบและ
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยกําหนดให้ธรรมนูญฯ เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ และตามมาตรา ๔๗ กาํหนดให้ธรรมนูญฯต้องมี

สาระสาํคัญอย่างน้อย ๑๒ เร่ือง ซึ่ ง คสช. ได้เหน็ชอบให้ดาํเนินการจัดทาํธรรมนูญฯมาโดยลาํดับ ดังน้ี 

๑) การประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ คสช. เหน็ชอบหลักการของระบบและกลไกการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสขุภาพแห่งชาติ 

๒) การประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ คสช. เหน็ชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สขุภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็นประธานกรรมการ  

คณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญฯได้แต่งต้ังอนุกรรมการที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดทาํธรรมนูญฯ

อีก ๖ คณะ โดยมีองค์ประกอบที่ หลากหลายทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคม      

มี คสช. เข้าร่วมเป็นกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆจาํนวน ๒๙ คน อาศัยการทาํงานแบบพหุ

ภาคีและยึดหลักการมีส่วนร่วม อนุกรรมการทาํหน้าที่ ยกร่างสาระของธรรมนูญฯรายประเด็น 

รวมถึงจัดกระบวนการรับฟังความเห็นและสื่ อสารสาระธรรมนูญฯกับสังคม ตลอดกระบวนการ    

๑ ปีของการยกร่างธรรมนูญฯ มีการจัดกระบวนการรับฟังความเห็นด้วยรูปแบบต่างๆกว่า ๑๐๐ 

เวท ีมีผู้เข้าร่วมจากทัว่ประเทศกว่าหม่ืนคน  

๓) การประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ และ คร้ังที่  ๕/๒๕๕๑ คสช. ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการ

จัดทาํธรรมนูญฯโดยต่อเน่ือง และในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ คสช. ได้รับทราบมติของสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ.๒๕๕๑   เม่ือวันที่  ๑๑–๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ ภาคีสมาชิกได้

พิจารณารายงานรวมถึงร่างธรรมนูญฯที่ เสนอให้พิจารณา และมีมติเหน็ชอบกับสาระสาํคัญในร่าง

ธรรมนูญฯ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมที่ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ

คณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญฯเพ่ือพิจารณาประกอบการปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ ก่อนเสนอ คสช. 

พิจารณารับรองต่อไป ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ เป็นไปตามมาตรา ๔๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ให้ คสช. นาํความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมา

ประกอบการพิจารณาจัดทาํธรรมนูญฯด้วย 

๔) บัดน้ี คณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญฯได้ปรับปรุงร่างธรรมนูญฯเสรจ็สิ้นแล้วเป็นร่างธรรมนูญว่า

ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... โดยได้นําความเห็นเพ่ิมเติมจากสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติมาพิจารณาประกอบด้วยแล้ว ซึ่ งร่างธรรมนูญฯฉบับน้ี ประกอบด้วย ๑๒ หมวด ตาม

สาระสาํคัญที่ กาํหนดในมาตรา ๔๗ และมี ๑๑๑ ข้อย่อย 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช.  ได้รายงานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

อน่ึง กรอบเวลาเป้าหมายของธรรมนูญฯฉบับน้ี เป็นภาพรวมของระบบสุขภาพที่ มองยาวไปถึงปี    

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังให้ธรรมนูญฯสะท้อนเจตนารมณ์และเป็นพันธะร่วมกันของสังคม ให้สังคมสามารถ

นาํไปใช้เป็นฐานอ้างองิ ในการกาํหนดทศิทางและเป้าหมายของระบบสขุภาพในอนาคต ซ่ึงตามมาตรา ๔๘ แห่ง

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้ธรรมนูญฯที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ผูกพัน

หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง  ที่ จะต้องดาํเนินการต่อไปตามอาํนาจหน้าที่ ของตน  

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล ด้านสาธารณสุขข้อ ๓.๑.๑         

ที่ สนับสนุนการดาํเนินการตามแนวทางของกฎหมายสขุภาพแห่งชาติ และดาํเนินงานตามหน้าที่ ของ คสช. ตาม
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มาตรา ๒๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(สช.) จึงขอเสนอร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... เพ่ือ คสช. พิจารณาให้ความ

เหน็ชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๑  

และเพ่ือเตรียมการรองรับกระบวนการสนับสนุน ติดตามการนาํธรรมนูญฯไปสู่การปฏิบัติ หลังจาก

ธรรมนูญฯประกาศใช้ ซ่ึงจะทาํให้บรรลุเป้าหมายการสร้างสขุภาวะของระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ตามที่ กาํหนด

ในธรรมนูญฯ สช. จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานดังกล่าว ได้แก่ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพ่ือสนับสนุนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  
ซ่ึง คสช. ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดน้ีแล้ว ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒ 

ขณะน้ี ฝ่ายเลขานุการกาํลังดําเนินการเสนอประธาน คสช. พิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดน้ี 

๒. คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดาํเนินงานตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพ

แห่งชาติ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา 

๑. ให้ความเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและดํา เนินการ ตามความในมาตรา  ๔๖ แห่ง

พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 
๒. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานตาม

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่ มีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 

และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ 

๑๕–๒๐ คน สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณา

เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดย 
ให้คณะกรรมการชุดน้ี มีหน้าที่ และอาํนาจ ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ จัดทาํยุทธศาสตร์และแผนการติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสขุภาพแห่งชาติ 

๒.๒ สนับสนุนให้เกิดการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนตามข้อ ๑) โดยให้ความสาํคัญกับ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง และพ้ืนที่  ชุมชน ดาํเนินการผ่านเคร่ืองมือ

ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องและกลไก

อื่ นๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๐ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดินและสมัชชาสขุภาพ เป็นต้น 

๒.๓ สนับสนุนการประเมินการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ            

บนหลักการประเมินผลแบบเสริมพลังให้เกดิการขับเคลื่ อนที่ เข้มแขง็  

๒.๔ ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกลไกที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือ    

การทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติในรอบต่อไป 

๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงาน เพ่ือดาํเนินงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องตามความจาํเป็น 
 

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีความเหน็เพ่ิมเติม ดังน้ี 
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นางจิราพร  มีหลีสวัสดิ  กรรมการที่ ปรึกษา คสช์ . มีความห็นว่า  เหน็ด้วยในหลักการ แต่เกรงว่าจะมี

ปัญหาในทางปฏิบัติในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ จึงขอเสนอแก้ไขคาํว่า “เพียงพอ” เป็นคาํว่า “เหมาะสม” 

ในข้อ ๕๕ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๖   

นายพงค์ศักด์ิ พยัฆวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความหน็ว่า คาํว่า “เพียงพอ” น้ันเป็นความต้องการทางด้าน

สาธารณสขุ ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสมกับงบประมาณกไ็ด้ และธรรมนูญสุขภาพฯกมิ็ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับ  จึง

เสนอให้คงข้อความเดิมไว้ และเป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ จะเป็นผู้กาํหนดความเพียงพอ

ของระบบสาธารณสขุ 

รศ.ดร.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเหน็ว่า ควรคงคาํว่า “เพียงพอ” 

ไว้ ด้วยธรรมนูญสุขภาพฯได้ผ่านความคิดเห็นของภาคีต่างๆทั่วประเทศและสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เหน็ชอบแล้ว สาํหรับงบประมาณที่ ระบุไว้น้ันไม่จาํเป็นต้องมาจากงบประมาณแผ่นดินเพียงแหล่งเดียว อาจจะมา

จากแหล่งอื่ นได้ ด้วยไม่ได้ระบุว่าต้องรัฐจัดให้เทา่น้ัน 

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. มีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่จะระบุว่าเป็น

งบประมาณที่ รัฐจัดสรรให้ และตามมาตรา ๔๘ ที่ บัญญัติให้ธรรมนูญสขุภาพฯที่ คณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบ

แล้ว ให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องที่ จะต้องดาํเนินการต่อไปตามอาํนาจหน้าที่ ของตน

น้ัน อาจจะมีการตีความที่ ก่อให้เกิดปัญหาได้ว่า หากรัฐจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพออาจผิดกฎหมายสุขภาพ

แห่งชาติได้   

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช.  มีความเหน็ว่า  ข้อความ “...จะต้องดาํเนินการ

ต่อไปตามอาํนาจหน้าที่ ของตน” น้ัน เป็นการดาํเนินการที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ เหมาะสมของแต่ละ

หน่วยงาน เช่น สาํนักงบประมาณมีงบประมาณอยู่จาํนวนหน่ึงและต้องมีการจัดสรรให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

จึงต้องมีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ อันเป็นการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที่   ซ่ึงไม่จาํเป็นต้องจัดสรร

งบประมาณให้ครบตามที่ หน่วยงานต่างๆ เสนอขอได้  

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ มีความเหน็ว่า การเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐในหมวด ๗ ข้อ ๕๕ เป็นจาํนวนที่ ไม่มากเกนิกว่า

ที่ สาํนักงบประมาณจัดสรรให้ได้ ด้วย ณ ปัจจุบัน งบประมาณในการดาํเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกซ่ึงรวมถึงการศึกษาวิจัยเป็นจาํนวนไม่มากเม่ือเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของ

กระทรวงสาธารณสขุ 

ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสชักรรม มีความเหน็ว่า คาํว่า “เพียงพอ” น้ี องค์กรอสิระ

มีการใช้ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยที่ ระบุเร่ือง “การได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐอย่างพอเพียง”  พระราชบัญญัติขององค์กรวิชาชีพต่างๆที่ ระบุว่า “รายได้จากเงินอุดหนุนที่

รัฐบาลจัดสรรให้” 

นายสริุนทร์ กจินิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหน็ว่า คาํว่า “เพียงพอและพอเพียง” ไม่ได้แปลว่า จัดให้

ตามความต้องการของผู้ที่ ต้องการทั้งหมด แต่เป็น “ความพอเพียงแบบสมดุลย์ พอดี พอประมาณ” ฉะน้ันจึง

เหน็ว่าข้อความเดิมน้ันเหมาะสมแล้ว 
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นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิธ ิเวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ให้มีการตรวจสอบกฎหมายฉบับอื่ นว่า มีการใช้

คาํว่า “เพียงพอ” หรือไม่   

ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ในพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๑๓ รายได้ของมหาวิทยาลัย ปรากฎการใช้คาํว่า “เพียงพอ” ในข้อความ 

“เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง โดยการเสนอแนะของ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นจาํนวนที่ เพียงพอสาํหรับค่าใช้จ่ายที่ จาํเป็นในการดาํเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัยที่ กาํหนดในมาตรา 6” 

นายยรรยงค์ชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้แก้ไข คาํว่า “ปลอดจาก” ในข้อ ๖๘ เป็นคาํว่า 

“ปราศจาก” หรือคาํว่า “ปลอด” เพ่ือให้เป็นไปตามหลักของการใช้ภาษากฎหมาย 

นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่า การพิจารณาคร้ังน้ีเป็นการ

พิจารณาสาระสาํคัญของธรรมนูญสขุภาพฯ ไม่ควรพิจารณาลงลึกถึงการใช้คาํ ซ่ึงกรรมการกไ็ม่มีความรู้ที่ ชัดเจน 

หากต้องมีการพิจารณาแบบน้ี เสนอให้เชิญผู้มีความรู้เร่ืองภาษามาร่วมประชุมด้วย 

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธ ิเวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ได้สอบถามที่ ประชุมว่า มีประเดน็อื่ นหรือไม่ 

เม่ือไม่มีกรรมการเสนอความเหน็อื่ นใด จึงเสนอให้คงคาํว่า “เพียงพอ” หากตรวจสอบแล้วปรากฎว่า มีการใช้

ข้อความดังกล่าวในกฎหมายอื่ นอยู่จริง สาํหรับภาษา ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหากใช้ภาษาผิดจริงต้องมีการ

แก้ไขกใ็ห้แก้ไข 

มติที่ ประชุม มีมติต่อธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... ดังน้ี 

๑. เหน็ชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอ          

ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบและดาํเนินการตามความในมาตรา ๔๖       

แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 
๒. เห็นชอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม  สนับสนุน  และประเมินผล           

การดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ มีนายแพทย์บรรลุ        

ศิริพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๑๕–๒๐ คน สาํหรับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณา

เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้มีหน้าที่ และอาํนาจตามเสนอ 
๕.๒   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ  

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๒๕(๕) แห่ง

พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ คสช. มีหน้าที่ และอาํนาจในการกาํหนดหลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารในการติดตามและประเมินผลเกี่ ยวกบัระบบสขุภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสขุภาพที่ เกดิจากนโยบาย

สาธารณะทั้งระดับนโยบาย  และระดับปฏบัิติการ และสืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

คร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้รับทราบสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑      

พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง ๑๔ ประเดน็ ซ่ึงมติในระเบียบวาระที่  ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ

ในสงัคมไทย ข้อ ๑ ได้มีข้อเสนอต่อคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
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กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยให้มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่ เป็นธรรมสาํหรับทุกภาคส่วน      

มีหน้าที่ และอาํนาจ ต่อไปน้ี 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ องค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล

กระทบด้านสขุภาพ และแนวทางการป้องกนัผลกระทบ โดยครอบคลุม  ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง

การดาํเนินโครงการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่ นและระดับชุมชนอย่าง

ต่อเน่ือง และเช่ือมโยงกัน ทั้งน้ี ให้มีการถอดบทเรียนจากการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม

เพ่ือพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสขุภาพให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน และให้ดาํเนินการ

ให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาหน่ึงปี โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเหน็จากภาคส่วนต่างๆ  

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาํงานของเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในทุกระดับ โดย

ทาํงานประสานเช่ือมโยงกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งที่ มีอยู่แล้วและจะจัดให้มีขึ้น โดยให้มี

หน่วยงานในการประสานงานที่ ชัดเจน 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ การจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การสื่ อสารสาธารณะ 

และระบบข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ   

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การใช้ การติดตาม และการเผยแพร่ผล

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ 

ทั้งผ่านสมัชชาสขุภาพและช่องทางอื่ น ๆ  

๕) ให้ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

๖) ปฏบัิติหน้าที่ อื่ นใด ตามที่ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติมอบหมาย 

 เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันในสังคม เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาผลกระทบทางสุขภาพที่ อาจจะเกิดข้ึนหรือเกิดขึ้ นแล้วกับ

ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เน่ืองมาจากการดาํเนินนโยบาย   การพัฒนา หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง โดย

หวังผลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแนวทาง  การดาํเนินงานที่ ดีที่ สุด สาํหรับการสร้างเสริมและคุ้มครอง

สุขภาพของทุกคนในสังคม ซ่ึงจะทาํให้บรรลุเป้าหมายการสร้างสุขภาวะของระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ ตาม

เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)     

จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา 

๑. ให้ความเหน็ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
ที่ มีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เป็นประธาน และเลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๑๐-๑๕ คน 

สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ

ประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป 
๒. ให้คณะกรรมการชุดน้ี มีหน้าที่ และอาํนาจ ดังต่อไปน้ี 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ องค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และแนวทางการป้องกันผลกระทบ โดยครอบคลุมทั้งก่อน 

ระหว่างและหลังการดาํเนินโครงการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่ น

และระดับชุมชนอย่างต่อเน่ือง และเช่ือมโยงกัน ทั้งน้ี ให้มีการถอดบทเรียนจากการ
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ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมเพ่ือพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ           

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาหนึ่ งปี โดยมีการเปิดรับ

ฟังความคิดเหน็จากภาคส่วนต่างๆ  

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการทาํงานของเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ ในทุกระดับ 

โดยทาํงานประสานเช่ือมโยงกบัเครือข่ายและหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งที่ มีอยู่แล้วและจะจัดให้มีขึ้น 

โดยให้มีหน่วยงานในการประสานงานที่ ชัดเจน 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ การจัดการความรู้  การพัฒนาศักยภาพ การสื่ อสาร

สาธารณะ และระบบข้อมูลการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ   

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การใช้ การติดตาม และการ

เผยแพร่ผลการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะเพ่ือสขุภาพ ทั้งผ่านสมัชชาสขุภาพและช่องทางอื่ น ๆ  

๕) ให้ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานได้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

๖) ปฏบัิติหน้าที่ อื่ นใด ตามที่ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติมอบหมาย 

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีความเหน็เพ่ิมเติม ดังน้ี 

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิธ ิเวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ได้สอบถามถึงบทบาทหน้าที่ ในทางปฏบัิติของ

คณะกรรมการที่ จะจัดตั้งขึ้นต่อกรณีที่ เกดิขึ้นที่ มาบตาพุด และที่ สระบุรี  

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช.  ได้นาํเสนอให้ที่ ประชุมทราบว่า ในปัจจุบันมี

กฎหมายที่ ให้ดาํเนินการในเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในประกอบในการ

พิจารณาอนุญาตให้ดาํเนินการโครงการต่างๆ และขณะน้ีจะได้มีการดาํเนินการจัดทาํผลกระทบด้านสุขภาพ  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ ซ่ึงกาํหนดให้มีองค์กรอิสระที่ อยู่ในระหว่างการพัฒนา  

สาํหรับในระดับชุมชนท้องถิ่ นในบทบาทหน้าที่ กมี็อาํนาจหน้าที่ ที่ ดําเนินการประเมินผลกระทบทั้งทางด้าน

สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพได้อยู่แล้ว สาํหรับในส่วนราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุขกมี็พระราชบัญญัติการ

สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ กรมอนามัยเป็นผู้ดูแล ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นกส็ามารถใช้อาํนาจหน้าที่ ตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสขุฯได้อกีทางหน่ึง 

สาํหรับคณะกรรมการชุดน้ีจะอยู่ภายใต้ คสช. ซึ่ งมีการออกแบบกลไกการดาํเนินงานในลักษณะ HIA 

Consortium ที่ ได้เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆมาทาํงานร่วมกนั ซ่ึงตอนน้ี สช. ได้จัดตั้ง HIA Coordinatimg Unit ทาํ

หน้าที่ เป็นฝ่ายเลขานุการรองรับการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ และเพ่ือเช่ือมประสานกับเครือข่าย

หน่วยงานและองค์กรใน Consortium โดยคณะกรรมการฯจะดาํเนินการที่ เน้นกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้

มีการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมเกิดขึ้ นในพ้ืนที่  ไม่ใช่เป็นการดําเนินการที่ ใช้อาํนาจในการ

ตัดสนิใจว่าอนุญาตหรือไม่ จึงไม่ทบัซ้อนกบัการทาํงานของหน่วยงานต่างๆที่ มีบทบาทหน้าที่ อยู่แล้ว และที่ ผ่าน

มา สช. กไ็ด้มีการดาํเนินการในลักษณะดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาที่ มาบตาพุด จนเกดิข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ต่อการแก้ไขปัญหา ซ่ึง คสช. ได้มีมติเห็นชอบและขณะน้ีนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีแล้ว ฉะน้ัน บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดน้ีจึงมีหน้าที่ ในลักษณะการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทาํงานเพ่ือหาทางออกร่วมกนั จึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ จะช่วยในการแก้ไขปัญหาและ

สร้างความสมานฉันทไ์ด้ 
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นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหน็ว่า อยากให้นาํปัญหาของมาบตาพุดนี้ เป็นบทเรียน 

ที่ สาํคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และเช่ือว่า นักธุรกจิกมิ็ได้มีเจตนาในการสร้าง

ปัญหาให้เกดิขึ้นแต่อาจจะเน่ืองจากความรู้ ไม่เท่าทนั การขาดข้อมูลทางวิชาการ และจากการที่ นายกรัฐมนตรีได้

กล่าวพูดเม่ือวันอาทติย์ที่ ผ่านมาว่าอยากให้มาบตาพุดปลอดมลพิษน้ัน แท้จริงควรปลอดมลพิษทั้งประเทศ โดย

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา และให้ถือว่านักธุรกิจกเ็ป็นประชาชนด้วย จึงเสนอให้มีตัวแทนจากนัก

ธุรกจิเข้ามาร่วมเป็นกรรมการชุดน้ีเพ่ือร่วมกนัในการแก้ไขปัญหา 

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในผังที่ นําเสนอกลไก

ทางด้านซ้ายเป็นกลไกที่ ดาํเนินการก่อนการอนุญาตและกลไกทางด้านขวาจะเป็นกลไกที่ เข้ามาช่วย ในกรณีมาบ

ตาพุดที่ เป็นปัญหาก็เพราะว่า ข้อมูลการประเมินผลกระทบของกลไกทั้งสองด้านไม่ตรงกัน ถึงแม้ว่า 

คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติจะมีมติให้ประกาศเขตพ้ืนที่ มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ แต่กจ็ะ

อุทธรณ์โต้แย้งคาํวินิจฉัยของศาลปกครองจังหวัดระยองในเร่ืองสาระ หลักเกณฑ์ที่ ใช้ในการวินิจฉัยว่าถูกต้อง

หรือไม่ สาํหรับในกรณีจังหวัดสระบุรีมีการอุทธรณ์เร่ืองข้อมูลที่ ไม่ตรงกันระหว่างแพทย์ท่านหน่ึงที่ เป็นผู้ให้

ข้อมูลหลักแก่ประชาชนกบัหน่วยงานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบในพ้ืนที่  

มติที่ ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ   

ด้านสุขภาพที่ มีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เป็น

ประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

มีกรรมการประมาณ ๑๐-๑๕ คน สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมาย

ให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้มีหน้าที่

และอาํนาจตามเสนอ 

๕.๓   การแต่งตั้งประธานกรรมการกําลงัคนดา้นสุขภาพแห่งชาติแทนประธานฯท่ีขอลาออก 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ

(คสช.) ได้มีมติในการประชุม คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้แต่งตั้ ง

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นประธานกรรมการกาํลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ นั้น  สาํนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้รับแจ้งจากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ขอลาออกจากการ

เป็นประธานกรรมการกาํลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามสาํเนาหนังสือทาํเนียบองคมนตรี ลงวันที่  

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ แนบท้าย เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ 

ดําเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งนายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบการณแ์ละมีความเข้าใจในเร่ืองกาํลังคนด้านสขุภาพเป็นอย่างดี ทั้ง

เป็นผู้ผลักดันให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกาํลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐–๒๕๕๙ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการแทนประธานฯ ที่ ขอลาออก  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งต้ังนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็น
ประธานกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ แทนประธานฯที่ ขอลาออก สําหรับองค์ประกอบของ

คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานพิจารณาจากกรรมการชุดเดิมหรือพิจารณาใหม่ โดยให้มีกรรมการจาํนวน

ไม่เกนิ ๓๐ คน และมีหน้าที่ และอาํนาจเหมือนกรรมการชุดเดิม เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป 
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มติที่ ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นประธานกรรมการกาํลังคน   

ด้านสุขภาพแห่งชาติแทนประธานกรรมการฯ ท่านเดิมที่ ขอลาออก สําหรับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานพิจารณาจากกรรมการชุดเดิม

หรือพิจารณาใหม่ โดยให้มีกรรมการจาํนวนไม่เกนิ ๓๐ คน และมีหน้าที่ และอาํนาจ

เหมือนกรรมการชุดเดิม เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป  

 ๕.๔ การแต่งตั้ งคณะกรรมการสนบัสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้พิจารณารายงานเร่ือง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกาํหนดนโยบายการเจรจาการค้า

เสรี” โดยที่ ประชุมได้รับทราบถึงความจําเป็นของระบบเศรษฐกิจที่ ทาํให้ประเทศไทยต้องเข้าร่วมในการทาํ  

ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งในลักษณะพหุภาคี ระดับภมิูภาค รวมทั้งระดับทวิภาคี ซ่ึงผลกระทบ

จากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศเหล่าน้ี แม้จะช่วยให้สินค้าและบริการสามารถส่งออกได้มากขึ้น ผู้บริโภค

ไทยมีโอกาสได้บริโภคสินค้าและบริการที่ หลากหลายมากขึ้นในราคาที่ ถูกลง แต่ขณะเดียวกันกมี็ผลกระทบต่อ

ภาคการผลิตที่ ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือมีข้อจาํกดัจากข้อตกลงทรัพย์สนิทางปัญญาที่ มีผลให้คนไทยไม่สามารถ

เข้าถงึยาและเทคโนโลยีที่ จาํเป็นได้เพราะอุปสรรคด้านราคา  ซ่ึงที่ ผ่านมากระบวนการในการเจรจาและการจัดทาํ

ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยดําเนินไป โดยขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระบวนการเจรจาขาดความชัดเจน และความโปร่งใส เน่ืองจากการสื่ อสารและเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาชนยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง ขาดการศึกษาอย่างรอบด้านถึง

ผลกระทบต่อประชาชนไทย เช่น ผลกระทบต่อเกษตรกรไทยที่ ไม่สามารถปรับตัวแข่งขันกบัสนิค้าเกษตรที่ นาํเข้า

มาจากต่างประเทศ และผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านยาและการเข้าถงึยาที่ จาํเป็น ภาคีสมัชชาสขุภาพแห่งชาติจึง

ได้พิจารณาถงึความจาํเป็นที่ จะต้องมีกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

ทุกฝ่ายได้เข้ามาร่วมรับรู้และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเตม็ที่  เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบและเตรียมความพร้อม    

ในการรับมือกับผลกระทบที่ อาจจะเกดิข้ึนจากการเจรจาและ การจัดทาํความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ 

ได้อย่างทนัทว่งทแีละมีประสทิธภิาพ  

สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณารายงานดังกล่าวและได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๑ 

โดยเฉพาะต่อบทบาทการดาํเนินงานของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ดังน้ี  

๑. จัดต้ังกลไกคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบทั้ง   

ด้านบวกและลบต่อสขุภาพและนโยบายสขุภาพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษา

และติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและตรวจสอบผลกระทบทั้งด้านบวกและลบที่ เกิดจากความตกลง 

ที่ มีผลบังคับใช้ไปแล้ว สาํหรับนาํไปสู่การเสนอแนะเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและเยียวยา ทั้งน้ีให้กลไกน้ีมีอิสระจาก

กลไกที่ ทาํหน้าที่ ในการเจรจาการค้า 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วย

การกาํหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทาํหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเหน็และนาํข้อเสนอของภาคประชาสงัคม

ไปพิจารณา 
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นอกจากน้ี ยังมีข้อเสนอในทางปฏบัิติอื่ นๆ ต่อหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการเจรจาการค้า โดยเฉพาะ

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ที่ มี

ความเกี่ ยวข้อง ตลอดจน หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน

ทุกภาคส่วนทุกระดับ และภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ติดตามผลการดาํเนินการตามมติน้ี และรายงานต่อสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๖.๓ 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้จัดการประชุมหารือเบ้ืองต้นเมื่ อวันที่           

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สาํนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สาํนักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา

หลักประกันสุขภาพไทย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ในประเด็นการจัดต้ัง 

กลไกคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ

ต่อสขุภาพและนโยบายสขุภาพ โดยสรุป ทุกภาคส่วนต่างเหน็ควรให้เสนอคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติแต่งตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

นโยบายสุขภาพ” เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในประเด็นที่ สัมพันธ ์    

กับผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งด้านบวกและลบ โดยนําข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องมาร่วมแลกเปล่ียนกันระหว่าง     

ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องอย่างมีเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพ่ือให้เกดิ  การพิจารณาอย่างรอบคอบ 

รอบด้านโดยผ่านกลไกคณะกรรมการฯ ที่ เป็นกลไกซ่ึงมีความเป็นอสิระจากกลไกที่ ทาํหน้าที่ ในการเจรจาการค้า

ของรัฐต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา 

๑. ใ ห้ความ เห็นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและ ติดตามการเจรจาการ ค้ า 

ระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสขุภาพและนโยบายสุขภาพ มีนายปรีดา เตียสวุรรณ์ ที่ ปรึกษาเครือข่าย

นักธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา รอง

อธิการบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการ

ประมาณ ๑๕–๒๐ คน สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการ

พิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป 

๒. ให้คณะกรรมการชุดน้ี มีหน้าที่ และอาํนาจ ดังต่อไปนี้   

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศที่ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยการประสานสนับสนุนการทาํงาน

กบักลไกเจรจาการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาล  

๒.๒ สนับสนุนการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อสขุภาพที่ อาจจะเกดิจากนโยบาย

ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งก่อนการเจรจา ทาํความตกลง และที่ อาจเกิดจากการทาํ

ความตกลงที่ มีผลบังคับใช้แล้ว 

๒.๓ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหรือให้ข้อเสนอแนะและคําปรึกษาต่อ คสช. และกลไกเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงเง่ือนไขการเจรจา รวมทั้งเปล่ียนแปลงหรือ
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ยกเลิกข้อตกลงที่ มีผลบังคับใช้แล้วในกรณทีี่ มีผลกระทบอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาหาแนวทาง

และกลไกป้องกนั ลดผลกระทบ หรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ เกดิจาก ๒.๒  

๒.๔ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อสุขภาพและ

นโยบายสขุภาพจากการข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสาธารณะ 

๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทาํงานและผู้แทนคณะกรรมการเพ่ือดาํเนินงานที่ เกี่ ยวข้องตามความ

จาํเป็นและเหน็สมควร 

๒.๖ ปฏบัิติงานอื่ น ๆ ตามที่  คสช. มอบหมาย  

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีความเหน็เพ่ิมเติม ดังน้ี 

          รศ .ดร .จิราพร  ล้ิมปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต  ๑  มีความเห็น ว่า  หากแต่งตั้ ง               

รศ.ดร.ช่ืนฤทัย กาญจนจิตรา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเลขานุการ จะเป็นการปิดโอกาสไม่ให้

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยเพราะจะเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ และจากผลการ

ดาํเนินงานกรณีมาบตาพุดซ่ึงต้องมีการทาํความเข้าใจ การจัดเวทรัีบฟังความคิดเห็น การดาํเนินกระบวนการ

สมัชชาสขุภาพในพ้ืนที่  จึงเหน็ควรให้สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติควรเป็นเลขานุการ 

พญ.ศิริพร กัญชนะ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่า ควรตั้งคณะทาํงานเพ่ือ

พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ ก่อนที่ จะนาํเสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณา 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ มีความเหน็ว่า รศ.ดร.ช่ืนฤทยั กาญจนจิตรา มีความเหมาะสมที่ จะเป็นเลขานุการ ด้วยได้ร่วมดาํเนินงาน

กบั สช. มาโดยตลอด มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ในเร่ืองรายงานสขุภาพคนไทยและเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวาง  และ

เสนอให้ทมีงานของ สช. เข้ามาร่วมเป็นคณะทาํงานในฝ่ายเลขานุการ สาํหรับประธานกรรมการที่ เป็นนักธุรกิจ

น้ัน เป็นความเหมาะสมอย่างย่ิง 

รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากการประชุม

คณะทาํงานเม่ือวันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ ผ่านมาได้มีการพิจารณากล่ันกรองกรรมการดังกล่าวแล้ว ผู้เข้า

ประชุมส่วนใหญ่เสนอให้สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการ จึงเสนอให้เลขานุการของ

คณะกรรมการชุดนี้ เป็นไปตามความเหน็ร่วมของที่ ประชุมคร้ังดังกล่าว 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมคณะทาํงาน

ดังกล่าวได้มีการเสนอหลายองค์กรเป็นเลขานุการ แต่ที่ ประชุมมีมติให้นํารายช่ือเลขานุการที่ ได้รับการเสนอ

หารือเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเลขาธิการได้นาํไปหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ มีส่วน

ดาํเนินการในเร่ืองน้ี ประกอบกับคณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่ ในการศึกษา ติดตาม ทาํงานวิชาการ ประสานงาน

และเป็นกลไกในการช่วยรัฐบาล จึงมีความเห็นตรงกันที่ เสนอให้ รศ.ดร.ช่ืนฤทยั กาญจนจิตรา เป็นเลขานุการ 

ในฐานะที่ เป็นนักวิชาการ และให้รองเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดย สช. ให้

การสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ หรืออาจเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็น

เลขานุการ และให้รศ.ดร.ช่ืนฤทยั กาญจนจิตรา เป็นผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 

รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นยืนยันให้ เลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการ และในการพิจารณาคร้ังนี้ เป็นการพิจารณาแต่ประธานกรรมการ

และเลขานุการเทา่น้ัน 
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นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ได้สอบถามที่ ประชุมว่า มีประเดน็อื่ นหรือไม่ 

เม่ือไม่มีกรรมการเสนอความเหน็อื่ นใด จึงเสนอให้เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ สาํหรับกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ 

มติที่ ประชุม  เหน็ชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้า 

ระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่ มีนายปรีดา        

เตียสวุรรณ์ ที่ ปรึกษาเครือข่ายนักธุรกจิเพ่ือสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นประธาน และ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการ

ประมาณ ๑๕–๒๐ คน สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธาน

และเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้มีหน้าที่ และอาํนาจ

ตามเสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 

๖.๑  นดัหมายการประชมุ คสช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๒   
เพ่ือให้การประชุม คสช. เป็นไปอย่างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ       

ฝ่ายเลขานุการจึงขอกาํหนดเวลานัดหมายการประชุม คสช. คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ ในวันศุกร์ที่  ๑๕ เดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
มติที่ ประชุม  รับทราบกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ 
๖.๒  รายงานสขุภาพคนไทย  

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ช้ีแจงการ
จัดทาํรายงานสขุภาพคนไทยที่ ได้นาํมาแจกในที่ ประชุม 

รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  ช้ีแจงการจัดทาํรายงานสขุภาพคนไทย ดังน้ี  
รายงานสุขภาพคนไทยได้มีการจัดทาํงานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายงานประกอบด้วย ๓ ส่วนที่ สาํคัญ 

ได้แก่ (๑) ดัชนีสขุภาพ  (๒) สถานการณ์สขุภาพ ๑๐ สถานการณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ สอบถามความคิดเหน็จากผู้คน 

และ (๓) เร่ืองพิเศษประจําฉบับ เป็นการนําเสนอในภาษาที่ ง่าย มีความสวยงามและสามารถใช้อ้างอิงได้ 

นอกจากเป็นหนังสอืแล้วยังได้จัดทาํในรูปแบบ CD ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

มติที่ ประชุม  รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น.  

นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต 
นางสาวสมพร  เพง็คํา่ 

นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา 
จดัทํารายงานการประชมุ 

 

นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา 
ตรวจรายงานการประชุม 


