รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๒
วันจันทร์ท่ ี ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
๒. พญ.ศิริพร กัญชนะ
๓. นายอิสสระ สมชัย
๔. นายธํารงค์ แพรนิมิตร
๕. นางสาวรสพิมล จีรเมธากุล
๖. นายชวรัตน์ ชาญวีระกูล
๗. นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา
๘. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
๙. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์
๑๐. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
๑๑. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
๑๒. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
๑๓. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
๑๔. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
๑๕. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
๑๖. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๗. ดร.เสรี พงศ์พิศ
๑๘. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
๑๙. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
๒๐. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
๒๑. นางดวงพร อิฐรัตน์
๒๒. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
๒๓. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
๒๔. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
๒๕. นายสุชาติ สูงเรือง

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้ อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑

๒๖. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๒๗. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๒๘. นายสนั่น วุฒิ
๒๙. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๓๐. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๑. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๒. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๓. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๔. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๔. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
๕. นายพเยาว์ เนียะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๖. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
๗. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
๘. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผูน้ าํ เสนอข้อมูล
๑. นพ.บรรลุ ศิริพานิช
๒. นพ.วิรฬุ ห์ ลิ้มสวาท
๓. นางสาวกรรณิการ์ กิตติเวชกูล

ประธานกรรมการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ผู้แทนคณะทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อแก้ ปัญหาความ
ความสัมพันธ์ผ้ ูป่วยกับแพทย์
ผู้แทนคณะทํางานการเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นางสุวรรณี คํามั่น
๒. นางจิราพร มีหลีสวัสดิ์
๓. นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์
๔. พญ.มาลินี สุขเวชขจรกิจ
๕. นายปรีชา บริสทุ ธิ์
๖. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๗. นายพิชัย ศรีใส
๘. ดร.กาญจนา กาญนสินิทธ์
๙. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เจ้ าหน้ าที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๒

๑๐. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๑๑. นางเบญจมาภรณ์ จันทร์พัฒน์
๑๒. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๓. นพ.ชาตรี เจริญศิริ
๑๔. นางสาววนิดา วิระกุล
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๗. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๑๙. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๐. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๒๑. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๒. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๓. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๔. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๒๕. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๒๖. นางสาวสุนีย์ สุขสว่าง
๒๗. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๒๘. ดร.ทิพิชา โปษยนานนท์
๒๙. นางสาวณณุต มธุรพจน์
๓๐. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๓๑. นางสาวศิริธร อรไชย
๓๒. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๓๓. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๓๔. นางสาวกนกวรรณ นิลปักษ์
๓๕. นางสาวจรินพร คงศรีจันทร์
๓๖. นางสาวอรนิต อรไชย

แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. มีเรื่ องแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ โดยสรุป ดังนี้
๑. เนื่ องจากติดภารกิจจําเป็ นต้ องเดินทางไปเยี่ ยมเยียนประเทศเพื่ อนบ้ าน จึงต้ องเลื่ อนการประชุมจากวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มาเป็ นวันนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๓

๒. ครม. ได้ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่ องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การทํา งานของคณะกรรมการวั ต ถุ อัน ตรายและการควบคุ ม การโฆษณาและการขายตรงสารเคมี ท าง
การเกษตร เมื่ อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒
๓. ขอความร่วมมือให้ ช่วยกันทํางานเพื่ อสร้ างสุขภาวะของคนไทยต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ (ร่าง)ปฏิทินการประชุม คสช. และ คบ. ปี ๒๕๕๒
เพื่ อให้ มีความชัดเจนในการดําเนินงานของ คสช. และ คบ. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ ฝ่ ายเลขานุการ
จึงขอเสนอร่างปฏิทนิ การประชุม คสช. และ คบ. ปี ๒๕๕๒ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็น ดังนี้
นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ งว่า ในที่ ประชุม คสช. ได้ เคยมีมติให้ มีการประชุมเป็ น
ประจําทุกเดือน จึงเสนอให้ ปรับแผนการประชุม คสช. ให้ เป็ นไปตามมติดังกล่าว
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ชี้แจงใน ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) การเสนอให้ มีการประชุม คสช. เป็ นประจําทุกเดือนนั้น มิได้ เป็ นมติของ คสช. แต่เป็ นข้ อเสนอของ
กรรมการบางท่าน ดังปรากฎอยู่ในรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒
๒) ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ กาํ หนดให้ มีคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้ แก่ คสช.
มีหน้ าที่ หลักในการกํากับดูแลด้ านนโยบาย และ คบ. มีหน้ าที่ หลักในการกํากับดูแลด้ านการบริหารจัดการ ซึ่ ง
ตามปฏิทินการประชุ ม ที่ เสนอ ฝ่ ายเลขานุ การจะต้ องจัด ประชุ มคณะกรรมการทุ กเดื อนอยู่ แล้ ว หาก คสช.
ประชุมทุกเดือน จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของ สช. ด้ วยในการจัดประชุมแต่ละครั้งต้ องมีการจัดเตรียม
เนื้อหาสาระล่วงหน้ า
นายกรั ฐ มนตรี ( นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ ) ประธาน คสช. ได้ ส อบถามความเห็ น จากที่ ประชุ ม ว่ า
มีความเห็นอื่ นใดหรือไม่ เมื่ อไม่มีกรรมการเสนอความเห็นอื่ นใด จึงเสนอให้ มีการประชุมตามปฏิทนิ การประชุม
ที่ ฝ่ายเลขานุการได้ เสนอไว้ แต่หากมีเนื้องานเร่งด่วนก็สามารถเรียนเชิญประชุมเป็ นการเร่งด่วนได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๔

มติทปี่ ระชุม

รับทราบปฏิทนิ การประชุม คสช. และ คบ. ปี ๒๕๕๒ ตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ แต่
หากมีความจําเป็ นก็ให้ นัดประชุมเพิ่ มได้

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบ ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ถึง ๓.๔ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระ
มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๒ รายงานผลการสรรหากรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ จากการเลื อกกันเองของผู ว้ ่ าราชการกรุงเทพ
มหานครและนายกเมืองพัทยา
จากมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ ได้ รับทราบการเลื่ อนกําหนดการ
สรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากการเลือกกันเองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
จากเดิ ม มี ก ํา หนดในวั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๑ แต่ เ นื่ องจากผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร(นายอภิ รั ก ษ์
โกษะโยธิน) ได้ ลาออกจากการดํารงตําแหน่ งฯ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จึงเป็ นเหตุให้ ไม่ มี
ผู้ดาํ รงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันประชุมดังกล่าว และคณะกรรมการสรรหาฯได้ กาํ หนดให้
มีการประชุมเพื่ อเลือกกันเองอีกครั้งในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ องประชุม ๑ สช. นั้น
บัด นี้ การดํ า เนิ น การเลื อ กกั น เองเพื่ อให้ ได้ กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ๑ คนจากผู้ แทนผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาทดแทนตําแหน่งที่ ว่างลงได้ เสร็จสิ้นแล้ ว ผู้ทไี่ ด้ รับการเลือกกันเองเป็ น
กรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ คือ ม.ร.ว.สุขุ มพั น ธุ์ บริ พั ตร ผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งนายกรั ฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ได้ ลงนามในประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเรื่ อง กรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบรายงานผลการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากการเลือกกันเอง ของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ซึ่ งผู้ทไี่ ด้ รับการเลือกกันเองเป็ น
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๓.๓ สรุปผลงานของ คบ. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑
ตามที่ ประธาน คสช. ได้ มีคาํ สั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น ฝ่ ายเลขานุการได้ สรุปผล
งานของ คบ. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑ โดยสรุป ดังนี้
๑. การประชุม
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๑ ได้ มีการประชุม ทั้งสิ้น ๗ ครั้ง
๒. การออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัติสขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
รวมทั้งสิ้น ๑๐ ฉบับ จําแนกเป็ น
๒.๑ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติและรองเลขาธิการฯ จํานวน
๗ ฉบับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๕

๒.๒ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับ การบริ หารจั ด การสํา นั กงานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ จํา นวน
๓ ฉบับ
๓. การดําเนินงานภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๑ ด้ านนโยบาย
๓.๑ ให้ นโยบายการดําเนินงานของ คบ.
๓.๒ ให้ คาํ ปรึกษาการดําเนินงานของ สช. แก่เลขาธิการและพนักงาน
๓.๒ ด้ านแผนงานและงบประมาณ
๑) รั บ ทราบแผน ๔ ปี รองรั บ การดํา เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ ว
๒) เห็นชอบแผนปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ ๒๕๕๑
๓) เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัตกิ ารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ และการจัดสรรงบประมาณ (ครึ่ งปี ๒๕๕๑)
๔) เห็น ชอบแผนงานหลั ก แผนการเงิ น และงบประมาณประจํา ปี ๒๕๕๒ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๕) อนุมัตินาํ เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากปี งบประมาณ ๒๕๕๑ ไปสมทบเป็ นงบประมาณ
ปี ๒๕๕๒
๖) รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๐ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๗) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานเบื้องต้ นประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๑ ของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓.๓ ด้ านการติดตามและประเมินผล
๑) กําหนดแนวทางการประเมินการดําเนินงานของ สช. ตามมาตรา ๓๙(๕)
๒) เห็นชอบหลักการให้ มีการจัดจ้ างบุคคลภายนอก/คณะบุคคล/บริษัท วางระบบควบคุม
ภายในและเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของ สช. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒
๓.๔ ด้ านการบริหารจัดการ
๑) สรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒) เห็นชอบการแต่ ง ตั้ง รองเลขาธิก ารจํา นวน ๓ คน และลํา ดั บ ของรองเลขาธิก ารใน
การเป็ นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
๓) รับทราบการออกระเบียบสํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติว่าด้ วย หลักเกณฑ์
และวิธปี ระเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของพนักงาน สช.
๔) อนุมัติวงเงินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษที่ ข้ นึ กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สช. ปี ๒๕๕๑
๔. การดําเนินการอื่ น
๔.๑ ให้ ความเห็นต่อระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)
ในเบื้องต้ นก่อนนําเสนอ คสช. เพื่ อพิจารณา จํานวน ๑ ฉบับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๖

๔.๒ ให้ ความเห็นชอบต่อระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จํานวน ๓ ฉบับ
๔.๓ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่ อนพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ให้ เกิดประโยชน์สงสุด” เมื่ อวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๔.๔ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๔.๕ มี ผ้ ู แ ทน คบ. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในการดํา เนิ น งานขั บ เคลื่ อนพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๓.๔

รับทราบสรุปผลงานของ คบ. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑

สรุปผลงานของ คสช. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑

ตามที่ ประธาน คสช. ได้ มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่ อง แต่งตั้งกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเรื่ อง กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นั้น ฝ่ ายเลขานุการได้ สรุปผลงานของ คสช. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑ โดยสรุป ดังนี้
๑. การประชุม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ – กันยายน ๒๕๕๑ ได้ มีการประชุมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง
๒. การออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัติสขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
รวมทั้งสิ้น ๙ ฉบับ จําแนกเป็ น
๒.๑ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๒ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จํานวน
๔ ฉบับ
๒.๓ เรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๔ ฉบับ
๓. การดําเนินงานภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕
๓.๑ การจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕(๑)
๑) เห็นชอบหลักการของระบบและกลไกการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่ อการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ....
๓) ร่ ว มเป็ นที่ ปรึ ก ษา กรรมการและอนุ ก รรมการ ในการจั ด ทํา ธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ
๓.๒ มีมติใ ห้ เสนอแนะ ให้ คํา ปรึ กษาต่ อคณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ยวกับ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
สุขภาพ ตามมาตรา ๒๕(๒)
เสนอข้ อเสนอทางนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี จํานวน ๔ เรื่ อง ได้ แก่
๑) การแก้ ไขพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
๒) การประกาศใช้ สทิ ธิบัตรโดยรัฐต่อยาที่ มีสทิ ธิบัตร
๓) การจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๗

๔) การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่ อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุดและพื้นที่ จังหวัดระยอง
๓.๓ การจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติและสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมาตรา ๒๕(๓)
๑) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑โดยมี คสช.
เข้ าร่วมเป็ นกรรมการ ๔ คน
- ให้ ความเห็นต่อกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและรับทราบความก้ าวหน้ า
ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
๒) สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
- เห็นชอบประกาศคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิ ธีก าร
ในการจัด และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๔๐
- ให้ ความเห็นและรับทราบการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
- แต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น โดยมี คสช. จํานวน ๓ คนเข้ าร่วมเป็ นกรรมการ
๓.๔ จัดให้ มี หรื อส่งเสริ ม สนั บสนุ นให้ มีกระบวนการในการพั ฒนานโยบายและยุ ทธศาสตร์
ด้ านสุขภาพเพื่ อให้ เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ าย ตามมาตรา
๒๕(๔)
สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จํานวน ๓ เรื่ อง
๑) การขั บ เคลื่ อนและผลั ก ดั น การดํา เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ท ศวรรษกํา ลั ง คน
ด้ านสุขภาพแห่งชาติ
๒) การขับเคลื่ อนนโยบายภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพ
๓) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
๓.๕ การกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารและสํานักงาน
ตามมาตรา ๒๕(๗)
๑) คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฯ
๒) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- รับทราบแผน ๔ ปี รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ ว
- รับทราบในกิจกรรมการการดําเนินงานของสํานักงาน ในเรื่ องสําคัญๆ เช่น
แผนปฏิบัติการ การลงนามข้ อตกลง การดําเนินโครงการต่างๆ
- รับทราบผลการดําเนินงานที่ สาํ คัญของสํานักงานในการประชุมอย่างต่อเนื่ อง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๘

๓.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่ อให้ ปฏิบัติหน้ าที่ ตามที่ คสช.
มอบหมาย ตามมาตรา ๒๕(๘)
เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อดําเนินงาน ดังนี้
๑) กลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะฯ จํานวน ๒ คณะ ได้ แก่
- คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ
- คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่งชาติ
๒) กลไกในการดําเนินกิจกรรมของสํานักงาน จํานวน ๒ คณะ ได้ แก่
- คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ น
มนุษย์
- คณะกรรมการจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑
- คณะกรรมการศึกษา สนับสนุ น และติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้ วย การแก้ ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณี
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
๓.๗ วางระเบียบว่ าด้ วยเบี้ยประชุมที่ มิใช่เบี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทาง และค่าใช้ จ่ายอื่ นในการปฏิบัติหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ตามมาตรา ๒๕(๙)
๔. การดําเนินงานภายใต้ หน้ าที่ และอํานาจในพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา
อื่ นๆ
- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙
๕. การดําเนินการอื่ นๆ
๕.๑ เป็ นเจ้ าภาพหลักในการจัดประชุม HIA 2008 South East Asia and Oceania Regional Health
Impact Assessment Conference: Empowering People Ensuring Health และแต่งตั้งให้
นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ เป็ นประธานคณะกรรมการจัดงาน
๕.๒ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่ อนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ให้ เกิดประโยชน์สงสุด” เมื่ อวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๕.๓ มี ผ้ ู แ ทน คสช. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในการดํา เนิ น งานขั บ เคลื่ อนพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔ จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

รับทราบสรุปผลงานของ คสช. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่ อวัน ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้ รับทราบสรุปผลการจัด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๙

สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบให้ ฝ่ายเลขานุ การแจ้ งมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
๑๔ ประเด็น ให้ กับหน่วยงาน องค์กรที่ เกี่ ยวข้ องรับทราบและนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพต่อไปนั้น เพื่ อให้ เป็ นไปตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล
ด้ านสาธารณสุข ข้ อ ๓.๑.๑ ที่ สนับสนุ นการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่ งชาติ และเพื่ อ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การตามข้ อเสนอตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ บ รรลุ ผ ลตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ จึ ง เห็ น ควรเสนอมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง
ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

๔.๒

เห็นชอบให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อทราบ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วน
ที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบวาระ ๑.๒ “การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย”
- ระเบียบวาระ ๑.๑๓ “ข้ อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ ป่วยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทย์”
- ระเบียบวาระ ๑.๑๔ “วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย”

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่ อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ คณะกรรมการได้ พิจารณา
ข้ อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน ๓ ระเบียบวาระ ได้ แก่
๑. การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย
๒. ข้ อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
๓. วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย
และมีมติให้ นาํ ข้ อเสนอทั้ง ๓ เรื่ องดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมาย
ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การได้ ดาํ เนินการตามมติดังกล่ าวของ
คณะกรรมการ โดยทําหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ ว เมื่ อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑
ต่ อมา สํานั ก เลขาธิการนายกรั ฐ มนตรี ได้ มี หนั ง สือแจ้ ง ให้ ฝ่ายเลขานุ ก ารทราบว่ า “นายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาแล้ ว มีบัญชาให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินาํ มติคณะกรรมการดังกล่าวเข้ าเสนอที่ ประชุม
คสช. ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๒ ซึ่ งนายกรัฐมนตรี จะเป็ นประธานการประชุ ม ในวั นที่ ๒๐ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๒ ก่ อน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป”
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบยืนยันการเสนอทั้ง ๓ เรื่ องดังกล่ าว
ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ ต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๐

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ชี้แจงว่า เพื่ อไม่ให้ มีปัญหาทางกฎหมาย ด้ วย
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ นั้น รัฐบาลยังไม่ได้ แถลงนโยบาย หากเห็นว่ากรรมการทุกท่านได้ มีมติเห็นชอบ
ข้ อเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๓ เรื่ องแล้ ว จึงขอให้ ทปี่ ระชุมยืนยันมติตามที่ ได้ ประชุมไปในครั้งที่ แล้ ว
มติทปี่ ระชุม

๔.๓

เห็นชอบให้ ยืนยันการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๓ เรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี ตาม
มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. เห็น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารเข้ า ถึ ง ยาถ้ ว นหน้ า ของประชากรไทยตามมติ ส มั ชชา
สุขภาพแห่งชาติ เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบและสั่งการ
ให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ฯ
๒. เห็นชอบให้ นาํ ข้ อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ
ญาติ กับบุ คลากรทางการแพทย์ เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อพิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๓. เห็น ชอบให้ นํา มาตรการดําเนิ นงานเพื่ อลดผลกระทบทางสุข ภาวะจากวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ข้ อ ๑ และ ๒ เสนอต่ อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อให้ พิจารณาเป็ นวาระเร่งด่วน ให้ ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณาดํา เนิ น การต่ อ ไป เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ มี ผ ลกระทบ
สุขภาวะต่อประชาชนอย่างมาก

รายงานการดําเนินงานตามมติ คสช. เรื่อง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุดและ
จังหวัดระยอง

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คสช. มีมติเรื่ องผลกระทบ
จากอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุ ดและจังหวั ดระยอง เมื่ อวั นที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบต่ อข้ อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่ อง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยองดังนี้
๑. เห็ น ชอบข้ อเสนอเชิ ง นโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ : กรณี ผ ลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่ จังหวัดระยอง โดยรับข้ อสังเกตของที่ ประชุมไปปรับปรุง
๒. เห็นชอบให้ เสนอข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อให้ ความเห็นชอบให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ทั้ง ๕ ข้ อ ได้ แก่
๑) เสนอให้ รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยจัดตั้งคณะกรรมการจาก
ทุกภาคส่วน วางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ ปรับปรุง
ระบบการจัดการทรัพยากรนํ้าใหม่ พิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลังและจัดตั้งกองทุน
สิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ จังหวัดระยอง จัดให้ มีระบบและกลไกการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาทางสังคม โดยเฉพาะ
ปัญหาเด็กและเยาวชน และจัดให้ มีบริการทางสังคม ซึ่ งเป็ นความจําเป็ นขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ โดยสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในทุกขั้นตอน
๒) ให้ หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ในพื้ นที่ มาบตาพุดและอําเภอบ้ านฉาง รวมถึงเผยแพร่ วิธีป้องกันผลกระทบและวิธีการสร้ างเสริมสุขภาพใน
ภาวะมลพิษให้ ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง โดยเร็วและต่อเนื่ อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๑

๓) เสนอให้ หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ องจัดทําแผนและกฎการปฏิบัติการ สําหรับป้ องกันและบรรเทา
อุ บั ติ ภั ย จากอุ ต สาหกรรม และการจั ด ทํา แผนป้ องกั น และบรรเทาอุ บั ติ ภั ย สารเคมี ร ะดั บ จั ง หวั ด โดยให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น องค์กรและประชาชนในพื้นที่
๔) เสนอให้ คสช. พิจารณาสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดําเนินงาน และความ
เข้ มแข็งของภาคประชาชน ได้ แก่ การศึกษาแนวทางในการจัดตั้งกลไกผู้ตรวจการสําหรับการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดตั้ งศู นย์ข้อมู ลสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพของภาคประชาชน และสนับ สนุ น ภาค
ประชาสังคมจังหวัดระยองติดตามความเคลื่ อนไหวทางนโยบายโดยใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
๕) เสนอให้ รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ในพื้ นที่ มาบตาพุดและ
บ้ านฉาง ในระหว่ างการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยให้ มีการกําหนดแนวทางและ
กระบวนการตัดสินใจในการให้ อนุมัติ/อนุญาต/ให้ ความเห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ให้ เป็ นไป
ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓. เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ
คสช. เพื่ อรายงานให้ คสช. ทราบ พร้ อ มทั้งเปิ ดเผยให้ สาธารณชนได้ ทราบโดยมีท่า นผู้ หญิง ดร.สุธาวั ลย์
เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่ อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้ อม เป็ นประธาน
สช. ขอรายงานความคืบหน้ าของการดําเนินงานดังนี้
๑. วั น ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เครื อ ข่ า ยประชาชนภาคตะวั น ออก ได้ ท าํ หนั ง สือ ถึ ง เลขาธิก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติขอใช้ สิทธิตามพระราชบั ญญั ติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ โดยขอให้ มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมาตรา ๔๐ เพื่ อนําไปสู่การใช้
ความรู้และปั ญญาในการแก้ ไขปั ญหาและความขัดแย้ ง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้ มีส่วนร่วมกําหนด
นโยบายสาธารณะในพื้นที่ และนําไปสู่การสร้ างความเป็ นธรรมทางด้ านสุขภาพของคนมาบตาพุดและคนระยอง
๒. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ สนับสนุนมูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ ดําเนินโครงการ
พั ฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุดและ
จังหวัดระยอง กําหนดระยะเวลา ๑ ปี โดยมีเป้ าหมายคือ ข้ อเสนอเชิงนโยบายเกี่ ยวกับทางเลือกการพัฒนา
จังหวัดระยอง
๓. วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สช. ร่วมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ได้ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่ อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน หลังจากที่ ได้ มีการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ การลงพื้ นที่ พูดคุ ยกลุ่มย่ อย การจัดเวทีย่อย การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน การสื่ อสาร
สาธารณะผ่ านช่ องทางและสื่ อต่ างๆ และ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในจังหวั ดระยอง ๓ ครั้ ง
ก่อนนําเสนอเข้ าสู่การพิจารณาของ คสช. โดยมีข้อเสนอแนะรวม ๑๔ ข้ อ
๔. วั น ที่ ๑ สิง หาคม ๒๕๕๑ คสช. มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็น ชอบให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องรั บ ไปพิ จ ารณา
ดํา เนิ น การใน ๕ ประการ ได้ แ ก่ ๑) เสนอให้ รั ฐ บาลทบทวนและปรั บ แนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยอง
๒) กําหนดให้ หน่ วยงานของรั ฐเปิ ดเผยข้ อมู ลผลกระทบทางสุขภาพ ๓) จั ดทําแผนและกฎการปฏิบัติการ
สําหรับป้ องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม ๔) พัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดําเนินงานและ
ความเข้ มแข็งภาคประชาชน และ ๕) เสนอให้ รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่
ในพื้นที่ มาบตาพุดและบ้ านฉาง นอกจากนั้น คสช. ยังได้ เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๒

ติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. โดยมีท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ประธานสถาบัน
ธรรมรัฐเพื่ อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้ อม เป็ นประธาน
๕. วั นที่ ๖ กุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๕๒ สช. ได้ ท าํ หนั งสือเสนอต่ อประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
เพื่ อพิจารณาเสนอเรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากการวิเคราะห์และจัดทําข้ อมูลเพิ่ มเติมตามข้ อแนะนําของ
คสช. ซึ่ ง ประธาน คสช. ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบเสนอเรื่ องต่อคณะรัฐมนตรีแล้ ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ
๖. วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ศาลปกครองจังหวัดระยองอ่านคําพิพากษา โดยในข้ อความหน้ าสุดท้ าย
ระบุว่า “พิพากษาให้ ผ้ ูถูกฟ้ องคดี ประกาศให้ ท้องที่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตําบลเนินพระ
ตํา บลมาบข่ า และตํา บลทับ มา อําเภอเมื องระยอง ทั้ง ตําบลตลอดจนท้ องที่ ตําบลบ้ านฉาง อําเภอบ้ า นฉาง
ทั้งตําบล เป็ นเขตควบคุมมลพิษ เพื่ อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษตามที่ กาํ หนดไว้ ในกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ให้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ ศาลมีคาํ พิพากษา”
โดยการพิจารณาของศาลปกครองในครั้งนี้ ศาลปกครองได้ ใช้ หลักกฎหมายเรื่ องการป้ องกันไว้ ก่อน
(Precautionary Principle) ข้ อ ๑๕ ของปฎิญญาริโอว่าด้ วยสิ่ งแวดล้ อมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ มีสาระว่า
“เพื่ อการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม รั ฐจะต้ องใช้ แนวทางระงับไว้ ก่อนอย่ างแพร่ หลายตามความสามารถของตน
ในกรณี ที่มี ค วามน่ า กลั วว่ า จะเกิด ความเสีย หายอย่ างรุน แรงและไม่ ส ามารถแก้ ไ ขให้ กลั บคืน ดี ไ ด้ การขาด
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนแน่นอน จะต้ องไม่ถูกใช้ เป็ นเหตุผลในการผัดผ่อนการดําเนินมาตรการ
โดยยึดหลักการการจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อป้ องกันความเสื่ อมโทรมด้ านสิ่ งแวดล้ อม” เป็ นหลักในการ
ตัดสินใจ
นอกจากนี้ ศาลยังได้ อ้างอิงสาระบัญญั ติตามมาตรา ๕ ของพระราชบั ญญั ติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ บัญญัติไว้ ว่า “บุคคลมีสทิ ธิในการดํารงชีวิตในสิ่ งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อมที่ เอื้อต่อสุขภาพ”
ด้ วย และได้ พิจารณาถึงมติ คสช. เมื่ อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ประกอบด้ วย
๗. วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ มีมติเห็นชอบให้ ใช้ อาํ นาจประกาศ
กําหนดให้ ท้องที่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และพื้นที่ บริเวณใกล้ เคียงเป็ นเขตควบคุมมลพิษ เพื่ อให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นในท้ องที่ ที่ ได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นเขตควบคุมมลพิษ จัดทําแผนปฏิบัติการ เสนอต่อ
ผู้ ว่าราชการจังหวั ดและดําเนินการตามข้ อกําหนดในพระราชบัญ ญัติส่งเสริ มและรักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ กล่าวชื่ นชมนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
กรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติที่มีมติเห็นชอบให้ ประกาศเขตพื้นที่ มาบตาพุดเป็ นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่ งเป็ น
ข้ อเรียกร้ องของประชาชนในพื้นที่ ทเกิ
ี่ ดจากการทํางานร่วมกัน และเสนอให้ มีการนํากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
และการประเมิน ผลกระทบทางสุข ภาพไปดํา เนิ น การในพื้ นที่ เพื่ อเป็ นทางออกในการสร้ า งปั ญ ญาร่ ว มกัน
ลดความรุนแรงและเกิดความสมานฉันท์
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีทพี่ ิจารณาเห็นชอบให้ เสนอข้ อเสนอ
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอให้ การดําเนินงานในพื้นที่ มาบตาพุดเป็ นแบบอย่างในการดําเนินงานเพื่ อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๓

หาทางออก โดยให้ มองผู้ประกอบการภาคธุรกิจเป็ นเหมือนประชาชนที่ ต้ องเข้ ามาร่ วมกันแก้ ไขด้ วยการมีหัว
ใจความเป็ นมนุษย์
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ กล่ าวชื่ นชมนายกรั ฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติที่ได้ เห็นชอบให้ มีการประกาศให้ เขตมาบตาพุดและท้ องที่ ใกล้ เคียงเป็ นเขต
ควบคุมมลพิษ ซึ่ งเป็ นดําเนินงานที่ สอดคล้ องกับปณิธานที่ เคยให้ ไว้ ในหนังสือ “๑๐๐ ฝันวันฟ้ าใหม่” หวข้ อที่
๒๖ สุขภาพของคนต้ องมาก่อน ในหน้ า ๑๐๐ และเสนอให้ สช. เข้ าไปสนับสนุ นการจัดทําแผนลดและขจัด
มลพิษในเขตมาบตาพุดโดยใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า เคยได้ รับมอบหมายให้
ดํารงตําแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตจังหวัดระยอง ที่ มี
พื้นที่ ต้ังอยู่ข้างโรงงานสารเคมีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ งแต่พบปั ญหามลพิษสูงจนต้ องระงับโครงการ แต่หากจังหวัด
ระยองสามารถแก้ ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทางสถาบันยินดีทจี่ ะดําเนินการโครงการต่อ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่ าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ เสนอว่า ไม่ควรมีมติเพียงแต่รับทราบ ควรมีมติทใี่ ห้ สช. ไปดําเนินการสนับสนุนการแก้ ไขปัญหาในพื้นที่
อื่ นๆโดยใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉกเช่นที่ มาบตาพุดด้ วย
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. มีความเห็นเพิ่ มเติมว่า ด้ วยกรรมการหลายท่าน
มีความเห็นให้ นาํ รูปแบบการดําเนินงานที่ มาบตาพุดเป็ นตัวอย่าง ดังนั้น สช. จึงต้ องดูด้วยว่า จะมีการจัดเวที
ในลักษณะอย่ างไรเพื่ อให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของทุ กภาคส่ วนที่ เหมาะสม และเสนอให้ พิจารณาดําเนินการ
ในพื้ นที่ ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ที่จะมีโครงการพั ฒนาอุต สาหกรรม หากมีการดําเนิ นงานในรูปแบบมาบตาพุด
ก่อนเพื่ อการแก้ ไขป้ องกันปัญหาที่ จะเกิดขึ้นจะเป็ นการดี
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติ คสช. เรื่ อง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง และมอบให้ สช. ใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แก้ ปัญหาในพื้นที่ มาบตาพุด และปัญหาในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ อนื่ ๆด้ วย
เรื่องเพื่อพิจารณา

ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ....

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. กล่าวเรียนเชิญ นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธาน
กรรมการจัด ทําธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นผู้ นําเสนอความเป็ นมาและกระบวนการจั ด ทํา
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ....
นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานกรรมการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ นําเสนอความ
เป็ นมาและกระบวนการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... ดังนี้
ตามมาตรา ๒๕(๑) และมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญั ติให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) มีหน้ าที่ และอํานาจในการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
เพื่ อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ แล้ วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่ อทราบและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๔

ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยกํา หนดให้ ธ รรมนู ญ ฯ เป็ นกรอบและแนวทางในการกํา หนดนโยบาย
ยุ ทธศาสตร์ และการดํา เนิน งานด้ า นสุข ภาพของประเทศ และตามมาตรา ๔๗ กําหนดให้ ธรรมนู ญ ฯต้ องมี
สาระสําคัญอย่างน้ อย ๑๒ เรื่ อง ซึ่ ง คสช. ได้ เห็นชอบให้ ดาํ เนินการจัดทําธรรมนูญฯมาโดยลําดับ ดังนี้
๑) การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ คสช. เห็นชอบหลักการของระบบและกลไกการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ
๒) การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ คสช. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็ นประธานกรรมการ
คณะกรรมการจัดทําธรรมนูญฯได้ แต่งตั้งอนุกรรมการที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดทําธรรมนูญฯ
อีก ๖ คณะ โดยมีองค์ประกอบที่ หลากหลายทั้งจากภาครั ฐ ภาควิ ชาการและภาคประชาสังคม
มี คสช. เข้ าร่วมเป็ นกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆจํานวน ๒๙ คน อาศัยการทํางานแบบพหุ
ภาคีและยึดหลักการมีส่ว นร่ วม อนุ กรรมการทําหน้ าที่ ยกร่ างสาระของธรรมนู ญฯรายประเด็น
รวมถึงจัดกระบวนการรับฟั งความเห็นและสื่ อสารสาระธรรมนู ญฯกับสังคม ตลอดกระบวนการ
๑ ปี ของการยกร่ างธรรมนู ญฯ มีการจัดกระบวนการรับฟั งความเห็นด้ วยรูปแบบต่างๆกว่ า ๑๐๐
เวที มีผ้ ูเข้ าร่วมจากทัว่ ประเทศกว่าหมื่ นคน
๓) การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ คสช. ได้ รับทราบรายงานความก้ าวหน้ าของการ
จัดทําธรรมนูญฯโดยต่อเนื่ อง และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ คสช. ได้ รับทราบมติของสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๑–๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ ภาคีสมาชิกได้
พิจารณารายงานรวมถึงร่างธรรมนูญฯที่ เสนอให้ พิจารณา และมีมติเห็นชอบกับสาระสําคัญในร่าง
ธรรมนู ญ ฯ โดยมี ค วามเห็ น เพิ่ มเติ ม ที่ ให้ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ สนอ
คณะกรรมการจัดทําธรรมนูญฯเพื่ อพิจารณาประกอบการปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ ก่อนเสนอ คสช.
พิจารณารับรองต่อไป ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ เป็ นไปตามมาตรา ๔๖ วรรคสองแห่ งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ให้ คสช. นําความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมา
ประกอบการพิจารณาจัดทําธรรมนูญฯด้ วย
๔) บัดนี้ คณะกรรมการจัดทําธรรมนู ญฯได้ ปรับปรุงร่ างธรรมนู ญฯเสร็จสิ้นแล้ วเป็ นร่ างธรรมนู ญว่ า
ด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... โดยได้ นําความเห็นเพิ่ มเติมจากสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติมาพิ จารณาประกอบด้ วยแล้ ว ซึ่ งร่ างธรรมนู ญฯฉบับนี้ ประกอบด้ วย ๑๒ หมวด ตาม
สาระสําคัญที่ กาํ หนดในมาตรา ๔๗ และมี ๑๑๑ ข้ อย่อย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ได้ รายงานเพิ่ มเติม ดังนี้
อนึ่ ง กรอบเวลาเป้ าหมายของธรรมนู ญ ฯฉบั บนี้ เป็ นภาพรวมของระบบสุข ภาพที่ มองยาวไปถึง ปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังให้ ธรรมนู ญฯสะท้ อนเจตนารมณ์และเป็ นพันธะร่ วมกันของสังคม ให้ สังคมสามารถ
นําไปใช้ เป็ นฐานอ้ างอิง ในการกําหนดทิศทางและเป้ าหมายของระบบสุขภาพในอนาคต ซึ่ งตามมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ ธรรมนู ญฯที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ ว ให้ ผูกพั น
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง ที่ จะต้ องดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้ าที่ ของตน
ดั ง นั้ น เพื่ อให้ เ ป็ นไปตามนโยบายสัง คมและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของรั ฐ บาล ด้ า นสาธารณสุข ข้ อ ๓.๑.๑
ที่ สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ และดําเนินงานตามหน้ าที่ ของ คสช. ตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
หน้ า ๑๕

มาตรา ๒๕(๑) แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
(สช.) จึงขอเสนอร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... เพื่ อ คสช. พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
และเพื่ อเตรียมการรองรับกระบวนการสนับสนุน ติดตามการนําธรรมนูญฯไปสู่การปฏิบัติ หลังจาก
ธรรมนูญฯประกาศใช้ ซึ่ งจะทําให้ บรรลุเป้ าหมายการสร้ างสุขภาวะของระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ตามที่ กาํ หนด
ในธรรมนูญฯ สช. จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด เพื่ อสนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าว ได้ แก่
๑. คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อสนับสนุ นธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
ซึ่ ง คสช. ได้ มีมติเห็นชอบการแต่ งตั้งคณะกรรมการชุ ดนี้แล้ ว ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๖/๒๕๕๒
ขณะนี้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารกํา ลั ง ดํา เนิ น การเสนอประธาน คสช. พิ จ ารณาลงนามในคํา สั่ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดนี้
๒. คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบร่างธรรมนู ญว่าด้ ยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบและดํ า เนิ น การ ตามความในมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
๒. ให้ ความเห็นชอบแต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตาม สนับสนุ น และประเมินผลการดําเนินงานตาม
ธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติที่มีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน
และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีกรรมการประมาณ
๑๕–๒๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณา
เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดย
ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ จัดทํายุ ทธศาสตร์และแผนการติดตาม และสนับสนุ นการดําเนินงานตามธรรมนู ญว่ าด้ วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ
๒.๒ สนับสนุนให้ เกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนตามข้ อ ๑) โดยให้ ความสําคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง และพื้นที่ ชุมชน ดําเนินการผ่านเครื่ องมือ
ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องและกลไก
อื่ นๆ เช่ น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและสมัชชาสุขภาพ เป็ นต้ น
๒.๓ สนั บ สนุ น การประเมิ น การดํ า เนิ น งานตามธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
บนหลักการประเมินผลแบบเสริมพลังให้ เกิดการขับเคลื่ อนที่ เข้ มแข็ง
๒.๔ ให้ คําปรึกษาและข้ อ แนะนําต่ อคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติและกลไกที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ
การทบทวนและปรับปรุงธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติในรอบต่อไป
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อดําเนินงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องตามความจําเป็ น
ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีความเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๖

นางจิราพร มีหลีสวัสดิ์ กรรมการที่ ปรึกษา คสช. มีความห็นว่า เห็นด้ วยในหลักการ แต่เกรงว่าจะมี
ปั ญหาในทางปฏิบัติในเรื่ องการจัดสรรงบประมาณ จึงขอเสนอแก้ ไขคําว่า “เพียงพอ” เป็ นคําว่า “เหมาะสม”
ในข้ อ ๕๕ ข้ อ ๘๐ และข้ อ ๘๖
นายพงค์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความห็นว่า คําว่า “เพียงพอ” นั้นเป็ นความต้ องการทางด้ าน
สาธารณสุข ซึ่ งอาจจะไม่เหมาะสมกับงบประมาณก็ได้ และธรรมนูญสุขภาพฯก็มิใช่กฎหมายหรือข้ อบังคับ จึง
เสนอให้ คงข้ อความเดิมไว้ และเป็ นหน้ าที่ ของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติทจี่ ะเป็ นผู้กาํ หนดความเพียงพอ
ของระบบสาธารณสุข
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นว่า ควรคงคําว่า “เพียงพอ”
ไว้ ด้ วยธรรมนู ญสุขภาพฯได้ ผ่านความคิดเห็นของภาคีต่างๆทั่วประเทศและสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
เห็นชอบแล้ ว สําหรับงบประมาณที่ ระบุไว้ น้ันไม่จาํ เป็ นต้ องมาจากงบประมาณแผ่นดินเพียงแหล่งเดียว อาจจะมา
จากแหล่งอื่ นได้ ด้ วยไม่ได้ ระบุว่าต้ องรัฐจัดให้ เท่านั้น
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. มีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ จะระบุว่าเป็ น
งบประมาณที่ รัฐจัดสรรให้ และตามมาตรา ๔๘ ที่ บัญญัติให้ ธรรมนูญสุขภาพฯที่ คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบ
แล้ ว ให้ ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องที่ จะต้ องดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้ าที่ ของตน
นั้น อาจจะมีการตีความที่ ก่อให้ เกิดปั ญหาได้ ว่า หากรัฐจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพออาจผิดกฎหมายสุขภาพ
แห่งชาติได้
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. มีความเห็นว่า ข้ อความ “...จะต้ องดําเนินการ
ต่อไปตามอํานาจหน้ าที่ ของตน” นั้น เป็ นการดําเนินการที่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ เหมาะสมของแต่ละ
หน่วยงาน เช่น สํานักงบประมาณมีงบประมาณอยู่จาํ นวนหนึ่ งและต้ องมีการจัดสรรให้ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
จึงต้ องมีการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ อันเป็ นการดําเนินงานตามอํานาจหน้ าที่ ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้ องจัดสรร
งบประมาณให้ ครบตามที่ หน่วยงานต่างๆ เสนอขอได้
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ มีความเห็นว่า การเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐในหมวด ๗ ข้ อ ๕๕ เป็ นจํานวนที่ ไม่มากเกินกว่า
ที่ สาํ นักงบประมาณจัดสรรให้ ได้ ด้ วย ณ ปั จจุบัน งบประมาณในการดําเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่ งรวมถึงการศึกษาวิจัยเป็ นจํานวนไม่มากเมื่ อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของ
กระทรวงสาธารณสุข
ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม มีความเห็นว่า คําว่า “เพียงพอ” นี้ องค์กรอิสระ
มี ก ารใช้ ใ นกฎหมายหลายฉบั บ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ระบุ เ รื่ อง “การได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากรัฐอย่างพอเพียง” พระราชบัญญัติขององค์กรวิชาชีพต่างๆที่ ระบุว่า “รายได้ จากเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจัดสรรให้ ”
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า คําว่า “เพียงพอและพอเพียง” ไม่ได้ แปลว่า จัดให้
ตามความต้ องการของผู้ทต้ี่ องการทั้งหมด แต่เป็ น “ความพอเพียงแบบสมดุลย์ พอดี พอประมาณ” ฉะนั้นจึง
เห็นว่าข้ อความเดิมนั้นเหมาะสมแล้ ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๗

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ให้ มีการตรวจสอบกฎหมายฉบับอื่ นว่า มีการใช้
คําว่า “เพียงพอ” หรือไม่
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ ต รวจสอบแล้ ว พบว่ า ในพระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ร าช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในมาตรา ๑๓ รายได้ ของมหาวิทยาลัย ปรากฎการใช้ คาํ ว่ า “เพียงพอ” ในข้ อความ
“เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปตาม (1) นั้ น รั ฐ บาลพึ ง จั ด สรรให้ แก่ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยตรง โดยการเสนอแนะของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นจํานวนที่ เพียงพอสําหรับค่าใช้ จ่ายที่ จําเป็ นในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยที่ กาํ หนดในมาตรา 6”
นายยรรยงค์ชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ แก้ ไข คําว่ า “ปลอดจาก” ในข้ อ ๖๘ เป็ นคําว่ า
“ปราศจาก” หรือคําว่า “ปลอด” เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักของการใช้ ภาษากฎหมาย
นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่า การพิจารณาครั้งนี้เป็ นการ
พิจารณาสาระสําคัญของธรรมนูญสุขภาพฯ ไม่ควรพิจารณาลงลึกถึงการใช้ คาํ ซึ่ งกรรมการก็ไม่มีความรู้ทชี่ ัดเจน
หากต้ องมีการพิจารณาแบบนี้ เสนอให้ เชิญผู้มีความรู้เรื่ องภาษามาร่วมประชุมด้ วย
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ได้ สอบถามที่ ประชุมว่า มีประเด็นอื่ นหรือไม่
เมื่ อไม่มีกรรมการเสนอความเห็นอื่ นใด จึงเสนอให้ คงคําว่า “เพียงพอ” หากตรวจสอบแล้ วปรากฎว่า มีการใช้
ข้ อความดังกล่าวในกฎหมายอื่ นอยู่จริง สําหรับภาษา ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตรวจสอบหากใช้ ภาษาผิดจริงต้ องมีการ
แก้ ไขก็ให้ แก้ ไข
มติทปี่ ระชุม

๕.๒

มีมติต่อธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... ดังนี้
๑. เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... เพื่ อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและดําเนินการตามความในมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
๒. เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม สนั บ สนุ น และประเมิ น ผล
การดําเนินงานตามธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ที่ มีนายแพทย์บรรลุ
ศิ ริ พ านิ ช ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ นประธาน และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพ
แห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๑๕–๒๐ คน สําหรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณา
เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้ มีหน้ าที่ และอํานาจตามเสนอ

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า ตามมาตรา ๒๕(๕) แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ คสช. มีหน้ าที่ และอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลเกี่ ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบาย
สาธารณะทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ และสืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่ อวัน ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ได้ รับทราบสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง ๑๔ ประเด็น ซึ่ งมติในระเบียบวาระที่ ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ในสังคมไทย ข้ อ ๑ ได้ มีข้อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๘

กลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ โดยให้ มีองค์ประกอบและสัดส่วนที่ เป็ นธรรมสําหรับทุกภาคส่วน
มีหน้ าที่ และอํานาจ ต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ องค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพ และแนวทางการป้ องกันผลกระทบ โดยครอบคลุม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
การดําเนินโครงการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้ องถิ่ นและระดับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่ อง และเชื่ อมโยงกัน ทั้งนี้ ให้ มีการถอดบทเรียนจากการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม
เพื่ อพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ ดาํ เนินการ
ให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาหนึ่ งปี โดยมีการเปิ ดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานของเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในทุกระดับ โดย
ทํางานประสานเชื่ อมโยงกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งที่ มีอยู่แล้ วและจะจัดให้ มีข้ ึน โดยให้ มี
หน่วยงานในการประสานงานที่ ชัดเจน
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้ างความรู้ การจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การสื่ อสารสาธารณะ
และระบบข้ อมูลการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การใช้ การติดตาม และการเผยแพร่ผล
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ เพื่ อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ
ทั้งผ่านสมัชชาสุขภาพและช่องทางอื่ น ๆ
๕) ให้ ต้งั คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได้ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
๖) ปฏิบัติหน้ าที่ อนื่ ใด ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
เพื่ อให้ กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเป็ นกระบวนการเรียนรู้
ร่ วมกันในสังคม เพื่ อให้ ทุกฝ่ ายได้ ร่วมกันพิจารณาผลกระทบทางสุขภาพที่ อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ วกับ
ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง เนื่ องมาจากการดําเนินนโยบาย การพัฒนา หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดย
หวังผลเพื่ อสนับสนุ นการตัดสินใจเลือกแนวทาง การดําเนินงานที่ ดีที่สุด สําหรับการสร้ างเสริมและคุ้มครอง
สุขภาพของทุกคนในสังคม ซึ่ งจะทําให้ บรรลุเป้ าหมายการสร้ างสุขภาวะของระบบสุขภาพที่ พึงประสงค์ ตาม
เจตนารมณ์แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.)
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ที่ มี น ายแพทย์ วิ พุ ธ พู ล เจริ ญ ประธานมู ล นิ ธิ น โยบายสุ ข ภาวะ เป็ นประธาน และเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีกรรมการประมาณ ๑๐-๑๕ คน
สํา หรั บ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการฯมอบหมายให้ ป ระธานและเลขานุ การพิ จ ารณาเสนอ
ประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๑) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ กลไก รู ป แบบ องค์ ก ร หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ และแนวทางการป้ องกันผลกระทบ โดยครอบคลุมทั้งก่อน
ระหว่างและหลังการดําเนินโครงการในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้ องถิ่ น
และระดั บ ชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อง และเชื่ อมโยงกั น ทั้ ง นี้ ให้ มี ก ารถอดบทเรี ย นจากการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๑๙

๒)

๓)
๔)

๕)
๖)

ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อพั ฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ ดาํ เนินการให้ แล้ วเสร็จภายในเวลาหนึ่ งปี โดยมีการเปิ ดรับ
ฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานของเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ในทุกระดับ
โดยทํางานประสานเชื่ อมโยงกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งที่ มีอยู่แล้ วและจะจัดให้ มีข้ ึน
โดยให้ มีหน่วยงานในการประสานงานที่ ชัดเจน
ส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้ างความรู้ การจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพ การสื่ อสาร
สาธารณะ และระบบข้ อมูลการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ส่ งเสริ มและสนับ สนุ นกระบวนการมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นา การใช้ การติด ตาม และการ
เผยแพร่ ผลการประเมิน ผลกระทบด้ า นสุข ภาพ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการพั ฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่ อสุขภาพ ทั้งผ่านสมัชชาสุขภาพและช่องทางอื่ น ๆ
ให้ ต้งั คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได้ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ปฏิบัติหน้ าที่ อนื่ ใด ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีความเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ได้ สอบถามถึงบทบาทหน้ าที่ ในทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการที่ จะจัดตั้งขึ้นต่อกรณีทเี่ กิดขึ้นที่ มาบตาพุด และที่ สระบุรี
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ได้ นาํ เสนอให้ ทปี่ ระชุมทราบว่า ในปั จจุบันมี
กฎหมายที่ ให้ ดาํ เนินการในเรื่ องการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในประกอบในการ
พิจารณาอนุ ญาตให้ ดาํ เนินการโครงการต่ างๆ และขณะนี้จะได้ มีการดําเนินการจัดทําผลกระทบด้ านสุขภาพ
ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ ซึ่ งกําหนดให้ มีองค์กรอิสระที่ อยู่ ในระหว่ างการพั ฒนา
สําหรั บ ในระดับชุ มชนท้ องถิ่ นในบทบาทหน้ าที่ ก็มีอาํ นาจหน้ าที่ ที่ ดําเนิ นการประเมินผลกระทบทั้งทางด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพได้ อยู่ แล้ ว สําหรับในส่วนราชการ เช่ น กระทรวงสาธารณสุขก็มีพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ กรมอนามัยเป็ นผู้ดูแล ที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นก็สามารถใช้ อาํ นาจหน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯได้ อกี ทางหนึ่ ง
สําหรับคณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ภายใต้ คสช. ซึ่ งมีการออกแบบกลไกการดําเนินงานในลักษณะ HIA
Consortium ที่ ได้ เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆมาทํางานร่วมกัน ซึ่ งตอนนี้ สช. ได้ จัดตั้ง HIA Coordinatimg Unit ทํา
หน้ าที่ เป็ นฝ่ ายเลขานุ การรองรั บการดําเนินงานของคณะกรรมการชุ ดนี้และเพื่ อเชื่ อมประสานกับเครือข่ าย
หน่วยงานและองค์กรใน Consortium โดยคณะกรรมการฯจะดําเนินการที่ เน้ นกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้
มีการพั ฒนานโยบายสาธารณะอย่ า งมีส่ วนร่ วมเกิดขึ้ นในพื้ นที่ ไม่ ใ ช่ เ ป็ นการดํา เนิ นการที่ ใช้ อาํ นาจในการ
ตัดสินใจว่าอนุญาตหรือไม่ จึงไม่ทบั ซ้ อนกับการทํางานของหน่วยงานต่างๆที่ มีบทบาทหน้ าที่ อยู่แล้ ว และที่ ผ่าน
มา สช. ก็ได้ มีการดําเนินการในลักษณะดังกล่าวในการแก้ ไขปัญหาที่ มาบตาพุด จนเกิดข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง คสช. ได้ มี ม ติ เ ห็น ชอบและขณะนี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิจ ารณาเห็น ชอบให้ เ สนอต่ อ
คณะรั ฐมนตรีแล้ ว ฉะนั้น บทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดนี้จึงมีหน้ าที่ ในลักษณะการสร้ างกระบวนการ
เรียนรู้และสร้ างเครือข่ายการทํางานเพื่ อหาทางออกร่วมกัน จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ จะช่วยในการแก้ ไขปั ญหาและ
สร้ างความสมานฉันท์ได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๒๐

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า อยากให้ นาํ ปั ญหาของมาบตาพุดนี้เป็ นบทเรียน
ที่ สาํ คัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม และเชื่ อว่า นักธุรกิจก็มิได้ มีเจตนาในการสร้ าง
ปั ญหาให้ เกิดขึ้นแต่อาจจะเนื่ องจากความรู้ไม่เท่าทัน การขาดข้ อมูลทางวิชาการ และจากการที่ นายกรัฐมนตรีได้
กล่าวพูดเมื่ อวันอาทิตย์ทผี่ ่านมาว่าอยากให้ มาบตาพุดปลอดมลพิษนั้น แท้ จริงควรปลอดมลพิษทั้งประเทศ โดย
ให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมแก้ ปัญหา และให้ ถือว่านักธุรกิจก็เป็ นประชาชนด้ วย จึงเสนอให้ มีตัวแทนจากนัก
ธุรกิจเข้ ามาร่วมเป็ นกรรมการชุดนี้เพื่ อร่วมกันในการแก้ ไขปัญหา
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่ า ในผังที่ นําเสนอกลไก
ทางด้ านซ้ ายเป็ นกลไกที่ ดาํ เนินการก่อนการอนุญาตและกลไกทางด้ านขวาจะเป็ นกลไกที่ เข้ ามาช่วย ในกรณีมาบ
ตาพุ ด ที่ เป็ นปั ญ หาก็เ พราะว่ า ข้ อมู ล การประเมิ น ผลกระทบของกลไกทั้ ง สองด้ า นไม่ ต รงกั น ถึ ง แม้ ว่ า
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติจ ะมี มติ ให้ ประกาศเขตพื้ นที่ มาบตาพุ ด เป็ นเขตควบคุ มมลพิ ษ แต่ กจ็ ะ
อุทธรณ์โต้ แย้ งคําวินิจฉัยของศาลปกครองจังหวัดระยองในเรื่ องสาระ หลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการวินิจฉัยว่ าถูกต้ อง
หรือไม่ สําหรับในกรณีจังหวัดสระบุรีมีการอุทธรณ์เรื่ องข้ อมูลที่ ไม่ตรงกันระหว่ างแพทย์ท่านหนึ่ งที่ เป็ นผู้ให้
ข้ อมูลหลักแก่ประชาชนกับหน่วยงานที่ มีหน้ าที่ รับผิดชอบในพื้นที่
มติทปี่ ระชุม

๕.๓

เห็นชอบการแต่ ง ตั้งคณะกรรมการพั ฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพที่ มี น ายแพทย์ วิ พุ ธ พู ล เจริ ญ ประธานมู ล นิ ธิ น โยบายสุ ข ภาวะ เป็ น
ประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มีกรรมการประมาณ ๑๐-๑๕ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมาย
ให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้ มีหน้ าที่
และอํานาจตามเสนอ

การแต่งตั้งประธานกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติแทนประธานฯที่ขอลาออก

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่ อวั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๐ เห็น ชอบให้ แ ต่ ง ตั้ ง
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็ นประธานกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ นั้น สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.)ได้ รับแจ้ งจากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ขอลาออกจากการ
เป็ นประธานกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามสําเนาหนังสือทําเนียบองคมนตรี ลงวันที่
๓๐ ธั น วาคม ๒๕๕๑ แนบท้ า ย เพื่ อให้ ก ารดํา เนิ น งานของคณะกรรมการกํา ลั ง คนด้ า นสุข ภาพแห่ ง ชาติ
ดํา เนิ น งานต่ อ ไปได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อง จึง เห็น สมควรแต่ ง ตั้ ง นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา อดี ต รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีประสบการณ์และมีความเข้ าใจในเรื่ องกําลังคนด้ านสุขภาพเป็ นอย่างดี ทั้ง
เป็ นผู้ผลักดันให้ คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐–๒๕๕๙ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการแทนประธานฯ ที่ ขอลาออก
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็ น
ประธานกรรมการกํา ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แทนประธานฯที่ ขอลาออก สํา หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานพิจารณาจากกรรมการชุดเดิมหรือพิจารณาใหม่ โดยให้ มีกรรมการจํานวน
ไม่เกิน ๓๐ คน และมีหน้ าที่ และอํานาจเหมือนกรรมการชุดเดิม เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๒๑

มติทปี่ ระชุม

๕.๔

เห็นชอบการแต่งตั้งนายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็ นประธานกรรมการกําลังคน
ด้ านสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ทนประธานกรรมการฯ ท่ า นเดิ ม ที่ ขอลาออก สํา หรั บ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานพิจารณาจากกรรมการชุดเดิม
หรือพิจารณาใหม่ โดยให้ มีกรรมการจํานวนไม่เกิน ๓๐ คน และมีหน้ าที่ และอํานาจ
เหมือนกรรมการชุดเดิม เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป

การแต่ งตั้งคณะกรรมการสนับ สนุ นการศึ กษาและติ ดตามการเจรจาการค้าระหว่ างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่า สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจาการค้ า
เสรี” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบถึงความจําเป็ นของระบบเศรษฐกิจที่ ทําให้ ประเทศไทยต้ องเข้ าร่ วมในการทํา
ความตกลงด้ านการค้ าระหว่างประเทศทั้งในลักษณะพหุภาคี ระดับภูมิภาค รวมทั้งระดับทวิภาคี ซึ่ งผลกระทบ
จากข้ อตกลงการค้ าระหว่างประเทศเหล่านี้ แม้ จะช่วยให้ สินค้ าและบริการสามารถส่งออกได้ มากขึ้น ผู้บริโภค
ไทยมีโอกาสได้ บริโภคสินค้ าและบริการที่ หลากหลายมากขึ้นในราคาที่ ถูกลง แต่ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตที่ ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือมีข้อจํากัดจากข้ อตกลงทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่ มีผลให้ คนไทยไม่สามารถ
เข้ าถึงยาและเทคโนโลยีทจี่ าํ เป็ นได้ เพราะอุปสรรคด้ านราคา ซึ่ งที่ ผ่านมากระบวนการในการเจรจาและการจัดทํา
ความตกลงด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศของไทยดํา เนิ น ไป โดยขาดการมี ส่ ว นร่ วมจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
กระบวนการเจรจาขาดความชัดเจน และความโปร่งใส เนื่ องจากการสื่ อสารและเปิ ดช่องทางการมีส่วนร่ วมของ
ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาชนยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ขาดการศึกษาอย่างรอบด้ านถึง
ผลกระทบต่อประชาชนไทย เช่น ผลกระทบต่อเกษตรกรไทยที่ ไม่สามารถปรับตัวแข่งขันกับสินค้ าเกษตรที่ นาํ เข้ า
มาจากต่างประเทศ และผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายด้ านยาและการเข้ าถึงยาที่ จาํ เป็ น ภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึง
ได้ พิจารณาถึงความจําเป็ นที่ จะต้ องมีกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างรอบด้ าน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทุกฝ่ ายได้ เข้ ามาร่ วมรับรู้และให้ ข้อเสนอแนะได้ อย่ างเต็มที่ เพื่ อคาดการณ์ผลกระทบและเตรียมความพร้ อม
ในการรับมือกับผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการเจรจาและ การจัดทําความตกลงด้ านการค้ าระหว่างประเทศ
ได้ อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าวและได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
โดยเฉพาะต่อบทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
๑. จัดตั้ งกลไกคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศที่ มีผลกระทบทั้ง
ด้ านบวกและลบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการศึกษา
และติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศและตรวจสอบผลกระทบทั้งด้ านบวกและลบที่ เกิดจากความตกลง
ที่ มีผลบังคับใช้ ไปแล้ ว สําหรับนําไปสู่การเสนอแนะเพื่ อพัฒนา ปรับปรุงและเยียวยา ทั้งนี้ให้ กลไกนี้มีอิสระจาก
กลไกที่ ทาํ หน้ าที่ ในการเจรจาการค้ า
๒. ส่งเสริมและสนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนในการเสนอร่ างกฎหมายว่าด้ วย
การกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนั งสือสัญญาระหว่ างประเทศตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยให้ มีกระบวนการรับฟั งข้ อคิดเห็นและนําข้ อเสนอของภาคประชาสังคม
ไปพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
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นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอในทางปฏิบัติอนๆ
ื่ ต่อหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการเจรจาการค้ า โดยเฉพาะ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ที่มี
ความเกี่ ยวข้ อง ตลอดจน หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
ทุกภาคส่วนทุกระดับ และภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดยให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ติดตามผลการดําเนินการตามมติน้ ี และรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๖.๓
สํา นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) จึ ง ได้ จั ด การประชุ ม หารื อ เบื้ องต้ น เมื่ อวั น ที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สํานักงานวิจัยเพื่ อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มศึกษาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี ภาคประชาชน และเครือข่ ายเกษตรกรรมทางเลือก ในประเด็นการจัดตั้ง
กลไกคณะกรรมการศึ ก ษาและติ ดตามการเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบทั้ง ด้ า นบวกและลบ
ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ โดยสรุป ทุกภาคส่วนต่างเห็นควรให้ เสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง
“คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ” เพื่ อสนับสนุ นให้ เกิดกระบวนการการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศในประเด็นที่ สัมพั นธ์
กับ ผลกระทบต่ อ ระบบสุข ภาพทั้ง ด้ า นบวกและลบ โดยนํา ข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ องมาร่ วมแลกเปลี่ ยนกัน ระหว่ า ง
ภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องอย่างมีเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใส เพื่ อให้ เกิด การพิจารณาอย่างรอบคอบ
รอบด้ านโดยผ่านกลไกคณะกรรมการฯ ที่ เป็ นกลไกซึ่ งมีความเป็ นอิสระจากกลไกที่ ทาํ หน้ าที่ ในการเจรจาการค้ า
ของรัฐต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสนั บ สนุ นการศึ ก ษาและติ ด ตามการเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ มีนายปรีดา เตียสุวรรณ์ ที่ ปรึกษาเครือข่าย
นั กธุ รกิจ เพื่ อสังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม เป็ นประธาน และรองศาสตราจารย์ ชื่ นฤทัย กาญจนะจิ ตรา รอง
อธิการบดีฝ่ายความร่ วมมือและเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีกรรมการ
ประมาณ ๑๕–๒๐ คน สําหรั บองค์ ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ป ระธานและเลขานุ ก าร
พิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่ าง
ประเทศที่ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้ านบวกและด้ านลบ โดยการประสานสนับสนุนการทํางาน
กับกลไกเจรจาการค้ าระหว่างประเทศของรัฐบาล
๒.๒ สนับสนุนการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบทั้งด้ านบวกและลบต่อสุขภาพที่ อาจจะเกิดจากนโยบาย
ความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ ทั้งก่อนการเจรจา ทําความตกลง และที่ อาจเกิดจากการทํา
ความตกลงที่ มีผลบังคับใช้ แล้ ว
๒.๓ พั ฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายหรือให้ ข้อเสนอแนะและคําปรึ กษาต่ อ คสช. และกลไกเจรจาการค้ า
ระหว่ างประเทศของรั ฐบาล เพื่ อให้ เกิดการปรั บปรุงเงื่ อนไขการเจรจา รวมทั้งเปลี่ ยนแปลงหรือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
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ยกเลิกข้ อตกลงที่ มีผลบังคับใช้ แล้ วในกรณีทมี่ ีผลกระทบอย่างกว้ างขวาง รวมทั้งพิจารณาหาแนวทาง
และกลไกป้ องกัน ลดผลกระทบ หรือเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบที่ เกิดจาก ๒.๒
๒.๔ สนั บสนุ นการเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสาร โดยเฉพาะผลกระทบทั้ง ด้ า นบวกและลบต่ อ สุข ภาพและ
นโยบายสุขภาพจากการข้ อตกลงการค้ าระหว่างประเทศและข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อสาธารณะ
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางานและผู้แทนคณะกรรมการเพื่ อดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้ องตามความ
จําเป็ นและเห็นสมควร
๒.๖ ปฏิบัติงานอื่ น ๆ ตามที่ คสช. มอบหมาย
ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีความเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
รศ.ดร.จิ ร าพร ลิ้ มปานานนท์ ผู้ แทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑ มี ค วามเห็ น ว่ า หากแต่ ง ตั้ ง
รศ.ดร.ชื่ นฤทัย กาญจนจิตรา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นเลขานุ การ จะเป็ นการปิ ดโอกาสไม่ ให้
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเข้ า ร่ ว มในการศึ ก ษาวิ จั ย เพราะจะเป็ นกรณี ผ ลประโยชน์ ทับ ซ้ อ นได้ และจากผลการ
ดําเนินงานกรณีมาบตาพุดซึ่ งต้ องมีการทําความเข้ าใจ การจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็น การดําเนินกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพในพื้นที่ จึงเห็นควรให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติควรเป็ นเลขานุการ
พญ.ศิริพร กัญชนะ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่า ควรตั้งคณะทํางานเพื่ อ
พิจารณาเสนอชื่ อกรรมการ ก่อนที่ จะนําเสนอต่อ คสช. เพื่ อพิจารณา
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่ าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ มีความเห็นว่า รศ.ดร.ชื่ นฤทัย กาญจนจิตรา มีความเหมาะสมที่ จะเป็ นเลขานุการ ด้ วยได้ ร่วมดําเนินงาน
กับ สช. มาโดยตลอด มีผลงานเป็ นที่ ประจักษ์ในเรื่ องรายงานสุขภาพคนไทยและเป็ นที่ ร้ จู ักอย่างกว้ างขวาง และ
เสนอให้ ทมี งานของ สช. เข้ ามาร่วมเป็ นคณะทํางานในฝ่ ายเลขานุการ สําหรับประธานกรรมการที่ เป็ นนักธุรกิจ
นั้น เป็ นความเหมาะสมอย่างยิ่ ง
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่ า จากการประชุ ม
คณะทํางานเมื่ อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ ผ่านมาได้ มีการพิ จารณากลั่นกรองกรรมการดังกล่าวแล้ ว ผู้ เข้ า
ประชุมส่วนใหญ่ เสนอให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเป็ นเลขานุ การ จึงเสนอให้ เลขานุ การของ
คณะกรรมการชุดนี้เป็ นไปตามความเห็นร่วมของที่ ประชุมครั้งดังกล่าว
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า ในการประชุมคณะทํางาน
ดังกล่ าวได้ มีการเสนอหลายองค์กรเป็ นเลขานุ การ แต่ ที่ประชุมมีมติให้ นํารายชื่ อเลขานุ การที่ ได้ รับการเสนอ
หารือเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ซึ่ งเลขาธิการได้ นาํ ไปหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่ มีส่วน
ดําเนินการในเรื่ องนี้ ประกอบกับคณะกรรมการชุดนี้มีหน้ าที่ ในการศึกษา ติดตาม ทํางานวิชาการ ประสานงาน
และเป็ นกลไกในการช่วยรัฐบาล จึงมีความเห็นตรงกันที่ เสนอให้ รศ.ดร.ชื่ นฤทัย กาญจนจิตรา เป็ นเลขานุ การ
ในฐานะที่ เป็ นนักวิชาการ และให้ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ โดย สช. ให้
การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ หรืออาจเสนอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเป็ น
เลขานุการ และให้ รศ.ดร.ชื่ นฤทัย กาญจนจิตรา เป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
รศ.ดร.จิ ร าพร ลิ้ มปานานนท์ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑ มี ค วามเห็น ยื น ยั น ให้ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็ นเลขานุการ และในการพิจารณาครั้งนี้เป็ นการพิจารณาแต่ประธานกรรมการ
และเลขานุการเท่านั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
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นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ได้ สอบถามที่ ประชุมว่า มีประเด็นอื่ นหรือไม่
เมื่ อไม่มีกรรมการเสนอความเห็นอื่ นใด จึงเสนอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ สําหรับกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุ นการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ า
ระหว่ างประเทศที่ มีผลกระทบต่ อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
ที่ มีนายปรี ดา
เตียสุวรรณ์ ที่ ปรึกษาเครือข่ายนักธุรกิจเพื่ อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม เป็ นประธาน และ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการ
ประมาณ ๑๕–๒๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธาน
และเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยให้ มีหน้ าที่ และอํานาจ
ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑

นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

เพื่ อให้ การประชุ ม คสช. เป็ นไปอย่ า งเป็ นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิด ประสิ ท ธิ ผ ล และเป็ นระบบ
ฝ่ ายเลขานุการจึงขอกําหนดเวลานัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม
๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติทปี่ ระชุม

รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

รายงานสุขภาพคนไทย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ชี้แจงการ
จัดทํารายงานสุขภาพคนไทยที่ ได้ นาํ มาแจกในที่ ประชุม
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้แจงการจัดทํารายงานสุขภาพคนไทย ดังนี้
รายงานสุขภาพคนไทยได้ มีการจัดทํางานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายงานประกอบด้ วย ๓ ส่วนที่ สําคัญ
ได้ แก่ (๑) ดัชนีสขุ ภาพ (๒) สถานการณ์สขุ ภาพ ๑๐ สถานการณ์ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ สอบถามความคิดเห็นจากผู้คน
และ (๓) เรื่ องพิ เศษประจํา ฉบั บ เป็ นการนําเสนอในภาษาที่ ง่ าย มีความสวยงามและสามารถใช้ อ้างอิงได้
นอกจากเป็ นหนังสือแล้ วยังได้ จัดทําในรูปแบบ CD ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๖.๒

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา ๑๖.๔๐ น.
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

หน้ า ๒๕

