รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๒
วันจันทร์ท่ ี ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้อง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
๒. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
๓. นางอุบล หลิมสกุล

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๔. นายศุภชัย โพธิ์ สุ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๕. ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้ อม
๖. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๗. ดร.โคทม อารียา
ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
๘. นายประนูญ สุวรรณภักดี
แทนประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการ
๙. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๑๐. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๑. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๒. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๓. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๔. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๑๕. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๖. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
๑๗. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
๑๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๙. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๒๒. นางดวงพร อิฐรัตน์
๒๓. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
๒๔. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๕. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
๒๖. นายสุชาติ สูงเรือง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑

๒๗. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๒๘. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๒๙. ศจ.สนั่น วุฒิ
๓๐. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๓๑. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๒. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๓. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๔. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๕. 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. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๓. นายพเยาว์ เนียะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๔. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ
๕. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นางสุวรรณี คํามั่น
๒. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค
๓. นายปรีชา บริสทุ ธิ์
๔. รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
๕. นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์
๖. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๗. นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา
๘. นายไพศาล เจียนศิริจินดา
๙. ผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธรี วุฒิ
๑๐. นายกิตศิ ักดิ์ สินธุวนิช
๑๑. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๒. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๓. นพ.ชาตรี เจริญศิริ
๑๔. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๖. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต

กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองผู้อาํ นวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เจ้ าหน้ าที่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เจ้ าหน้ าที่ สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๒

๑๗. นายนิพล ธนธัญญา
๑๘. นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
๑๙. ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
๒๐. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๑. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๒. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๓. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๒๔. ดร.เดชรัตน์ สุขกําเนิด
๒๕. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๖. นางสาวสุวัฒนา เดชอําไพ
๒๗. นางสาวนุชนารถ นาคขํา
๒๘. นางสาวสุนีย์ สุขสว่าง
๒๙. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๓๐. นางสาวณณุต มธุรพจน์
๓๑. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๓๒. นายสุรชัย กลั่นวารี
๓๓. นางพลินี เสริมสินสิริ
๓๔. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๓๕. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๓๖. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๓๗. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๓๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๓๙. นางสาวกนกวรรณ นิลปักษ์
๔๐. นางสาวจรินพร คงศรีจันทร์
๔๑. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี
๔๒. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๔๓. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๔๔. นางสาวชนินญา อ่อนท้ วม

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

เปิ ดประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. เลือกกรรมการเป็ นประธานในการประชุมแทนชั่วคราว
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ) ประธาน คสช. มีหมายกําหนดการให้ เข้ าเฝ้ าฯ ณ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน หากเสร็จสิ้นภารกิจจะ
เดินทางมาร่ วมประชุ ม จึงเรี ยนให้ ที่ประชุ มพิ จารณาเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ งทําหน้ าที่ ประธานการ
ประชุมแทนชั่วคราว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๓

ที่ ประชุมเสนอชื่ อกรรมการผู้ทาํ หน้ าที่ ประธานในที่ ประชุมแทนชั่วคราว
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําหน้ าที่ ประธานการประชุมแทนชั่วคราว
โดยไม่มีผ้ ูคัดค้ านและไม่มีผ้ ูเสนอชื่ อบุคคลอื่ น
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้ นายศุภชัย โพธิ์ สุ ทําหน้ าที่ ประธานการประชุมแทนชั่วคราว

๒. ถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า เนื่ องจากการประชุม คสช. เป็ นการ
ประชุมสาธารณะจึงมีการดําเนินการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่ งชาติ
ทาง www.healthstation.or.th
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ มีการถ่ายทอดสดการประชุม
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้ ถ่ายทอดสดการประชุมตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องเพื่อทราบ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ การเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติ จากการเลือกกันเองของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (นําเสนอด้วยเอกสาร)
ด้ วยนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
กรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่ ได้ รับการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๓(๖)
แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีกาํ หนดหมดวาระการดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่ว นตํา บล ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่ งตามมาตรา ๒๒ กํา หนดให้ กรรมการจากมาตรา ๑๓(๖)
พ้ นจากการเป็ นกรรมการ เมื่ อพ้ น จากตําแหน่ ง ตามที่ ระบุ ไว้ ใ นมาตรา ๑๕(๑) และมาตรา ๒๑ วรรคสี่
กําหนดให้ ดาํ เนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ตาํ แหน่งกรรมการนั้น
ว่างลงและให้ ผ้ ูได้ รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน นั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๔

คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติทไี่ ด้ รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ตามคําสั่งเลขที่ ๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมี นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็ นประธาน
กรรมการ จะได้ ดาํ เนินการสรรหา คสช. ทดแทนตําแหน่งที่ ว่างลงให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ตามมาตรา
๒๑ วรรคสี่ คือ ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบการเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากการเลือกกันเองของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

๓.๒ รายงานประจํ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(นําเสนอด้วยเอกสาร)
ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ ายแห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ สาํ นักงานทํา
รายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร (คบ.) เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.)
และรัฐมนตรีเพื่ อทราบภายในหนึ่ งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปี บัญชีของทุกปี โดยแสดงงบการเงินและบัญชี
ทําการที่ ผ้ ูสอบบัญชีรับรองว่าถูกต้ องแล้ ว พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงาน
ในปี ที่ ล่วงมาด้ วย นั้น บัดนี้ สช. ได้ จัดทํารายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ได้ ดาํ เนินการตรวจสอบงบการเงินและบัญชีทาํ การของสํานักงานเสร็จสิ้น
แล้ ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ สช. จะได้ นาํ เสนอต่อ คบ. เพื่ อพิจารณาและเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรี
เพื่ อทราบต่อไป ในการนี้ สช. ขอเสนอรายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกล่าวมาเพื่ อคณะกรรมการได้ ทราบใน
เบื้องต้ น ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

รั บ ทราบรายงานประจํา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสํา นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพ
แห่งชาติ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องสืบเนื่ องจากการประชุมที่ ๔.๑ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑

รายงานความคื บ หน้า การดํ า เนิ น งานสมัช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ นที่ และสมัช ชาสุ ข ภาพเฉพาะ
ประเด็นในปี งบประมาณ ๒๕๕๒ (นําเสนอด้วยเอกสาร)
ตามที่ มาตรา ๒๕(๓) และ มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น หรือสนับสนุนให้ ประชาชนรวมตัวกันเพื่ อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ คสช. กําหนด นั้น
เพื่ อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
(สช.) ในฐานะเลขานุการ คสช. จึงได้ ดาํ เนินการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ปี งบประมาณ ๒๕๕๒ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๕

 กระบวนการดําเนินงานโดยสรุป
๑. ทบทวนแนวทางการจั ด และการสนั บ สนุ น การจั ด สมั ช ชาสุข ภาพเฉพาะพื้ นที่ หรื อ สมั ช ชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่ อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒. ประชาสัมพันธ์การเปิ ดรับโครงการสมัชชาสุขภาพ ผ่านแกนนําเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๒
๓. แต่ งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพั ฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วน
และคณะกรรมการพัฒนาโครงการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ที่ ประกอบด้ วยภาคีท้ัง ๓ ภาคส่ วนทั้งจากส่ วนกลางและภูมิภาค เพื่ อพิ จารณากลั่นกรอง
โครงการที่ ขอรับการสนับสนุน และร่วมพัฒนาโครงการฯที่ ผ่านการกลั่นกรอง เพื่ อให้ เป็ นไป
ตามประกาศ คสช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารฯ
 การสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นปี งบประมาณ
๒๕๕๒
ให้ การสนับสนุนเป็ นจํานวนทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ โดยแบ่งเป็ น
๑. โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (พื้นที่ เป้ าหมาย) จํานวน ๓๐ โครงการ
๒. โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จํานวน ๑ โครงการ
 การสนับสนุนการพัฒนากลไกสมัชชาสุขภาพระดับภาค
ให้ การสนับสนุนการสร้ างเสริมกลไกสมัชชาสุขภาพระดับภาค จํานวน ๕ โครงการ ได้ แก่
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายสมัชชาสุขภาพผ่านกลไกเสริมสร้ างพลัง พื้นที่ ภาคใต้ ปี ๒๕๕๒
๒. โครงการ “เสริ ม สร้ า งพลั ง กระบวนการสมั ช ชาสุข ภาพเฉพาะพื้ นที่ /เฉพาะประเด็น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”
๓. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนสมัชชาสุขภาพโซนตะวันออก(ระยะที่ ๑)
๔. โครงการ พัฒนากลไกสนับสนุ นการพัฒนากระบวนการ สมัชชาสุขภาพ เครือข่ายภาคกลาง
(โซนกลาง)
๕. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุ นการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายภาคกลาง
(โซน กทม. และปริมณฑล)
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ในปี งบประมาณ ๒๕๕๒

๔.๒

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหวั ใจ
ของความเป็ นมนุ ษย์
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า การพั ฒนาประเทศที่ มุ่งเน้ น
เศรษฐกิจเป็ นหลัก ให้ ความสําคัญกับการพัฒนามนุ ษย์และ มิติเชิงสังคมค่อนข้ างน้ อย ทําให้ สังคมไทยขาด
การพั ฒ นาที่ ขาดความสมดุ ล แม้ จ ะมีการนํา หลั กปรั ชญา “เศรษฐกิจพอเพี ย ง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้ อยู่ตามสมควร แต่กย็ ังไม่เข้ มแข็งพอ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ สํานักงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๖

ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในขณะนั้น) และภาคีเครือข่ายจึงได้ จัด
สมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ว่า ด้ ว ย “ความอยู่ เย็น เป็ นสุข ” และ “เศรษฐกิจ พอเพี ยงสู่สัง คมอยู่ เย็น เป็ นสุข ”
ตามลําดับ เพื่ อให้ ทุกภาคส่วนได้ หันกลับมาให้ ความสําคัญกับทุนด้ านจิตใจและรากเหง้ าแห่ งวัฒนธรรมไทย
และมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ
เพื่ อให้ เกิดการต่อยอดจากการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติท้งั สองครั้ง และสอดคล้ องกับเจตนารมณ์
ตามมาตรา ๒๕(๔) ของพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สช. จึงได้ จัดทําโครงการ “ขับเคลื่ อน
ยุ ทธศาสตร์การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์” หรื อ โครงการ“เมืองไทยหั วใจมนุ ษย์”
(Humanized Thailand) ขึ้น เพื่ อก่อเกิดกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพให้ มี
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่ องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ าย
และในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบหลักการโครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ น
มนุ ษย์ และเห็นชอบให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้ างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของ
ความเป็ นมนุ ษย์ โดยมี นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ผู้ทรงคุ ณวุฒิ เป็ นประธาน เลขาธิการ คสช. เป็ น
เลขานุการ นั้น ขอรายงานความก้ าวหน้ าในการดําเนินโครงการโดยสรุป ดังนี้
๑. จัดเวที “เติมหัวใจให้ สงั คม” ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
เป็ นกิจกรรมที่ ก่อให้ เกิดการเชื่ อมประสานและสร้ างกระบวนการเคลื่ อนไหวด้ วยการนําเรื่ องราว
ดีดีมาเล่าสู่กันฟั ง มีการนําเสนอกรณีศึกษาในรูปแบบของการเล่าเรื่ องจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานต่างๆ
เพื่ อให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ให้ กาํ ลังใจซึ่ งกันและกัน และสร้ างแรงบันดาลใจในการนําไปพัฒนาต่อยอด
เป็ นนโยบายสาธารณะที่ เอื้อต่อสุขภาวะได้
๑.๑ จัดเวทีในส่ วนกลาง จํานวน ๙ ครั้ ง มีการนําเรื่ องราวดีดีมานําเสนอ ๔๖ เรื่ องโดยมี
องค์กรระดับยุทธศาสตร์จาํ นวน ๑๕ องค์กรมาเป็ นเจ้ าภาพร่วมจัด ได้ แก่
 มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
 มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ์ วงศ์
 เครือรักลูกกรุป๊
 ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
 กองสนับสนุ นสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุ นบริ การสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
 สถานีวิทยุร่วมด้ วยช่วยกัน FM 99.5
 เสถียรธรรมสถาน
 ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 มูลนิธฉิ ือจี้ไต้ หวันในประเทศไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
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 เครือข่ายจิตอาสา
 สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย
๑.๒ จัดเวทีในส่วนภูมิภาค จํานวน ๒๙ เวที ใน ๑๑ จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ น่าน พะเยา
ราชบุรี ชัยนาท ตราด ชุมพร สงขลา หนองบัวลําภู อุบลราชธานี และนครราชสีมา
๒. จัดให้ มีการถอดบทเรียนบันทึกเรื่ องราวดีดี จํานวน ๕๑ เรื่ อง และจัดทําเป็ นหนังสือเผยแพร่ใน
วงกว้ าง
๓. เผยแพร่เรื่ องราวดีดีกว่า ๒๐๐ เรื่ องราว ทางรายการวิทยุ “เติมหัวใจให้ สงั คม” ทาง FM. 92.5
ทุกวันเสาร์เวลา ๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น.
๔. จัดทํา Website (WWW.deedee.in.th) เป็ นฐานข้ อมูลเรื่ องราวดีดีทเี่ กิดขึ้นในสังคมไทย
เรียกว่า “ธนาคารเรื่ องราวดีดีแห่งชาติ” เป็ นการหนุนเสริมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ก่อให้ เกิดการสืบค้ น
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ในวงกว้ าง อันจะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
๕. จัดทําร่างโครงการ “รถเคลื่ อนที่ สอื่ เรื่ องราวดีดีแห่งชาติ” เพื่ อระดมทุนและวางระบบการ
จัดการขับเคลื่ อนการสื่ อสารเพื่ อการเปลี่ ยนแปลงสังคม ผ่านการค้ นหา นําเสนอ แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ และสื่ อสารทางสังคมนําประเทศ โดยจะเริ่ มดําเนินโครงการต่อเนื่ องในปี งบประมาณ
๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๔ ซึ่ งการดําเนินงานนี้ จะเป็ น การขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมภาคปฏิบัติทมี่ ีภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเข้ าร่วมเป็ นจํานวนมาก
ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมของโครงการฯได้ มุ่งเน้ นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนากระบวนการสร้ างและจัดการความรู้ทเน้
ี่ นในทางสร้ างสรรค์สิ่งดีงามให้ เกิดขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการสื่ อสารทางสังคมที่ นาํ ไปสู่ค่านิยมใหม่ของสังคม ทั้งนี้เพื่ อให้ เกิดนโยบายสาธารณะที่ เอื้อต่อการ
พัฒนาไปสู่สงั คมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุษย์
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบรายงานความก้ าวหน้ าการดําเนินโครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การสร้ าง
สังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็ นมนุษย์

๔.๓

ความคืบหน้าข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุด
และจังหวัดระยอง
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(คสช.) ได้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ คสช. เรื่ อง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แล้ วนั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ขอรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานเพิ่ มเติม โดย
สรุปดังนี้
๑. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองระยอง
คัดค้ านคําพิ พากษาของศาลปกครองชั้ นต้ น โดยขอให้ ศาลปกครองสูงสุดได้ โปรดพิ จารณากลับคํา
พิพากษาระยองและพิพากษายกฟ้ องของผู้ฟ้องคดีด้วย
๒. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติได้ ลงนาม
ในประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เรื่ องกําหนดให้ ท้องที่ เขต
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
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๓.

๔.

๕.

ตําบลมาบตาพุด ตําบลห้ วยโป่ ง ตําบลเนินพระและตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยองทั้งตําบล
ตําบลมาบข่ า อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองทั้งตําบลและตําบลบ้ านฉาง อําเภอบ้ านฉาง จังหวัด
ระยอง ทั้งตําบล รวมทั้งพื้นที่ ทะเลภายในแนวเขตเป็ นเขตควบคุมมลพิษ และแจ้ งให้ จังหวัดระยอง
ได้ ทราบ พร้ อมทั้งให้ จังหวัดระยองพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่ อการจัดการคุณภาพ
สิ่ งแวดล้ อมในระดับจังหวัด ซึ่ งต้ องบรรจุ แผนปฏิบัติการเพื่ อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ ง ชาติ ภ ายใน ๑๒๐วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติได้ แจ้ งให้ จังหวัดทราบ (ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒)
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับข้ อเสนอทาง
นโยบายเรื่ อง ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ตามมติ คสช. ที่ เสนอ
ใน ๓ ข้ อ ได้ แก่
(๑.๑) ให้ หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ อง เปิ ดเผยข้ อมูลผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรม รวมถึง
เผยแพร่วิธีป้องกันผลกระทบและวิธีการสร้ างเสริมคุณภาพในภาวะมลพิษให้ ประชาชนทราบ
อย่างทัว่ ถึงโดยเร็วและต่อเนื่ อง
(๑.๒) ให้ หน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ องจัดทําแผนและกฎการปฏิบัติการสําหรับป้ องกันและบรรเทา
อุบัติภัยจากอุตสาหกรรม และการจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับจังหวัด
(๑.๓) ให้ คสช. พิ จ ารณาสนั บ สนุ นการพั ฒ นาศั กยภาพกลไกกลางในการดํา เนิ นงานและความ
เข้ มแข็งของภาคประชาชน โดยใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
สําหรับข้ อเสนออีก ๒ ข้ อ คือ (๑) ให้ รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดย
สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในทุกขั้นตอน และ (๒) ให้ รัฐบาลชะลอการขยายและ
ก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ในพื้นที่ มาบตาพุดและบ้ านฉาง โดยให้ มีการกําหนดแนวทางและ
กระบวนการตัดสินใจในการให้ อนุ มัติ/อนุ ญาต/ให้ ความเห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรมใหม่
ให้ เป็ นไปตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย นั้น มอบหมายให้ คณะกรรมการ
พั ฒนาพื้ นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่ งมีรองนายกรั ฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็ น
ประธาน รับไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามอํานาจหน้ าที่ และความสอดคล้ องของกฎหมาย กฎ
ระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องแล้ วนําเสนอคณะรัฐมนตรีอกี ครั้งหนึ่ ง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชนเพื่ อแก้ ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ.) ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ พิจารณาเรื่ องผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
อันเนื่ องมาจากความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของภาครัฐ กรณีการประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่
มาบตาพุด และมีมติมอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(สศช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ประสาน
กับ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทั้ง ในส่ วนกลางและท้ องถิ่ นเพื่ อพิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ยวกับ
ประเด็น ความไม่ ชัด เจนในแนวทางปฏิบั ติข องภาครั ฐจากการประกาศเป็ นเขตควบคุ ม มลพิ ษ โดย
นําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยเร็วต่อไป
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่ มีรองนายกรัฐมนตรี
(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็ นประธาน ได้ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ พิจารณาข้ อเสนอของ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๙

๖.

คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ใน ๒ ข้ อหลัก ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมาย โดยมีมติ
เห็นชอบและมอบหมายหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องให้ มีการดําเนินการใน ๕ เรื่ อง ดังนี้
๑. เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยองที่ ต้องการให้ พัฒนาจังหวัดระยองไปสู่การพัฒนา
ที่ สมดุลและยั่งยืน
๒. ให้ มีการทบทวนแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่การพัฒนาที่ สมดุลและยั่งยืน ให้ สอดรับกับ
กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยอง
๓. ให้ มีการจัดระบบบริการขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้ มีคุณภาพและทัว่ ถึง
๔. ให้ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่ อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
๕. การชะลอการขยายและการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ มาบตาพุดฯและแนวปฏิบัติ
ให้ เป็ นไปตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕.๑) มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน กรณี
ที่ องค์ ก ารอิส ระด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มและสุข ภาพตามมาตรา ๖๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังจัดตั้งไม่แล้ วเสร็จ
(๕.๒) มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข (ที่ ประชุมได้ มอบกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน
คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ แต่ ใ นบั น ทึกการประชุ ม ไม่ ปรากฎชื่ อของ สช. เป็ น
ผู้รับผิดชอบร่วม) รับเรื่ องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ซึ่ งยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ ไปเร่งดําเนินการ โดยออกเป็ นระเบียบหรือกําหนดวิธีปฏิบัติทเี่ หมาะสมแล้ ว
เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์
(๕.๓) มอบหมายกระทรวงอุต สาหกรรมเร่ งทบทวนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง
โรงงานที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับข้ อเท็จจริง
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดการ
ประชุมเรื่ อง กลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ตาม มาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ซึ่ งมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้
(๑) การดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ มีประเด็นสําคัญเพื่ อพิจารณา ๔ เรื่ องคือ
(๑.๑) ใครคือผู้ประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
(๑.๒) การรับฟั งความเห็น จะมีกระบวนการดําเนินการอย่างไร และใครจะเป็ นผู้ดาํ เนินการ
(องค์กรเฉพาะ หน่วยเจ้ าของโครงการ หรือให้ Commission ดูแล)
(๑.๓) ความจําเป็ นต้ องเร่งดําเนินการในการจัดตั้งองค์กรอิสระ
(๑.๔) ความจําเป็ นที่ จะต้ องปฏิรูป/พัฒนาระบบ EIA ทั้งในประเด็นการจัดทํา Public
Scoping, Public review, Monitoring & Evaluation และกลไกคณะผู้ชาํ นาญการที่
พิจารณารายงาน
(๒) ข้ อเสนอแนะต่อแนวทางการดําเนินงาน HIA ตามมาตรา ๖๗ แบ่งออกเป็ น ๓ ส่วน ได้ แก่
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๗.
๘.

๙.

(๒.๑) ระยะเร่งด่วน ที่ ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการผนวก HIA ไว้ กบั กระบวนการทํา EIA
แต่การทํางานต้ องตอบโจทย์ประเด็นสําคัญเพื่ อพิจารณาตามข้ อ (๑) สําหรับเรื่ องที่ อยู่
นอกขอบข่ายการกําหนดต้ องทํา EIA เช่ น ระดับนโยบาย ผังเมืองและอื่ น ๆ ให้
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้ มีการ
ดําเนินงานเฉพาะ HIA
(๒.๒) การดําเนินงานที่ ต้องทําคู่ขนาน ไปกับงานระยะเร่งด่วน คือ (ก) ปรับปรุงแนวทางการ
ทํา HIA ใน EIA และความเข้ าใจ/ความชํานาญของผู้ทเี่ กี่ ยวข้ อง โดยมีกลไกที่ ชัดเจน
(ข) ปฎิรูป/พัฒนาระบบ EIA (ค) พัฒนากระบวนการจัดทํา Public Scoping, Public
Review การกํากับติดตามและประเมินผล และกลไกคณะผู้ชํานาญการพิจารณา
รายงานฯ
(๒.๓) ในอนาคตการพัฒนากลไกการดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ ควรพัฒนาไปสู่ การจัดตั้ง
องค์กรใหม่ข้ ึนมาดูแลทั้ง ๓ กระบวนการ ทั้งนี้อาจทําได้ ๒ ทาง คือ เริ่ มจากองค์กร
เดิม หรือมีการตราพระราชบัญญัติใหม่เป็ นการเฉพาะ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมกระทรวงฯ รับทราบ
ว่าจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่ องนี้ต่อไป
วั น ที่ ๑๐ มิถุ น ายน ๒๕๕๒ เลขาธิก าร คสช. ได้ ท าํ หนั ง สือ ด่ ว นที่ สุด ที่ สช. ๓๓๕/๒๕๕๒ เรี ย น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สําเนาถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(พญ.ศิริพร กัญชนะและนพ.ไพจิตร์ วราชิต) อธิบดีกรม
อนามัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่ อส่งสรุปสาระสําคัญ
การประชุมกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้ รับทราบ
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงสาธารณสุขได้ มีคาํ สั่ง ที่ ๗๖๕/๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีการชะลอการขยายและการก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่
มาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน ซึ่ งได้ มีการประชุม
ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒ ณ ห้ องประชุ ม ชั ย นาทนเรนทร สํา นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีข้อสรุป ดังนี้
(๑) กรณีการทํา HIA ตามมาตรา ๖๗ ให้ บูรณาการไว้ ในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ทั้งนี้ ให้ ดาํ เนินการตามเอกสาร แนวทางการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทย ที่ จัดทําโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
(๒) ให้ มีการจัดกระบวนการทบทวนร่ างรายงาน EIA ต่อสาธารณะ (Public Review) โดยเป็ น
โครงการนําร่องในพื้นที่ ทั้งในกลุ่มโรงงานที่ รายงาน EIA ผ่านความเห็นชอบแล้ วและกําลังรอ
การพิจารณาจากคณะผู้ชํานาญการ โดยให้ สภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็ น
เจ้ าภาพ มี ก ระทรวงสาธารณสุ ข สํา นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
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เป็ นองค์ประกอบร่ วมด้ วย โดยให้ จัดทําแผนและดําเนินงานภายใน ๓ สัปดาห์
เพื่ อให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ และเป็ นที่ ยอมรับของประชาชน
(๓) ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) เป็ นเจ้ าภาพในการประสานหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้ องจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ตามหน้ าที่ และอํานาจภายใต้ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๕) ทั้งนี้ ขอให้ มีการทบทวนรูปแบบการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพในต่างประเทศประกอบด้ วย
๑๐. วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการศึกษาสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอ
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้ วย การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ มี ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็ นประธาน
การประชุม ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้ มีการจัดจ้ างนักวิชาการศึกษาแนวทางการ
จัดตั้งกลไกผู้ตรวจการสําหรับการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบทางสุขภาพรวมถึงการแต่งตั้งคณะทํางาน
ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพของภาคประชาชน และการจัดทํารายงาน
ประจําปี เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้ อม สังคม และสุขภาพของประชาชน
๑๑. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) โดยศูนย์ประสานงานการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ได้ จัดประชุมร่วมกับกองสุขาภิบาลชุมชนและ
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ กรมอนามัย สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค
สํา นั กงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และมู ลนิ ธิน โยบายสุข ภาวะ เพื่ อ
พิ จารณาร่ างหลั กเกณฑ์และวิธีการ HIA ตามมาตรา ๒๕(๕) ซึ่ ง สช. ได้ ปรั บร่ างหลั กเกณฑ์ฯ ตาม
ข้ อเสนอแนะของที่ ประชุมเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว และอยู่ในระหว่างการประสานงานเพื่ อจัดกระบวนการรับ
ความเห็นในวงกว้ างต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. มีความเห็นเพิ่ มเติมดังนี้
๑. ปั ญหาในเรื่ องขั้นตอนและกระบวนการต้ องมีการดําเนินการเพื่ อให้ เกิดความชัดเจนอีกหลายประเด็น
ประเด็นแรกคือ ตามมาตรา ๖๗ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ต้ องมีการกําหนดประเภท
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งกระทรวงอุตสาหกรรมกลํางดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่ อและการรับฟั งความคิดเห็น
จากประชาชน ประเด็นที่ สอง คือ จะมีวิธกี ารอย่างไรที่ จะให้ กระบวนการประเมินผลกระทบครอบคลุมทั้ง
การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยไม่เกิดความยุ่งยาก
๒. สําหรับในส่วนขององค์กรอิสระ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ให้ ความเห็นว่า ไม่จาํ เป็ นต้ องรอให้
มีการกําหนดเป็ นกฎหมาย จึงได้ มอบหมายให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจัดทํารูปแบบ
ขององค์กรที่ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งในปั จจุ บั นภาคธุรกิจยังมีความสับสนในเรื่ องนี้ อยู่
เนื่ องจากไม่แน่ใจว่า โครงการที่ ผ่านการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมแล้ ว จะสามารถดําเนินการต่อ
ได้ หรือไม่ ถ้ ายังไม่มีองค์ประกอบครบตามมาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญฯ รัฐบาลจึงมีหน้ าที่ อาํ นวยความ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑๒

สะดวกเพื่ อให้ สามารถดําเนิ นการต่ อได้ โดยต้ องไม่ ขัดต่ อรัฐธรรมนู ญ และดําเนินการทําให้ เกิดความ
ชัดเจนต่อไป
๓. บทเรียนจากมาตาบพุด ทําให้ เห็นชัดเจนถึงปั ญหาของการวางผังเมือง ซึ่ งในช่วงแรกได้ กาํ หนดการใช้
ประโยชน์ทดี่ ินที่ เป็ นพื้นที่ อยู่อาศัยและพื้นที่ เขตอุตสาหกรรมแยกเขตไว้ อย่างชัดเจน แต่ต่อมาได้ มีปรับ
ผังเมืองใหม่ พื้นที่ เขตอุตสาหกรรมซ้ อนทับกับพื้นที่ อยู่อาศัยเดิม จึงทําให้ ผ้ ูทอี่ ยู่อาศัยในพื้นที่ เดิมได้ รับ
ผลกระทบอย่างมาก จึงได้ มอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ ความสําคัญในเรื่ องการพั ฒนาพื้ นที่ เช่ น การพัฒนาพื้ นที่
อุตสาหกรรมในภาคใต้ โดยมีแนวคิดว่า เมื่ อมีการกําหนดพื้นที่ อุตสาหกรรมแล้ ว ให้ มีการกําหนดพื้นที่
กันชนอีกชั้นหนึ่ ง โดยให้ เป็ นพื้นที่ ของรัฐ เพื่ อไม่ให้ เกิดการการเปลี่ ยนมือและนําไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่ น
เป็ นการป้ องกันการเกิดปัญหาผลกระทบระหว่างพื้นที่ อยู่อาศัยและพื้นที่ อตุ สาหกรรม
มติทปี่ ระชุม

รั บ ทราบความคื บ หน้ าข้ อเสนอเชิ ง นโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หาผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง

๔.๔

ความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ตามที่ คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (คจสช.) ได้ ดาํ เนินการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น
ระหว่ างวันที่ ๑๑–๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่ งสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติมีฉันทามติเห็นชอบข้ อเสนอตามระเบียบวาระทั้ง ๑๔ ประเด็น และคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(คสช.) ได้ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
๑. เห็นชอบให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่ อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบ
และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
๒. เห็นชอบให้ ยืนยันการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ๓ เรื่ อง ได้ แก่ ยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยา
ถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ข้ อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ป่วยและ
ญาติ กับบุ ค ลากรทางการแพทย์ ข้ อ เสนอเชิ งนโยบายเรื่ องวิ ก ฤตเศรษฐกิจและการปกป้ อง
สุขภาวะคนไทย ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติในการประชุมครั้งที่
๖/๒๕๕๑
๓. เห็นชอบร่ างธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยระบบสุขภาพแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. ....
เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ และดํ า เนิ น การตามความในมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ขอรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมติการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรี
๑.๑ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ นการประชุ มเมื่ อวั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รั บทราบมติ สมั ช ชา
สุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป พร้ อมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องนั้นควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคแจ้ งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑๓

๑.๒ สช. ได้ แจ้ งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ ทราบแล้ ว
๒. การเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน ๓ เรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี
๒.๑ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติในการประชุมเมื่ อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) เห็นชอบข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ ป่วยและญาติกับ
บุ คลากรทางการแพทย์ และให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุ ติธรรมและหน่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒) เห็น ชอบต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเข้ า ถึงยาถ้ ว นหน้ า ของประชากรไทย และมอบหมายให้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งมี ก ารจั ด ทํา แผนปฏิบั ติ ก ารที่ สอดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ โดยให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ ที่ ตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ มีรองนายกรัฐมนตรี(พลตรีสนั่น
ขจรประศาสน์ ) เป็ นประธานกรรมการ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยาเป็ น
กรรมการและเลขานุ ก าร เป็ นกลไกหลั ก ในการจั ด ทํา แผนปฏิบั ติ ก ารที่ สอดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม พร้ อมทั้ ง ประสานและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ ให้ กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดําเนินการเกี่ ยวกับการร่วมมือ
กับกลุ่มประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ เช่น มูลนิธคิ ลินตัน เป็ นต้ น เพื่ อให้ สามารถจัดหา
ยาที่ ประชากรไทยจําเป็ นต้ องใช้ อย่างทั่วถึงทันการณ์ด้วย (คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติอยู่ระหว่างการเสนอลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง)
๓) เห็นชอบข้ อเสนอเชิงนโยบายเรื่ อง วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย และให้
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน(สํานักงานประกันสังคม) และหน่ วยงานอื่ น
ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ให้ กระทรวงแรงงาน(สํานักงานประกันสังคม)รับความคิดเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เกี่ ยวกับสวัสดิการทางสังคมของเกษตรกรไปพิจารณาด้ วย
๒.๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ได้ แจ้ งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ได้ ทราบแล้ ว
๓. การเสนอธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. เห็นชอบให้ เสนอธรรมนูญว่าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ ว เมื่ อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนที่ สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) รวบรวมและประมวลความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ
ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อใช้ ประกอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณา
สําหรับความคืบหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จําแนกตาม
รายประเด็น ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีข้อซักถาม ดังนี้
๑. “หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง” ตามข้ อ ๑.๑ หมายรวมถึง หน่วยงานใดบ้ าง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑๔

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ชี้ แจงว่ า สํา นั ก งานเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี(สลค.) เป็ นผู้ วิเคราะห์ และจัดทํารายชี่ อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับประเด็นต่ างๆ และ สช.จะ
พิจารณาอีกครั้งว่า มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ องในประเด็นนั้นๆ เพิ่ มเติมอีกหรือไม่
๒. มีกลไกหรือกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานในรายประเด็น หรือไม่ อย่างไร
นพ.อํ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ชี้ แจงว่ า คจสช. ได้ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการติดตามมติ เพื่ อทําหน้ าที่ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งที่
ผ่านมา ที่ มีนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ เป็ นประธาน
นายสุ พั ฒ น์ ธนะพิ ง ค์ พ งษ์ ผู้ แทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๓ ให้ ข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม ว่ า
คณะอนุ กรรมการได้ มีการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และจะให้ มีการประชุ ม
คณะอนุกรรมการทุกเดือนเพื่ อติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานตามมติของหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างจริงจังและต่อเนื่ อง พร้ อมทั้งจัดเตรียมรูปแบบรายงานเพื่ อนําเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
โดยจะรายงานความก้ าวหน้ าให้ คสช. และ คจสช. ทราบเป็ นระยะๆ ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

รั บ ทราบความคื บ หน้ า การดํา เนิ น งานตามมติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๑
เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑

การผลักดันปฏิญญาเชียงใหม่(Chiang Mai Declaration) จากการประชุม IHIA 2008
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่ อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้ มีมติรับเป็ นเจ้ าภาพ
หลักในการจัดประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (2008 Asia Pacific
Conference on Health Impact Assessment) หรือ HIA2008 ระหว่างวันที่ ๘–๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จั งหวั ดเชี ยงใหม่ โดยมี นพ.วิ พุ ธ พู ลเจริ ญ ประธานมู ลนิ ธิน โยบายสุข ภาวะ เป็ น
ประธานกรรมการจัดงาน และในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ รั บทราบการ
เลื่ อนการจัดการประชุมออกไปเป็ นวันที่ ๒๒–๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ด้ วยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ขอรายงานผลการจัดประชุมและแนวทางการผลักดัน
ปฏิญญาเชียงใหม่ให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยสรุปดังนี้
๑. ผู้เข้ าร่วมการประชุม
มีจํานวนผู้แทนองค์กรและเครื อข่ าย ทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน
องค์กรพั ฒนาเอกชน รวมถึงหน่ วยงานระหว่ างประเทศที่ เข้ าร่ วมในการประชุ ม กว่ า ๓๐๐ คนจาก
๒๐ ประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค มาร่วมกันแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ในฐานะเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งของการพัฒนา
ประเทศในภูมิภาคนี้อย่างเป็ นธรรมและ ไม่ละเลยต่อสุขภาวะของประชาชน
๒. เนื้อหาในการจัดประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑๕

๓.

๔.

การจัดประชุม ครอบคลุมในประเด็นเนื้อหา ดังนี้
(๑) ระดับของการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ทั้งในระดับท้ องถิ่ น ระดับชาติและระดับภูมิภาค
(๒) ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ อันครอบคลุมการผนวกการประเมินผลกระทบ
ด้ านสุขภาพไว้ ในระบบการประเมินผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อม (HIA in EIA) การประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพสําหรับการสร้ างนโยบายสาธารณเพื่ อสุขภาพ (HIA for Healthy Public
Policy: HPP) การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพระดับชุมชน (Community Health Impact
Assessment: CHIA) เป็ นต้ น
(๓) กลไก HIA ในระดับภูมิภาค โดยเสนอให้ ริเริ่ มใน ๒ ระดับคือ กลไก HIA ในอาเซียน และความ
ร่ วมกับองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกในการพั ฒนากลไก HIA ในระดับ
เอเชียแปซิฟิค
ผลสําเร็จของการจัดประชุม
(๑) เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์การทํางาน HIA ผ่านกรณีศึกษา และ
กิจกรรมอันหลากหลายที่ จัดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างการประชุม อันได้ แก่ การประชุมฝึ กอบรม
โดยวิ ท ยากรจากมหาวิ ท ยาลั ย นิ ว เซาน์ เ วลล์ ประเทศออสเตรเลี ย และองค์ ก ารอนามั ย โลก
สํานักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ การจุดประกายความคิดจากสุนทรพจน์และ
ปาฐกถาพิเศษของผู้เชี่ ยวชาญระดับนานาชาติ การนําเสนอบทความวิชาการ แบ่งเป็ นนําเสนอ
ด้ วยวาจาจํานวน ๖๖ เรื่ อง และนําเสนอโดยโปสเตอร์จาํ นวน ๑๕ เรื่ อง การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ใน
พื้นที่ ปฏิบัติการนโยบาย (At Scene Conference) ๕ ที่ ได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
การจัดการเมืองกรณีวัดเกตุ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นโยบายเกษตรและการพัฒนาชนบท
ที่ อํา เภอสารภี จั งหวั ดเชียงใหม่ การจัดการนํ้า ปิ ง และแรงงานนอกระบบที่บ้านถวาย จังหวั
เชียงใหม่ เป็ นต้ น
(๒) เกิดเครือข่ายการทํางาน HIA ทั้งในประเทศไทยและเครือข่ายระดับภูมิภาค โดยมีเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพิ่ มมากขึ้นส่วนเครือข่ายเดิมได้ รับการเสริมให้ มีความเข้ มแข็งมากขึ้นอีกด้ วย
(๓) เกิดประเด็นถกแถลงและข้ อท้ าทายใหม่ๆ เกี่ ยวกับการทํา HIA ทั้งในเชิงตรรกะเหตุผล และ
รูปแบบการนําไปใช้ ภายใต้ บริบทและเงื่ อนไขทางนโยบายที่ แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
(๔) ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะล้ านนา จากการผนวก
สอดแทรกไว้ ในกิจกรรมต่างๆ ทําให้ เกิดสุขภาวะทางจิตใจและทางปั ญญา ตลอด ๕ วันของการ
ประชุม
ฉันทามติจากที่ ประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุม HIA 2008 ยังบรรลุฉันทามติครั้งสําคัญ คือ ร่วมกันประกาศ“ปฏิญญา
เชียงใหม่” อันเป็ นพันธสัญญาที่ จะผลักดันให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการทํางานด้ านพัฒนาของแต่ละ
ประเทศและองค์กรสนับสนุ นการพัฒนาระหว่างประเทศ ยึดถือ “สุขภาวะของคน” เป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนา โดยใช้ HIA เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการดําเนินงานให้ บรรลุเป้ าหมาย และยังเห็นว่าควรมี
การพัฒนากลไก HIA ในระดับภูมิภาค โดยมองถึงบทบาทของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรืออาเซียน ที่ เหมาะสมจะเป็ นเจ้ าภาพหลักสนับสนุ นให้ มีศูนย์ประสานงานในระดับภูมิภาค
เพื่ อการพัฒนา HIA ในประเทศสมาชิกอย่างจริงจัง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑๖

๕.

แนวทางการผลักดันปฏิญญาเชียงใหม่
เพื่ อให้ ปฏิญญาเชียงใหม่เกิดผลในทางปฏิบัติ ที่ ประชุมเห็นควรให้ มีแนวทางการดําเนินงาน
ดังนี้
๑. ปรับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการนํา HIA ไปใช้ ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทการ
ปกครองทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับภูมิภาค
๒. พั ฒ นากระบวนการและระเบี ย บวิ ธี ใ นการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพที่ เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับบริบทการปกครองของแต่ละประเทศ
๓. สร้ างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ อทบทวน แลกเปลี่ ยน และสร้ างมาตรฐานกระบวนการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพที่ ดาํ เนินการในแต่ละประเทศ รวมไปถึงการประเมินผลกระทบข้ ามพรมแดน
๔. ทําให้ HIA มีความชอบธรรมและบูรณาการไว้ ในกระบวนการทางการเมืองของแต่ละประเทศ
รวมถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาเห็นชอบให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
โดยศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ประสานงานกับกระทรวง
การต่ า งประเทศ สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารอาเซี ย น และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อพั ฒ นากลไกการ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในประชาคมอาเซียน ตามที่ ระบุไว้ ในปฏิญญาเชียงใหม่
ที่ ประชุมมีความเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มี ค วามเห็น ว่ า หากมี ก ารจั ด ประชุ ม ในคร้ ง ต่ อ ไป
ควรให้ ความสําคัญการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จัดประชุมเพิ่ มขึ้น เพื่ อให้ ภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่
ได้ รับทราบอย่างกว้ างขวาง ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการเผยแพร่ข้อมูลและเป็ นการสร้ างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
มติทปี่ ระชุม

๕.๒

เห็น ชอบให้ ส ํา นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ทํา หน้ า ที่ ประสานงานกั บ
กระทรวงการต่ า งประเทศ สํา นั ก งานเลขาธิ ก ารอาเซี ย น และหน่ ว ยงานอื่ นๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อผลักดันการพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพสําหรับเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไป

ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ คบ. และ สช.
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่ องจากพระราชบัญญัติสขุ ภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๗) กําหนดให้ คสช. มีหน้ าที่ ในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการ
ดําเนิน งานของ คบ. และ สช. ดั งนั้ นเพื่ อให้ มีนโยบายสําหรั บ คบ. และ สช. ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการ
วางแผนและดําเนินงานต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คสช. จึงควรกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ คบ. และ สช. ขึ้น
สช. จึงขอนําเสนอทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ คบ. และ สช. เพื่ อ คสช. พิจารณาดังนี้
๑. สนับสนุ นการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพที่ พยายามเปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
โดยใช้ กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็ นเครื่ องมือสําคัญ และใช้ กระบวนการอื่ นๆตามความเหมาะสม เพื่ อให้ ได้
นโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพที่ ดีและมีการขับเคลื่ อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมที่ หลากหลายทั้งในระดับ
พื้นที่ และในระดับประเทศและเชื่ อมโยงกับนานาชาติด้วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
หน้ า ๑๗

๒. สนับสนุ นภาคส่วนต่ างๆเข้ าร่ วมดําเนินการพัฒนาระบบสุขภาพตามกรอบแนวทางในธรรมนู ญ
ว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่ อให้ เกิดการพัฒนาสุขภาวะร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง
๓. สนับสนุ นภาคส่วนต่ างๆใช้ การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ(เอชไอเอ) เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพที่ ดีในทิศทางที่ เน้ นการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของสังคมและการสร้ างให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง
๔. สนับสนุนให้ มีการสร้ างองค์ความรู้ใหม่และมีการจัดการความรู้ทเกี่
ี่ ยวกับระบบสุขภาพเพื่ อนําไปสู่
การพัฒนาระบบสุขภาพให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานการณ์ของสังคมที่ เปลี่ ยนไปตลอดเวลา
๕. สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารดํา เนิ น งานสื่ อสารทางสังคมที่ หลากหลายเพื่ อให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆเข้ า ร่ ว มใช้
เครื่ องมือต่างๆภายใต้ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
๖. พัฒนาการบริหารจัดการงานอย่างเป็ นระบบ มีธรรมาภิบาล และมีความยืดหยุ่นสอดคล้ องกับการ
ทํางานของภาคส่วนต่างๆที่ มีความแตกต่างหลากหลาย
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาเห็นชอบทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ คบ.
และ สช. เพื่ อให้ คบ. และ สช. ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการวางแผนและการดําเนินงานต่าง ๆ ต่อไป
ที่ ประชุมได้ มีการอภิปรายและมีข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้
๑) ควรกํา หนดกรอบเวลาการใช้ ทิศ ทางและนโยบายการดํา เนิ น งานที่ เสนอในครั้ ง นี้ โดยให้ ใ ช้ ต้ั ง แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
๒) ควรให้ ความสําคัญกับการนํานโยบายทั้งที่ เกิดจากธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ และมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานที่ ภารกิจ
หลักไม่ได้ มุ่งเน้ นด้ านสุขภาพ จึงควรกําหนดกลไกการติดตามและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องให้ ชัดเจน และให้ มี
การติดตามมติและนโยบายที่ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งให้ มีการรายงานปั ญหาอุปสรรคที่ ไม่สามารถ
ดําเนินงานตามนโยบายนั้นๆ ด้ วย
๓) ควรให้ ความสําคัญในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุ ษย์ โดยระบุไว้ ในทิศทางและนโยบายฯ
ด้ วย
๔) ควรกําหนดหลักการ “สร้ างนําซ่อม” ไว้ ให้ ชัดเจน
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบข้ อเสนอทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ คบ. และ สช. เพื่ อให้ คบ.
และ สช. ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการวางแผนและการดําเนินงานต่าง ๆ ต่อไป โดย
ที่ ประชุมมีข้อสังเกตบางประการมอบให้ สช. รับไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

๕.๓

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คสช. ทดแทนกรรมการที่ลาออก
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ได้ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบหลักการในเรื่ องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแต่งตั้งให้ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการจากผู้ ทรงคุณวุฒิเป็ นประธานกรรมการสรรหา
และเห็นชอบให้ แต่งตั้งกรรมการสรรหาจากกรรมการสรรหาในวาระเริ่ มแรกตามบทเฉพาะกาล รายละเอียดตาม
สําเนาคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๕.๓ แนบ ๑ นั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑๘

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.)ได้ รับแจ้ งจากศาสตราจารย์ ดร.อมรา พงศาพิ ชญ์
กรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ มิใช่เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้ านสาธารณสุข ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ ด้ วยได้ รับการสรรหาให้ เป็ นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ซึ่ งรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดว่ า กรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติต้องไม่ เป็ น
กรรมการหรือที่ ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดตามสําเนาหนังสือศูนย์ศึกษาสันติภาพ
และความขัดแย้ ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ.๐๕๑๒.๗๕/๗๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามเอกสาร
ประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ แนบ ๒
เพื่ อให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ดําเนินงานต่อไปได้ อย่ าง
ต่ อ เ นื่ อ ง จึ ง เ ห็ น ส ม ค ว ร แ ต่ ง ตั้ ง ศ า ส ต ร า จ า รย์ แ ส ว ง บุ ญ เ ฉ ลิ ม วิ ภ า ส ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุ ณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายทางการแพทย์
ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ขอลาออก ดังมีประวัติโดยย่อตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓
แนบ ๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิม
วิภาส เป็ นกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนกรรมการที่ ขอลาออก
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส เป็ นกรรมการสรรหากรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ แทนกรรมการที่ ขอลาออก

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑

นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
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. ดังนี้
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
- ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
มติทปี่ ระชุม

รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ในวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๖.๒๕ น.
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางสาวชนินญา อ่อนท้ วม
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

หน้ า ๑๙

