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รายงานการประชมุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๒ 

วนัจนัทรท่ี์  ๒๙  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ณ   หอ้ง ๕๐๑  ชั้น ๕  ตึกบญัชาการ ๑ ทําเนยีบรฐับาล 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑. นายอภิสทิธ ิ เวชชาชีวะ์   นายกรัฐมนตรี      ประธานกรรมการ 

๒. นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์      แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ         รองประธานกรรมการ 

๓. นางอบุล หลิมสกุล    แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคม                 กรรมการ 
 และความมั่นคงของมนุษย์   

๔. นายศภุชัย  โพธสิุ์     แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์            กรรมการ 
๕. ดร.สพัุฒน์ หวังวงศ์วัฒนา    แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ            กรรมการ 

 และสิ่ งแวดล้อม 

๖. นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ ์       แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร                       กรรมการ    
๗. ดร.โคทม  อารียา  ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ            กรรมการ 
๘. นายประนูญ สวุรรณภักดี   แทนประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ            กรรมการ 

๙. นายวิจัย  อมัราลิขติ  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม    กรรมการ 
๑๐. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสทิธา ผู้แทนทนัตแพทยสภา                                           กรรมการ 

๑๑. ศ.นพ.สมศักดิ  โล่ห์เลขา์   ผู้แทนแพทยสภา       กรรมการ 

๑๒. นางสมุนา  ตัณฑเศรษฐี  ผู้แทนสภากายภาพบาํบัด     กรรมการ 
๑๓. ศ.(เกยีรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุรรณ  ผู้แทนสภาการพยาบาล                                           กรรมการ  
๑๔. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสชักรรม      กรรมการ 
๑๕. รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
๑๖. นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น                     กรรมการ 

                                               ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ        
๑๗. นายยรรยงชัย  โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑๘. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๙. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

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

ผูไ้ม่เขา้ประชุม     (เนื่องดว้ยติดภารกิจท่ีสําคญั) 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๒. ม.ร.ว.สขุุมพันธ ์บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๓. นายพเยาว์  เนียะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
๔. นายธรีศักดิ  พานิชวิทย์์   นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ 
๕. นายพงษ์ศักด ิ พยัฆวิเชียร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๖. ดร.เสรี  พงศ์พิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.ศิริชัยย์  ชัยชนะวงศ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖      
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นางสวุรรณี  คาํม่ัน    กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๒. นพ.ชวินทร์  ศิรินาค   รองผู้อาํนวยการสาํนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

๓. นายปรีชา บริสทุธิ์     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

๔. รศ.ดร.ปณธิาน วัฒนายากร   รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 

๕. นางสริิพร ถาวโรฤทธิ์    เจ้าหน้าที่ กระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๖. นพ.พีรพล สทุธวิิเศษศักดิ์    แทนเลขาธกิารสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

๗. นางวราภรณ ์สวุรรณเวลา   เจ้าหน้าที่ สาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

๘. นายไพศาล  เจียนศิริจินดา   แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคเหนือ 

๙. ผศ.ดร.พงษ์เทพ  สธุรีวุฒิ   แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคใต้ 

๑๐. นายกติศิักด ิสนิธุวนิช์    กรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

๑๑. ดร.กาญจนา กาญจนสนิิทธ ์   ที่ ปรึกษาสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
๑๒. นพ.อกุฤษฏ ์ มิลินทางกูร รองเลขาธกิาร คสช.                          

๑๓. นพ.ชาตรี เจริญศิริ รองเลขาธกิาร คสช. 

๑๔. นางนิรชา  อศัวธรีากุล พนักงาน สช. 
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุวัฒนา พนักงาน สช. 

๑๖. นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต พนักงาน สช. 
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๑๗. นายนิพล  ธนธญัญา พนักงาน สช. 
๑๘. นางณัติกาญจน์  สตูิพันธวิ์หาร พนักงาน สช. 
๑๙. ดร.สรุศักดิ  บุญเทยีน์  พนักงาน สช. 
๒๐. นายจารึก  ไชยรักษ์ พนักงาน สช. 
๒๑. นางสาวนาตยา  แทน่นิล พนักงาน สช. 
๒๒. นางสาวศิริธร  อรไชย พนักงาน สช. 
๒๓. นางสาวชญาดา  ฟักน่วม พนักงาน สช. 
๒๔. ดร.เดชรัตน์  สขุกาํเนิด พนักงาน สช. 
๒๕. นางสาวสมพร   เพง็คํา่ พนักงาน สช. 
๒๖. นางสาวสวัุฒนา เดชอาํไพ พนักงาน สช. 
๒๗. นางสาวนุชนารถ นาคขาํ พนักงาน สช.  
๒๘. นางสาวสนีุย์ สขุสว่าง พนักงาน สช. 
๒๙. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ พนักงาน สช. 
๓๐. นางสาวณณตุ มธุรพจน์ พนักงาน สช. 
๓๑. นางสาวสริะกาญจน์  มโนทศันันท ์ พนักงาน สช.  
๓๒. นายสรุชัย  กล่ันวารี พนักงาน สช. 
๓๓. นางพลินี  เสริมสนิสริิ พนักงาน สช. 
๓๔. นางสาวกรกนก ตันตระกูล พนักงาน สช. 
๓๕. นายธนิษฐ์  สคุนธนิกร พนักงาน สช. 
๓๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงาน สช. 
๓๗. นายอนุศักดิ  สภุาพร์  พนักงาน สช. 
๓๘. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา พนักงาน สช. 
๓๙. นางสาวกนกวรรณ  นิลปักษ์ พนักงาน สช. 
๔๐. นางสาวจรินพร  คงศรีจันทร์ พนักงาน สช. 

๔๑. นางสาวศิริเพญ็  ก่องแก้วรัศมี พนักงาน สช. 

๔๒. นางสาวสวุรรณา  สมเจริญศิลป์ พนักงาน สช. 

๔๓. นางสาวปรางทพิย์  เนตรน้อย พนักงาน สช. 

๔๔. นางสาวชนินญา  อ่อนท้วม พนักงาน สช. 
 

เปิดประชมุ เวลา  ๑๕.๑๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองแจง้ท่ีประชมุทราบ 

๑.  เลือกกรรมการเป็นประธานในการประชมุแทนช่ัวคราว 
นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ ์   เวชชา

ชีวะ) ประธาน คสช. มีหมายกาํหนดการให้เข้าเฝ้าฯ ณ พระราชวังสวนจิตรลดารโหฐาน หากเสรจ็สิ้นภารกจิจะ

เดินทางมาร่วมประชุม จึงเรียนให้ที่ ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่ งทาํหน้าที่ ประธานการ

ประชุมแทนช่ัวคราว  
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ที่ ประชุมเสนอช่ือกรรมการผู้ทาํหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมแทนช่ัวคราว 

นายสริุนทร์ กจินิตย์ชีว์  ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ นายศุภชัย  โพธิ์ส ุรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาํหน้าที่ ประธานการประชุมแทนช่ัวคราว 

โดยไม่มีผู้คัดค้านและไม่มีผู้เสนอช่ือบุคคลอื่ น  

มติที่ ประชุม เหน็ชอบให้ นายศุภชัย โพธสิุ์  ทาํหน้าที่ ประธานการประชุมแทนช่ัวคราว  
๒. ถ่ายทอดสดการประชมุทางสถานีวิทยุและโทรทศันสุ์ขภาพแห่งชาติ 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เน่ืองจากการประชุม คสช. เป็นการ

ประชุมสาธารณะจึงมีการดาํเนินการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ 

ทาง www.healthstation.or.th  

จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณาเหน็ชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม 

มติที่ ประชุม  เหน็ชอบให้ถ่ายทอดสดการประชุมตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๒  
  นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบ

วาระที่   ๒  
จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ ประชุม  รับรองรายงานการประชุม คสช. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๒  

โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ       

ในระเบียบวาระเร่ืองเพ่ือทราบ ขอนาํเสนอด้วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอยีด ดังนี้  

๓.๑  การเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากการเลือกกนัเองของนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบล (นาํเสนอดว้ยเอกสาร) 

ด้วยนายธีรศักดิ  พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ อาํเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ์

กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ ได้รับการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๓(๖) 

แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีกาํหนดหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล ในวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ซึ่ งตามมาตรา ๒๒ กาํหนดให้กรรมการจากมาตรา ๑๓(๖)      

พ้นจากการเป็นกรรมการ เม่ือพ้นจากตําแหน่ง ตามที่ ระบุไว้ในมาตรา ๑๕(๑) และมาตรา ๒๑ วรรคสี่  

กาํหนดให้ดาํเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ตาํแหน่งกรรมการน้ัน

ว่างลงและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาํแหน่งเทา่กบัวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน น้ัน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒                                                         หน้า  ๕  

 

คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(คสช.) ตามคาํสั่งเลขที่  ๔/๒๕๕๑ ลงวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยมี นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็นประธาน

กรรมการ จะได้ดาํเนินการสรรหา คสช. ทดแทนตาํแหน่งที่ ว่างลงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ตามมาตรา 

๒๑ วรรคสี่  คือ ภายในวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  
มติที่ ประชุม  รับทราบการเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากการเลือกกันเองของ            

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 

๓.๒ รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

(นาํเสนอดว้ยเอกสาร) 

ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้สาํนักงานทาํ

รายงานประจาํปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร (คบ.) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 

และรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี โดยแสดงงบการเงินและบัญชี

ทาํการที่ ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสาํนักงาน

ในปีที่ ล่วงมาด้วย น้ัน  บัดน้ี สช. ได้จัดทาํรายงานประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(สตง.) ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ได้ดาํเนินการตรวจสอบงบการเงินและบัญชีทาํการของสาํนักงานเสรจ็สิ้น

แล้ว  ขณะน้ีอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่  สช. จะได้นาํเสนอต่อ คบ. เพ่ือพิจารณาและเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรี

เพ่ือทราบต่อไป ในการน้ี สช. ขอเสนอรายงานประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกล่าวมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบใน

เบื้องต้น ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๒   
จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  

มติที่ ประชุม  รับทราบรายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุ 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ       

ในระเบียบวาระเร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมที่  ๔.๑ ขอนาํเสนอด้วยเอกสาร โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

๔.๑   รายงานความคืบหนา้การดําเนินงานสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นท่ีและสมชัชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็นในปีงบประมาณ ๒๕๕๒  (นาํเสนอดว้ยเอกสาร) 

ตามที่  มาตรา ๒๕(๓) และ มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะ

ประเดน็ หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่  หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเดน็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่  คสช. กาํหนด น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(สช.) ในฐานะเลขานุการ คสช. จึงได้ดาํเนินการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ดังน้ี 
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 กระบวนการดาํเนินงานโดยสรุป   

๑. ทบทวนแนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเดน็ ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เม่ือวันที่  ๑๗ 

กุมภาพันธ ์๒๕๕๒  

๒. ประชาสมัพันธก์ารเปิดรับโครงการสมัชชาสขุภาพ ผ่านแกนนาํเครือข่ายสมัชชาสขุภาพ ตั้งแต่

เดือนมีนาคม - เมษายน  ๒๕๕๒ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วน 

และคณะกรรมการพัฒนาโครงการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม   

ที่ ประกอบด้วยภาคีทั้ง ๓ ภาคส่วนทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง

โครงการที่ ขอรับการสนับสนุน และร่วมพัฒนาโครงการฯที่ ผ่านการกล่ันกรอง เพ่ือให้เป็นไป

ตามประกาศ คสช. เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารฯ  

       การสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ปีงบประมาณ 

๒๕๕๒ 

ให้การสนับสนุนเป็นจาํนวนทั้งสิ้น ๓๑ โครงการ  โดยแบ่งเป็น  

๑. โครงการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  (พ้ืนที่ เป้าหมาย) จาํนวน ๓๐ โครงการ 

๒. โครงการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็  จาํนวน ๑ โครงการ 

 การสนับสนุนการพัฒนากลไกสมัชชาสขุภาพระดับภาค  

ให้การสนับสนุนการสร้างเสริมกลไกสมัชชาสขุภาพระดับภาค จาํนวน ๕ โครงการ ได้แก่  

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายสมัชชาสขุภาพผ่านกลไกเสริมสร้างพลัง พ้ืนที่ ภาคใต้ ปี ๒๕๕๒ 

๒. โครงการ “เสริมสร้างพลังกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ /เฉพาะประเด็นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

๓. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนสมัชชาสขุภาพโซนตะวันออก(ระยะที่  ๑) 

๔. โครงการ พัฒนากลไกสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ สมัชชาสุขภาพ เครือข่ายภาคกลาง 

(โซนกลาง) 

๕. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ เครือข่ายภาคกลาง 

(โซน กทม. และปริมณฑล) 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติที่ ประชุม  รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

๔.๒   รายงานความกา้วหนา้การดําเนินโครงการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรก์ารสรา้งสงัคมสุขภาวะท่ีมีหวัใจ

ของความเป็นมนุษย ์ 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า การพัฒนาประเทศที่ มุ่งเน้น

เศรษฐกิจเป็นหลัก ให้ความสาํคัญกับการพัฒนามนุษย์และ มิติเชิงสังคมค่อนข้างน้อย ทาํให้สังคมไทยขาด    

การพัฒนาที่ ขาดความสมดุล แม้จะมีการนําหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ใช้อยู่ตามสมควร แต่กยั็งไม่เข้มแขง็พอ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙  สาํนักงาน
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ปฏรูิประบบสุขภาพแห่งชาติ(สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติในขณะน้ัน) และภาคีเครือข่ายจึงได้จัด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย “ความอยู่เย็นเป็นสุข” และ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

ตามลาํดับ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้หันกลับมาให้ความสาํคัญกับทุนด้านจิตใจและรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทย 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ 

 เพ่ือให้เกิดการต่อยอดจากการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้งสองคร้ัง และสอดคล้องกับเจตนารมณ์  

ตามมาตรา ๒๕(๔) ของพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  สช. จึงได้จัดทาํโครงการ “ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็นมนุษย์” หรือ โครงการ“เมืองไทยหัวใจมนุษย์” 

(Humanized Thailand) ขึ้น เพ่ือก่อเกิดกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพให้มี          

การดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

และในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๔ มีนาคม 

๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบหลักการโครงการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของความเป็น

มนุษย์ และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่ มีหัวใจของ

ความเป็นมนุษย์ โดยมี นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน  เลขาธิการ คสช. เป็น

เลขานุการ น้ัน  ขอรายงานความก้าวหน้าในการดาํเนินโครงการโดยสรุป ดังน้ี 
๑. จัดเวท ี“เติมหัวใจให้สงัคม” ทั้งในส่วนกลางและภมิูภาค  

เป็นกจิกรรมที่ ก่อให้เกดิการเช่ือมประสานและสร้างกระบวนการเคล่ือนไหวด้วยการนาํเร่ืองราว

ดีดีมาเล่าสู่กันฟัง  มีการนาํเสนอกรณีศึกษาในรูปแบบของการเล่าเร่ืองจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้กาํลังใจซึ่ งกนัและกนั และสร้างแรงบันดาลใจในการนาํไปพัฒนาต่อยอด

เป็นนโยบายสาธารณะที่ เอื้อต่อสขุภาวะได้ 

๑.๑   จัดเวทีในส่วนกลาง จํานวน ๙ คร้ัง มีการนําเร่ืองราวดีดีมานําเสนอ ๔๖ เร่ืองโดยมี

องค์กรระดับยุทธศาสตร์จาํนวน ๑๕ องค์กรมาเป็นเจ้าภาพร่วมจัด ได้แก่   

 มูลนิธสิยามกมัมาจล 

 มูลนิธสิดศรี-สฤษดิวงศ์ ์  

 เครือรักลูกกรุป๊  

 ทวีีไทย ทวีีสาธารณะ  

 สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.)  

 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) 

 สาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ(สปสช.)  

 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)  

 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสขุ 

 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกนั FM 99.5 

 เสถยีรธรรมสถาน 

 ศูนย์วิจัยความสขุชุมชน มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

 มูลนิธฉืิอจ้ีไต้หวันในประเทศไทย 
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 เครือข่ายจิตอาสา 

 สมาคมองค์การบริหารส่วนตาํบลแห่งประเทศไทย 

๑.๒ จัดเวทีในส่วนภูมิภาค  จาํนวน ๒๙ เวที ใน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน พะเยา 

ราชบุรี ชัยนาท ตราด ชุมพร สงขลา หนองบัวลาํภ ูอบุลราชธานี และนครราชสมีา 

๒. จัดให้มีการถอดบทเรียนบันทกึเร่ืองราวดีดี จาํนวน ๕๑ เร่ือง และจัดทาํเป็นหนังสอืเผยแพร่ใน

วงกว้าง  

๓. เผยแพร่เร่ืองราวดีดีกว่า ๒๐๐ เร่ืองราว ทางรายการวิทยุ “เติมหัวใจให้สงัคม” ทาง FM. 92.5  

ทุกวันเสาร์เวลา ๑๘.๐๐–๑๙.๐๐ น. 

๔. จัดทาํ Website (WWW.deedee.in.th) เป็นฐานข้อมูลเร่ืองราวดีดีที่ เกิดขึ้นในสังคมไทย  
เรียกว่า “ธนาคารเร่ืองราวดีดีแห่งชาติ”  เป็นการหนุนเสริมยุทธศาสตร์ฯ ที่ ก่อให้เกดิการสบืค้น 

แลกเปล่ียน เรียนรู้ในวงกว้าง อนัจะเกดิประโยชน์ต่อสาธารณะ  
๕. จัดทาํร่างโครงการ “รถเคล่ือนที่ สื่ อเร่ืองราวดีดีแห่งชาติ” เพ่ือระดมทุนและวางระบบการ

จัดการขับเคล่ือนการสื่ อสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงสงัคม ผ่านการค้นหา นาํเสนอ แลกเปล่ียน

เรียนรู้ และสื่ อสารทางสงัคมนาํประเทศ โดยจะเร่ิมดาํเนินโครงการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ ถงึ ๒๕๕๔ ซ่ึงการดาํเนินงานนี้  จะเป็น การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ

แบบมีส่วนร่วมภาคปฏบัิติที่ มีภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคมเข้าร่วมเป็นจาํนวนมาก 

ทั้งน้ี ทุกกิจกรรมของโครงการฯได้มุ่งเน้นการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเครือข่ายการ

เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนากระบวนการสร้างและจัดการความรู้ที่ เน้นในทางสร้างสรรค์สิ่ งดีงามให้เกดิข้ึน โดยผ่าน

กระบวนการสื่ อสารทางสังคมที่ นาํไปสู่ค่านิยมใหม่ของสังคม ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ เอื้ อต่อการ

พัฒนาไปสู่สงัคมสขุภาวะที่ มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติที่ ประชุม  รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาํเนินโครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การสร้าง

สงัคมสขุภาวะที่ มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

๔.๓ ความคืบหนา้ขอ้เสนอเชิงนโยบายการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นท่ี มาบตาพุด

และจงัหวดัระยอง 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(คสช.) ได้รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานตามมติ คสช. เร่ือง ผลกระทบจากอตุสาหกรรมในพ้ืนที่

มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แล้วน้ัน   

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ขอรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานเพ่ิมเติม โดย

สรุปดังน้ี 

๑. วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ยื่ นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองระยอง 

คัดค้านคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดได้โปรดพิจารณากลับคํา

พิพากษาระยองและพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีด้วย 

๒. วันที่   ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติได้ลงนาม 

ในประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) เร่ืองกาํหนดให้ท้องที่ เขต
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ตาํบลมาบตาพุด  ตาํบลห้วยโป่ง  ตาํบลเนินพระและตาํบลทบัมา อาํเภอเมือง จังหวัดระยองทั้งตาํบล  

ตาํบลมาบข่า  อาํเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยองทั้งตาํบลและตาํบลบ้านฉาง อาํเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง ทั้งตาํบล รวมทั้งพ้ืนที่ ทะเลภายในแนวเขตเป็นเขตควบคุมมลพิษ และแจ้งให้จังหวัดระยอง     

ได้ทราบ พร้อมทั้งให้จังหวัดระยองพิจารณาดําเนินการจัดทาํแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่ งแวดล้อมในระดับจังหวัด ซ่ึงต้องบรรจุแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติภายใน ๑๒๐วัน นับตั้ งแต่วันที่

คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติได้แจ้งให้จังหวัดทราบ (ภายในวันที่   ๑๒  สงิหาคม  ๒๕๕๒)   

๓. วันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับข้อเสนอทาง

นโยบายเร่ือง  ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ตามมติ คสช. ที่ เสนอ

ใน  ๓  ข้อ  ได้แก่  

(๑.๑)  ให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรม รวมถึง

เผยแพร่วิธีป้องกันผลกระทบและวิธีการสร้างเสริมคุณภาพในภาวะมลพิษให้ประชาชนทราบ

อย่างทัว่ถงึโดยเรว็และต่อเน่ือง  

(๑.๒)  ให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องจัดทาํแผนและกฎการปฏิบัติการสาํหรับป้องกันและบรรเทา

อบุัติภัยจากอตุสาหกรรม  และการจัดทาํแผนป้องกนัและบรรเทาอบุัติภัยสารเคมีระดับจังหวัด  

(๑.๓)  ให้  คสช. พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดําเนินงานและความ

เข้มแขง็ของภาคประชาชน  โดยใช้กระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  

สาํหรับข้อเสนออีก ๒ ข้อ คือ (๑)  ให้รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดย

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในทุกขั้นตอน  และ (๒) ให้รัฐบาลชะลอการขยายและ

ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่ มาบตาพุดและบ้านฉาง  โดยให้มีการกาํหนดแนวทางและ

กระบวนการตัดสินใจในการให้อนุมัติ/อนุญาต/ให้ความเห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรมใหม่  

ให้เป็นไปตามมาตรา  ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น้ัน  มอบหมายให้คณะกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี(นายกอร์ปศักดิ  สภาวสุ์ ) เป็น

ประธาน รับไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามอาํนาจหน้าที่ และความสอดคล้องของกฎหมาย กฎ  

ระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องแล้วนาํเสนอคณะรัฐมนตรีอกีคร้ังหน่ึง 

๔. วันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) ได้มีการประชุมคร้ังที่   ๔/๒๕๕๒ พิจารณาเร่ืองผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน     

อันเน่ืองมาจากความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของภาครัฐ กรณีการประกาศเขตควบคุมมลพิษในพ้ืนที่   

มาบตาพุด และมีมติมอบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก ประสาน

กับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่ นเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับ

ประเด็นความไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของภาครัฐจากการประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษโดย

นาํเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกโดยเรว็ต่อไป 

๕. วันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่ มีรองนายกรัฐมนตรี

(นายกอร์ปศักดิ สภาวสุ์ ) เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ พิจารณาข้อเสนอของ
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ใน ๒ ข้อหลัก ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมาย โดยมีมติ

เหน็ชอบและมอบหมายหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องให้มีการดาํเนินการใน ๕ เร่ือง ดังน้ี  

๑. เหน็ชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยองที่ ต้องการให้พัฒนาจังหวัดระยองไปสู่การพัฒนา   

ที่ สมดุลและย่ังยืน  

๒. ให้มีการทบทวนแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองสู่การพัฒนาที่ สมดุลและย่ังยืน ให้สอดรับกบั

กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยอง 

๓. ให้มีการจัดระบบบริการขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมให้มีคุณภาพและทัว่ถงึ 

๔. ให้มีการจัดทาํแผนปฏบัิติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ 

๕. การชะลอการขยายและการก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่ มาบตาพุดฯและแนวปฏบัิติ 

ให้เป็นไปตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๕.๑)  มอบหมายสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน กรณี     

ที่ องค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังจัดตั้งไม่แล้วเสรจ็ 

(๕.๒)  มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข (ที่ ประชุมได้มอบกระทรวงสาธารณสุขและสาํนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่ในบันทึกการประชุมไม่ปรากฎช่ือของ สช. เป็น

ผู้รับผดิชอบร่วม) รับเร่ืองการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ (HIA) ซ่ึงยังไม่มีหน่วยงาน

รับผิดชอบ ไปเร่งดาํเนินการ โดยออกเป็นระเบียบหรือกาํหนดวิธีปฏบัิติที่ เหมาะสมแล้ว

เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สปัดาห์ 

(๕.๓)  มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งทบทวนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 

โรงงานที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อเทจ็จริง 

๖. วันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุจัดการ

ประชุมเร่ือง กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตาม มาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ณ โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีข้อสรุปจากการประชุม ดังน้ี  

(๑) การดาํเนินงานตามมาตรา ๖๗ มีประเดน็สาํคัญเพ่ือพิจารณา ๔ เร่ืองคือ  

(๑.๑)  ใครคือผู้ประกาศโครงการหรือกจิกรรมที่ อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ  

(๑.๒)  การรับฟังความเห็น จะมีกระบวนการดาํเนินการอย่างไร และใครจะเป็นผู้ดาํเนินการ 

(องค์กรเฉพาะ หน่วยเจ้าของโครงการ หรือให้ Commission ดูแล)  

(๑.๓)  ความจาํเป็นต้องเร่งดาํเนินการในการจัดตั้งองค์กรอสิระ 

(๑.๔)  ความจําเป็นที่ จะต้องปฏิรูป/พัฒนาระบบ EIA ทั้งในประเดน็การจัดทาํ Public 

Scoping, Public review, Monitoring & Evaluation และกลไกคณะผู้ชาํนาญการที่

พิจารณารายงาน 

(๒) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดาํเนินงาน HIA ตามมาตรา ๖๗ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  
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(๒.๑)  ระยะเร่งด่วน ที่ ประชุมส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบัการผนวก HIA ไว้กบักระบวนการทาํ EIA 

แต่การทาํงานต้องตอบโจทย์ประเดน็สาํคัญเพ่ือพิจารณาตามข้อ (๑) สาํหรับเร่ืองที่ อยู่

นอกขอบข่ายการกาํหนดต้องทาํ EIA เช่น ระดับนโยบาย ผังเมืองและอื่ น ๆ ให้

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาให้มีการ

ดาํเนินงานเฉพาะ HIA 

(๒.๒)  การดาํเนินงานที่ ต้องทาํคู่ขนาน ไปกบังานระยะเร่งด่วน คือ (ก) ปรับปรุงแนวทางการ

ทาํ HIA ใน EIA และความเข้าใจ/ความชาํนาญของผู้ที่ เกี่ ยวข้อง โดยมีกลไกที่ ชัดเจน 

(ข) ปฎิรูป/พัฒนาระบบ EIA (ค) พัฒนากระบวนการจัดทาํ Public Scoping, Public 

Review การกาํกับติดตามและประเมินผล และกลไกคณะผู้ชํานาญการพิจารณา

รายงานฯ 

(๒.๓)  ในอนาคตการพัฒนากลไกการดาํเนินงานตามมาตรา ๖๗ ควรพัฒนาไปสู่ การจัดตั้ง

องค์กรใหม่ขึ้ นมาดูแลทั้ง ๓ กระบวนการ ทั้งน้ีอาจทาํได้ ๒ ทาง  คือ เร่ิมจากองค์กร

เดิม หรือมีการตราพระราชบัญญัติใหม่เป็นการเฉพาะ  

๗. วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุได้แจ้งให้ที่ ประชุมกระทรวงฯ รับทราบ

ว่าจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองนี้ ต่อไป  

๘. วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เลขาธิการ คสช. ได้ทาํหนังสือด่วนที่ สุด ที่  สช. ๓๓๕/๒๕๕๒  เรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สาํเนาถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(พญ.ศิริพร กัญชนะและนพ.ไพจิตร์ วราชิต) อธิบดีกรม

อนามัย อธบิดีกรมควบคุมโรค และผู้อาํนวยการสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือส่งสรุปสาระสาํคัญ

การประชุมกลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ ตามมาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ให้รับทราบ 

๙. วันที่  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงสาธารณสขุได้มีคาํสั่ง ที่  ๗๖๕/๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรณีการชะลอการขยายและการก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่

มาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธาน ซ่ึงได้มีการประชุม

คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เ ม่ือวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  มีข้อสรุป ดังน้ี 

(๑) กรณีการทาํ HIA ตามมาตรา ๖๗ ให้บูรณาการไว้ในกระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการตามเอกสาร แนวทางการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ที่ จัดทาํโดยสาํนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

(๒) ให้มีการจัดกระบวนการทบทวนร่างรายงาน EIA ต่อสาธารณะ (Public Review) โดยเป็น

โครงการนาํร่องในพ้ืนที่  ทั้งในกลุ่มโรงงานที่ รายงาน EIA ผ่านความเหน็ชอบแล้วและกาํลังรอ

การพิจารณาจากคณะผู้ชํานาญการ โดยให้สภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เป็น

เจ้าภาพ มีกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
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เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย โดยให้จัดทาํแผนและดําเนินงานภายใน ๓ สัปดาห์ เพ่ือให้

ภาคอตุสาหกรรมสามารถดาํเนินโครงการต่อไปได้ และเป็นที่ ยอมรับของประชาชน 

(๓) ให้สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยงานที่

เกี่ ยวข้องจัดทาํระเบียบวิธีปฏิบัติในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผ่านความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(คสช.) ตามหน้าที่ และอาํนาจภายใต้พระราชบัญญัตสิขุภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๕) ทั้งน้ี ขอให้มีการทบทวนรูปแบบการประเมินผลกระทบ

ต่อสขุภาพในต่างประเทศประกอบด้วย 

๑๐. วันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการศึกษาสนับสนุน และติดตามผลการดาํเนินงานตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติว่าด้วย การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสขุภาพ : กรณีผลกระทบจาก

อตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ มี ท่านผู้หญิง ดร.สธุาวัลย์ เสถยีรไทย เป็นประธาน

การประชุม ได้มีการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ มีมติเหน็ชอบให้มีการจัดจ้างนักวิชาการศึกษาแนวทางการ

จัดตั้งกลไกผู้ตรวจการสาํหรับการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบทางสขุภาพรวมถึงการแต่งตั้งคณะทาํงาน 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพของภาคประชาชน และการจัดทาํรายงาน

ประจาํปีเกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อม สงัคม และสขุภาพของประชาชน 

๑๑. วันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยศูนย์ประสานงานการ

พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ ได้จัดประชุมร่วมกบักองสขุาภิบาลชุมชนและ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรมอนามัย สาํนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เพ่ือ

พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ HIA ตามมาตรา ๒๕(๕) ซ่ึง สช. ได้ปรับร่างหลักเกณฑ์ฯ ตาม

ข้อเสนอแนะของที่ ประชุมเสรจ็เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการประสานงานเพ่ือจัดกระบวนการรับ

ความเหน็ในวงกว้างต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

ที่ ประชุมมีข้อสงัเกตและความเหน็เพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิธ ิเวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. มีความเหน็เพ่ิมเติมดังน้ี 

๑. ปัญหาในเร่ืองขั้นตอนและกระบวนการต้องมีการดาํเนินการเพ่ือให้เกิดความชัดเจนอีกหลายประเดน็ 

ประเด็นแรกคือ ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต้องมีการกาํหนดประเภท

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งกระทรวงอุตสาหกรรมกลาํงดาํเนินการจัดทาํบัญชีรายช่ือและการรับฟังความคิดเห็น

จากประชาชน ประเดน็ที่ สอง คือ จะมีวิธกีารอย่างไรที่ จะให้กระบวนการประเมินผลกระทบครอบคลุมทั้ง

การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบทางสขุภาพโดยไม่เกดิความยุ่งยาก 

๒. สาํหรับในส่วนขององค์กรอสิระ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเหน็ว่า ไม่จาํเป็นต้องรอให้

มีการกาํหนดเป็นกฎหมาย จึงได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจัดทาํรูปแบบ

ขององค์กรที่ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  ซ่ึงในปัจจุบันภาคธุรกิจยังมีความสับสนในเร่ืองน้ีอยู่

เน่ืองจากไม่แน่ใจว่า โครงการที่ ผ่านการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมแล้ว จะสามารถดาํเนินการต่อ

ได้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีองค์ประกอบครบตามมาตรา ๖๗ แห่งรัฐธรรมนูญฯ รัฐบาลจึงมีหน้าที่ อาํนวยความ
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สะดวกเพ่ือให้สามารถดําเนินการต่อได้โดยต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และดําเนินการทาํให้เกิดความ

ชัดเจนต่อไป 

๓. บทเรียนจากมาตาบพุด ทาํให้เห็นชัดเจนถึงปัญหาของการวางผังเมือง ซ่ึงในช่วงแรกได้กาํหนดการใช้

ประโยชน์ที่ ดินที่ เป็นพ้ืนที่ อยู่อาศัยและพ้ืนที่ เขตอุตสาหกรรมแยกเขตไว้อย่างชัดเจน แต่ต่อมาได้มีปรับ

ผังเมืองใหม่ พ้ืนที่ เขตอุตสาหกรรมซ้อนทบักับพ้ืนที่ อยู่อาศัยเดิม จึงทาํให้ผู้ที่ อยู่อาศัยในพ้ืนที่ เดิมได้รับ

ผลกระทบอย่างมาก  จึงได้มอบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

(สศช.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสาํคัญในเร่ืองการพัฒนาพ้ืนที่  เช่น การพัฒนาพ้ืนที่

อุตสาหกรรมในภาคใต้ โดยมีแนวคิดว่า เม่ือมีการกาํหนดพ้ืนที่ อุตสาหกรรมแล้ว ให้มีการกาํหนดพ้ืนที่

กนัชนอกีช้ันหน่ึง โดยให้เป็นพ้ืนที่ ของรัฐ เพ่ือไม่ให้เกดิการการเปล่ียนมือและนาํไปใช้ประโยชน์อย่างอื่ น 

เป็นการป้องกนัการเกดิปัญหาผลกระทบระหว่างพ้ืนที่ อยู่อาศัยและพ้ืนที่ อตุสาหกรรม  

มติที่ ประชุม  รับทราบความคืบหน้าข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก

อตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง 

๔.๔   ความคืบหนา้การดําเนนิงานตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการจัดสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (คจสช.) ได้ดาํเนินการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้ น

ระหว่างวันที่  ๑๑–๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสมาชิกสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติมีฉันทามติเห็นชอบข้อเสนอตามระเบียบวาระทั้ง ๑๔ ประเดน็ และคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(คสช.) ได้มีมตใินการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒  

๑. เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้องต่อไป  

๒. เหน็ชอบให้ยืนยันการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๓ เร่ือง ได้แก่  ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยา

ถ้วนหน้าของประชากรไทย  ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและ

ญาติกับบุคลากรทางการแพทย์  ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองวิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้อง      

สุขภาวะคนไทย  ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการประชุมคร้ังที่    

๖/๒๕๕๑  

๓. เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการตามความในมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป 

สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(สช.) ขอรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามมติสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามมติการประชุม คสช. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ ดังน้ี 

๑. การเสนอมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรี 

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่ อวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รับทราบมติสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการ

ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องน้ันควรจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงาน

และปัญหาอปุสรรคแจ้งต่อคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติด้วย 
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๑.๒ สช. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้ทราบแล้ว 

๒. การเสนอมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน ๓ เร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 

๒.๑  คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเม่ือวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติคร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ี 

๑) เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทย์ และให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน     

ที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

๒) เห็นชอบต่อยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย  และมอบหมายให้

หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีการจัดทาํแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ที่ ตั้งขึ้ นตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ มีรองนายกรัฐมนตรี(พลตรีสน่ัน 

ขจรประศาสน์) เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็น

กรรมการและเลขานุการ เป็นกลไกหลักในการจัดทาํแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งประสานและติดตามผลการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งน้ี ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการดาํเนินการเกี่ ยวกบัการร่วมมือ

กบักลุ่มประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ เช่น มูลนิธคิลินตัน เป็นต้น เพ่ือให้สามารถจัดหา

ยาที่ ประชากรไทยจาํเป็นต้องใช้อย่างทั่วถึงทนัการณ์ด้วย (คณะกรรมการพัฒนาระบบยา

แห่งชาติอยู่ระหว่างการเสนอลงนามในคาํสั่งแต่งตั้ง) 

๓) เหน็ชอบข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ือง วิกฤตเศรษฐกจิและการปกป้องสขุภาวะคนไทย และให้

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน(สาํนักงานประกันสังคม) และหน่วยงานอื่ น       

ที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

ทั้งน้ี ให้กระทรวงแรงงาน(สาํนักงานประกันสังคม)รับความคิดเห็นของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เกี่ ยวกบัสวัสดิการทางสงัคมของเกษตรกรไปพิจารณาด้วย 

๒.๒ สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

ได้ทราบแล้ว 

๓. การเสนอธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิธ ิเวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. เหน็ชอบให้เสนอธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว เม่ือวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒  ขณะนี้อยู่ใน

ขั้นตอนที่ สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) รวบรวมและประมวลความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ   

ที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

สาํหรับความคืบหน้าการดาํเนินงานตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จาํแนกตาม

รายประเดน็ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.๔  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

ที่ ประชุมมีข้อซักถาม ดังน้ี 

๑. “หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง” ตามข้อ ๑.๑ หมายรวมถงึ หน่วยงานใดบ้าง  
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นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ช้ีแจงว่า สํานักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี(สลค.) เป็นผู้วิเคราะห์และจัดทาํรายช่ีอหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นต่างๆ และ สช.จะ

พิจารณาอกีคร้ังว่า มีหน่วยงานหรือองค์กรอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้องในประเดน็น้ัน  ๆ เพ่ิมเติมอกีหรือไม่ 

๒. มีกลไกหรือกระบวนการติดตามผลการดาํเนินงานในรายประเดน็ หรือไม่ อย่างไร   

นพ .อําพล   จินดาวัฒนะ  กรรมการและเลขานุการ  คสช . ช้ีแจงว่า คจสช .  ได้แต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการติดตามมติ เพ่ือทาํหน้าที่ ติดตามผลการดาํเนินงานตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติในคร้ังที่

ผ่านมา ที่ มีนายสพัุฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ เป็นประธาน  

นายสุ พัฒน์  ธนะ พิง ค์พง ษ์  ผู้ แทนองค์ กรภาค เอกชนเขต  ๓  ใ ห้ ข้อ มูล เ พ่ิม เติม ว่ า  

คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และจะให้มีการประชุม     

คณะอนุกรรมการทุกเดือนเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดาํเนินงานตามมติของหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง

อย่างจริงจังและต่อเน่ือง พร้อมทั้งจัดเตรียมรูปแบบรายงานเพ่ือนาํเสนอในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒ 

โดยจะรายงานความก้าวหน้าให้ คสช. และ คจสช. ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 

มติที่ ประชุม  รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเพื่อพจิารณา 

๕.๑   การผลกัดนัปฏิญญาเชียงใหม่(Chiang Mai Declaration) จากการประชมุ IHIA 2008 
นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่   ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ ได้มีมติรับเป็นเจ้าภาพ

หลักในการจัดประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสขุภาพภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิค (2008 Asia Pacific 

Conference on Health Impact Assessment) หรือ HIA2008 ระหว่างวันที่  ๘–๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑            

ณ โรงแรมดิเอม็เพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เป็น

ประธานกรรมการจัดงาน และในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ รับทราบการ

เลื่ อนการจัดการประชุมออกไปเป็นวันที่  ๒๒–๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ด้วยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทาง

การเมือง น้ัน 

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ขอรายงานผลการจัดประชุมและแนวทางการผลักดัน

ปฏญิญาเชียงใหม่ให้เกดิผลในทางปฏบัิติ  โดยสรุปดังน้ี  

๑. ผู้เข้าร่วมการประชุม 

มีจํานวนผู้แทนองค์กรและเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน 

องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศที่ เข้าร่วมในการประชุม กว่า ๓๐๐ คนจาก 

๒๐ ประเทศภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค มาร่วมกนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การประเมินผล

กระทบด้านสขุภาพ (Health Impact Assessment: HIA) ในฐานะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการพัฒนา

ประเทศในภมิูภาคน้ีอย่างเป็นธรรมและ   ไม่ละเลยต่อสขุภาวะของประชาชน    

๒. เน้ือหาในการจัดประชุม 
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การจัดประชุม ครอบคลุมในประเดน็เน้ือหา ดังนี้   

(๑)  ระดับของการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ ทั้งในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติและระดับภมิูภาค   

(๒)  ระเบียบวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ อันครอบคลุมการผนวกการประเมินผลกระทบ

ด้านสขุภาพไว้ในระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม (HIA in EIA) การประเมินผล

กระทบด้านสขุภาพสาํหรับการสร้างนโยบายสาธารณเพ่ือสุขภาพ (HIA for Healthy Public 

Policy: HPP) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน (Community Health Impact 

Assessment: CHIA) เป็นต้น 

(๓)   กลไก HIA ในระดับภมูิภาค โดยเสนอให้ริเร่ิมใน ๒ ระดับคือ กลไก HIA ในอาเซียน และความ

ร่วมกับองค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกในการพัฒนากลไก HIA ในระดับ       

เอเชียแปซิฟิค 

๓. ผลสาํเรจ็ของการจัดประชุม 

(๑) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์การทาํงาน HIA ผ่านกรณีศึกษา และ

กิจกรรมอันหลากหลายที่ จัดขึ้ นทั้งก่อนและระหว่างการประชุม อันได้แก่ การประชุมฝึกอบรม 

โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนิวเซาน์เวลล์ ประเทศออสเตรเลียและองค์การอนามัยโลก 

สาํนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  การจุดประกายความคิดจากสุนทรพจน์และ

ปาฐกถาพิเศษของผู้เช่ียวชาญระดับนานาชาติ การนาํเสนอบทความวิชาการ แบ่งเป็นนาํเสนอ

ด้วยวาจาจาํนวน ๖๖ เร่ือง และนาํเสนอโดยโปสเตอร์จาํนวน ๑๕ เร่ือง การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ใน

พ้ืนที่ ปฏบัิติการนโยบาย (At Scene Conference) ๕ ที่  ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลาํพูน 

การจัดการเมืองกรณีวัดเกตุ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  นโยบายเกษตรและการพัฒนาชนบท

ที่ อาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการนํ้าปิง และแรงงานนอกระบบที่ บ้านถวาย จังหวั

เชียงใหม่ เป็นต้น 

(๒) เกิดเครือข่ายการทาํงาน HIA ทั้งในประเทศไทยและเครือข่ายระดับภูมิภาค โดยมีเครือข่าย   

ใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้นส่วนเครือข่ายเดิมได้รับการเสริมให้มีความเข้มแขง็มากขึ้นอกีด้วย 

(๓) เกิดประเดน็ถกแถลงและข้อท้าทายใหม่ๆ เกี่ ยวกับการทาํ HIA ทั้งในเชิงตรรกะเหตุผล และ

รูปแบบการนาํไปใช้ภายใต้บริบทและเง่ือนไขทางนโยบายที่ แตกต่างกนัของแต่ละประเทศ 

(๔) ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะล้านนา จากการผนวก 

สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆ ทาํให้เกดิสุขภาวะทางจิตใจและทางปัญญา ตลอด ๕ วันของการ

ประชุม 

๔. ฉันทามติจากที่ ประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม HIA 2008 ยังบรรลุฉันทามติคร้ังสาํคัญ คือ ร่วมกันประกาศ“ปฏิญญา

เชียงใหม่” อันเป็นพันธสญัญาที่ จะผลักดันให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการทาํงานด้านพัฒนาของแต่ละ

ประเทศและองค์กรสนับสนุนการพัฒนาระหว่างประเทศ  ยึดถือ “สุขภาวะของคน” เป็นศูนย์กลาง     

การพัฒนา โดยใช้ HIA เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และยังเหน็ว่าควรมี

การพัฒนากลไก HIA ในระดับภมิูภาค โดยมองถึงบทบาทของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้หรืออาเซียน ที่ เหมาะสมจะเป็นเจ้าภาพหลักสนับสนุนให้มีศูนย์ประสานงานในระดับภูมิภาค 

เพ่ือการพัฒนา HIA ในประเทศสมาชิกอย่างจริงจัง  
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๕. แนวทางการผลักดันปฏญิญาเชียงใหม่ 

เพ่ือให้ปฏญิญาเชียงใหม่เกิดผลในทางปฏบิัติ ที่ ประชุมเหน็ควรให้มีแนวทางการดาํเนินงาน 

ดังน้ี  

๑. ปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนาํ HIA ไปใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทการ

ปกครองทั้งในระดับพ้ืนที่  ระดับชาติ และระดับภมิูภาค 

๒. พัฒนากระบวนการและระเบียบวิธีในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกบับริบทการปกครองของแต่ละประเทศ 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือทบทวน แลกเปล่ียน และสร้างมาตรฐานกระบวนการประเมินผล

กระทบด้านสขุภาพที่ ดาํเนินการในแต่ละประเทศ รวมไปถงึการประเมินผลกระทบข้ามพรมแดน 

๔. ทาํให้ HIA มีความชอบธรรมและบูรณาการไว้ในกระบวนการทางการเมืองของแต่ละประเทศ 

รวมถงึการพัฒนาในระดับภมิูภาค  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเหน็ชอบให้สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

โดยศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ประสานงานกบักระทรวง

การต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือพัฒนากลไกการ

ประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในประชาคมอาเซียน ตามที่ ระบุไว้ในปฏญิญาเชียงใหม่ 
 

ที่ ประชุมมีความเหน็เพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

 นายสน่ัน วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐  มีความเห็นว่า หากมีการจัดประชุมในคร้งต่อไป 

ควรให้ความสาํคัญการประชาสมัพันธใ์นพ้ืนที่ จัดประชุมเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ภาคประชาสงัคมและประชาชนในพ้ืนที่

ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง  ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเผยแพร่ข้อมูลและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน 

มติที่ ประชุม เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทาํหน้าที่ ประสานงานกับ

กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานอื่ นๆ ที่

เกี่ ยวข้อง เพ่ือผลักดันการพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพสาํหรับเป็น

เคร่ืองมือในการพัฒนาภมิูภาคอาเซียนต่อไป 

๕.๒   ทิศทางและนโยบายการดําเนนิงานของ คบ. และ สช. 

 นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สบืเน่ืองจากพระราชบัญญัติสขุภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๒๕(๗) กาํหนดให้ คสช. มีหน้าที่ ในการกาํหนดนโยบาย และกาํกับดูแลการ

ดําเนินงานของ คบ. และ สช. ดังนั้นเพ่ือให้มีนโยบายสาํหรับ คบ. และ สช. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ

วางแผนและดาํเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
คสช. จึงควรกาํหนดทศิทางและนโยบายการดาํเนินงานของ คบ. และ สช. ขึ้น 

สช. จึงขอนาํเสนอทศิทางและนโยบายการดาํเนินงานของ คบ. และ สช. เพ่ือ คสช. พิจารณาดังนี้  

๑. สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ พยายามเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเคร่ืองมือสาํคัญ และใช้กระบวนการอื่ นๆตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ ดีและมีการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ หลากหลายทั้งในระดับ

พ้ืนที่ และในระดับประเทศและเช่ือมโยงกบันานาชาติด้วย 
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๒. สนับสนุนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมดําเนินการพัฒนาระบบสุขภาพตามกรอบแนวทางในธรรมนูญ    

ว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติเพ่ือให้เกดิการพัฒนาสขุภาวะร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง 
๓. สนับสนุนภาคส่วนต่างๆใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(เอชไอเอ) เป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ ดีในทศิทางที่ เน้นการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของสังคมและการสร้างให้

เกดิการเรียนรู้ร่วมกนัของทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้อง 

๔. สนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และมีการจัดการความรู้ที่ เกี่ ยวกับระบบสุขภาพเพ่ือนาํไปสู่

การพัฒนาระบบสขุภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณข์องสงัคมที่ เปล่ียนไปตลอดเวลา 

๕. สนับสนุนให้มีการดําเนินงานสื่ อสารทางสังคมที่ หลากหลายเพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมใช้

เคร่ืองมือต่างๆภายใต้พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

๖. พัฒนาการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ มีธรรมาภิบาล และมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกบัการ

ทาํงานของภาคส่วนต่างๆที่ มีความแตกต่างหลากหลาย 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเห็นชอบทิศทางและนโยบายการดําเนินงานของ คบ. 

และ สช.  เพ่ือให้ คบ. และ สช. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนและการดาํเนินงานต่าง ๆ ต่อไป 

ที่ ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อสงัเกตโดยสรปุ ดังน้ี 

๑) ควรกําหนดกรอบเวลาการใช้ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานที่ เสนอในคร้ังน้ี โดยให้ใช้ตั้ งแต่ปี      

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 

๒) ควรให้ความสาํคัญกับการนาํนโยบายทั้งที่ เกิดจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และมติสมัชชา
สขุภาพแห่งชาติไปสู่การปฏบัิติ โดยประสานกบัหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานที่ ภารกจิ

หลักไม่ได้มุ่งเน้นด้านสขุภาพ  จึงควรกาํหนดกลไกการติดตามและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้ชัดเจน และให้มี

การติดตามมติและนโยบายที่ พัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งให้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคที่ ไม่สามารถ

ดาํเนินงานตามนโยบายน้ันๆ ด้วย 

๓) ควรให้ความสาํคัญในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์ โดยระบุไว้ในทศิทางและนโยบายฯ

ด้วย 

๔) ควรกาํหนดหลักการ “สร้างนาํซ่อม” ไว้ให้ชัดเจน  

มติที่ ประชุม เหน็ชอบข้อเสนอทศิทางและนโยบายการดาํเนินงานของ คบ. และ สช.  เพ่ือให้ คบ. 

และ สช. ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนและการดาํเนินงานต่าง ๆ ต่อไป โดย 

ที่ ประชุมมีข้อสงัเกตบางประการมอบให้ สช. รับไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป  
๕.๓   การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คสช. ทดแทนกรรมการท่ีลาออก 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ

(คสช.) ได้มีมติในการประชุม คร้ังที่  ๑/๒๕๕๑   เม่ือวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เหน็ชอบหลักการในเร่ืองการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแต่งตั้งให้นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการสรรหา 

และเหน็ชอบให้แต่งต้ังกรรมการสรรหาจากกรรมการสรรหาในวาระเร่ิมแรกตามบทเฉพาะกาล รายละเอียดตาม
สาํเนาคาํสั่งคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติที่  ๔/๒๕๕๑ ลงวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ตามเอกสารประกอบระเบียบ

วาระที่  ๕.๓ แนบ ๑ น้ัน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒                                                         หน้า  ๑๙  

 

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้รับแจ้งจากศาสตราจารย์ ดร.อมรา  พงศาพิชญ์ 

กรรมการสรรหากรรมการสขุภาพแห่งชาติจากศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ มิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสาธารณสุข  ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ด้วยได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องไม่เป็น

กรรมการหรือที่ ปรึกษาของรัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐ รายละเอยีดตามสาํเนาหนังสอืศูนย์ศึกษาสนัติภาพ

และความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่  ศธ.๐๕๑๒.๗๕/๗๖ ลงวันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๓ แนบ ๒   

เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดาํเนินงานต่อไปได้อย่าง

ต่ อ เนื่ อ ง  จึ ง เ ห็น สมควรแ ต่ งตั้ ง  ศาสตร า จ า ร ย์ แส ว ง  บุญ เฉ ลิม วิภ าส  ศาสตร าจ า รย์ ป ร ะ จํ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบการณ์เกี่ ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายทางการแพทย์ 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ขอลาออก ดังมีประวัติโดยย่อตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๓ 

แนบ ๓  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิม

วิภาส เป็นกรรมการสรรหากรรมการสขุภาพแห่งชาติ แทนกรรมการที่ ขอลาออก  
มติที่ ประชุม  เหน็ชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส เป็นกรรมการสรรหากรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ แทนกรรมการที่ ขอลาออก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 

๖.๑  นดัหมายการประชมุ คสช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๒   
เพ่ือให้การประชุม คสช. เป็นไปอย่างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ       

ฝ่ายเลขานุการจึงขอกาํหนดเวลานัดหมายการประชุม คสช. ดังน้ี 
- คร้ังที่   ๓/๒๕๕๒    วันที่  ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 
- คร้ังที่   ๔/๒๕๕๒  วันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
- คร้ังที่   ๕/๒๕๕๒  วันที่  ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๒ 

มติที่ ประชุม  รับทราบกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒ ในวันที่  

๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๒๕  น.  
นางสาวสมพร  เพง็คํา่ 

นางสาวชนินญา  อ่อนท้วม 
นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา 

จดัทํารายงานการประชมุ 
 

นางปิติพร  จนัทรทตั ณ อยุธยา 
ตรวจรายงานการประชมุ 


