เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๒
วันศุกร์ท่ ี ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้อง ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายวิทยา แก้ วภราดัย
๒. นางอุบล หลิมสกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๓. นายจักรี สุจริตธรรม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๔. นายภิมุข สิมะโรจน์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้ อม
๕. นายชํานิ บูชาสุข
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๖. ดร.โคทม อารียา
ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
๗. นายประนูญ สุวรรณภักดี
แทนประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการ
๘. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๙. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๐. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๑. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๒. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๑๓. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๔. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
๑๖. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
๒๐. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
กรรมการ
๒๒. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
๒๓. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
๒๔. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๕. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
กรรมการ
๒๖. นายสุชาติ สูงเรือง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑

๒๗. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๒๘. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๒๙. นายสนั่น 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. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๔. นายพเยาว์ เนียะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๕. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ
๖. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
๗. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการประชุม
๑. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
๒. นายไพศาล ลิ้มสถิตย์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นางสุวรรณี คํามั่น
๒. นายโกวิท ยงวานิชจิต
๓. นายปรีชา บริสทุ ธิ์
๔. นพ.อํานาจ กุสลานันท์
๕. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
๖. นพ.อํานวย กาจีนะ
๗. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๘. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๙. นางปุณณภา ทองพันธุ์
๑๐. นายไพศาล เจียนศิริจินดา
๑๑. นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์

ผู้อาํ นวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองผู้อาํ นวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
อุปนายกแพทยสภา คนที่ ๑
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หัวหน้ าฝ่ ายบริการสาธารณสุข ศาลาว่าการเมืองพัทยา
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ
ผู้อาํ นวยการกลุ่มนโยบายและแผน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๒

๑๒. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๓. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๔. นพ.ชาตรี เจริญศิริ
๑๕. นายภัคคพงษ์ วงศ์คาํ
๑๖. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๗. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๘. นายนิพล ธนธัญญา
๑๙. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๐. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๑. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๒๒. ดร.เดชรัตน์ สุขกําเนิด
๒๓. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๔. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๒๕. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๖. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๗. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๘. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๒๙. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๓๐. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๓๑. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๓๒. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๓๓. นางสาวกนกวรรณ นิลปักษ์
๓๔. นางสาวจรินพร คงศรีจันทร์
๓๕. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี
๓๖. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๓๗. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๓๘. นางสาวชนินญา อ่อนท้ วม

ที่ ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุม เวลา ๑๐.๐๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. มอบหมายรองประธาน คสช. เป็ นประธานในการประชุม
นายวิ ท ยา แก้ ว ภราดั ย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน คสช. แจ้ ง ว่ า ด้ ว ย
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาร่วมการประชุมครั้ง
นี้ได้ และได้ มอบหมายให้ รองประธาน คสช. ทําหน้ าที่ ประธานในการประชุมแทน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องเพื่อทราบ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๑ – ๓.๕ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
วรรคแรก กําหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) จัดให้ มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้ อยปี ละหนึ่ ง
ครั้งและให้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้ นึ มา คณะหนึ่ งนั้น ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีมติแต่งตั้ง นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข
ระดับ ๑๑ เป็ นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ งมีความก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
๑. การได้ มาซึ่ งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง กําหนดให้ แต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งมิได้ เป็ น
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ซึ่งมิได้ เป็ นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้ องมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละหกสิบ
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด นั้น เพื่ อให้ การคัดเลือกกรรมการเป็ นไปอย่างมีระบบ ระเบียบและได้ ผ้ ูแทน
จากทุ ก ภาคส่ ว นที่ แท้ จ ริ ง ประธานคณะกรรมการฯ จึ ง ได้ จั ด ทํา หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณา
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ และได้ พิจารณาคัดเลือกกรรมการ พร้ อมจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
เสนอ ประธาน คสช. พิจารณาลงนามแล้ ว และนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช.
ได้ ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๒
๒. การจัดทําหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้ าย
ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้ าย กําหนดให้ คจ.สช. มีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดการเกี่ ยวกับ
การจัดประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่ เกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้ าที่ นั้น คจสช. ได้ จัดทําประกาศคณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เสร็จแล้ ว ซึ่ งได้ ประกาศใช้ ต้งั แต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๓
ตามมาตรา ๔๓ กําหนดให้ คจสช. มีหน้ าที่ ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กําหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๔

วันเวลาและสถานที่ ในการประชุม ซึ่ งต้ องประกาศให้ ประชาชนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อน
วันประชุมนั้น ในการประชุม คจสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และการประชุม
คจสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีมติกาํ หนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก
กรุงเทพมหานคร
๔. ร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
คจสช. ได้ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการวิชาการ ที่ มี พญ.ประนอม คําเที่ ยง เป็ นประธานอนุ กรรมการ
เพื่ อทําหน้ าที่ พัฒนาความเข้ มแข็งด้ านวิชาการในการจัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น และ
การจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบาย/ร่ างมติเข้ าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
โดยมีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
๑) เดือนเมษายน–พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้ เปิ ดรั บข้ อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะจากภาคี/
เครือข่ายต่างๆ อย่างเป็ นทางการ รวมทั้งสิ้น ๕๐๗ ภาคี/เครือข่าย เพื่ อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ งได้ รับข้ อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น ๑๑๕ ข้ อเสนอ จาก
๕๗ ภาคี/เครือข่าย
๒) ในการประชุ ม คจสช. ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวั นที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ ประชุ มได้ พิ จารณา
กําหนดร่ างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๑๑ ประเด็น ซึ่ งเป็ น
ประเด็นใหม่ ๑๐ ประเด็น และประเด็นสืบเนื่ องจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ จํานวน ๑ ประเด็น
ซึ่ งได้ มีการจัดประชุมผู้เสนอข้ อเสนอในแต่ ละประเด็นทั้ง ๑๑ ประเด็นเมื่ อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่ อให้ ได้ คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น ในการจัดทํารายงานเชิง
วิชาการและการจัดกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคส่วนต่ างๆ และจัดทําร่ างข้ อเสนอ/มติในประเด็น
นโยบายสาธารณะทั้ ง ๑๑ ระเบี ย บวาระดั ง กล่ า ว เพื่ อเป็ นเอกสารประกอบระเบี ย บวาระนํา เข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
๕. การเข้ าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามมาตรา ๔๔ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ ผ้ ูทปี่ ระสงค์เข้ าร่วม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต้ องสมัครลงทะเบียนตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ คจ.สช. กําหนด นั้น คจสช. ได้
จัดทําหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้ าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ ว และได้
ประกาศใช้ เมื่ อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ ง สช. จะได้ ประกาศให้ สาธารณะได้ ทราบต่อไป
เมื่ อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สช. ได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมพร้ อมสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ครั้งที่ ๒” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ประกอบด้ วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทํางาน รวมทั้งสิ้นเป็ นจํานวน ๔๐๑ คน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้ างความเข้ าใจภาพรวมกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ และแนวทางการ
สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเครื อข่ ายทั้งในช่ วงก่อน- ระหว่ าง-หลัง การประชุ มสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเครือข่าย
๖. การติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทผี่ ่านมา
คจ.สช. ได้ แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการติดตามมติ ที่ มี นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็ นประธานอนุกรรมการ เพื่ อทําหน้ าที่ สนับสนุน ติดตามการดําเนินการตามมติจากสมัชชา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๕

สุขภาพแห่ งชาติที่ผ่านมา และจัดทํารายงานการติดตามการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ที่ ผ่านมา เสนอต่อ คจ.สช. เพื่ อรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งถัดไป
๗. การประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คจ.สช. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผล ที่ มี นายศิ ริ ชั ย สาครรั ต นกุ ล เป็ นประธาน
อนุ กรรมการ เพื่ อทําหน้ าที่ ประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติอย่ างเป็ นระบบตลอดกระบวนการ โดย
มอบหมายให้ ดร.บัญชร แก้ วส่อง นักวิชาการอิสระ เป็ นผู้ดาํ เนินการประเมินผลภายนอก และ รศ.ดร.
เนาวรัตน์ พลายน้ อย เป็ นที่ ปรึกษาในการวางระบบการประเมินภายใน มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒–มกราคม ๒๕๕๓ โดยมุ่งเน้ นการประเมินรูปแบบและกระบวนการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเป็ นหลัก มีขอบเขตการประเมินผลอ้ างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธกี ารการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่ งจะพิจารณาครอบคลุมถึงบริบท ตัวนําเข้ า กระบวนการและผลลัพธ์ของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๒

๓.๒ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเพื่ อจั ด ทํ า แผนงานหลัก แผนการเงิ น และงบประมาณ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจํ าปี งบประมาณ ๒๕๕๓
ตามมาตรา ๓๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ สาํ นักงานจัดทํา
แผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี ที่ สอดคล้ องกับแผน ๔ ปี รองรับการ
ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปี งบประมาณ ๒๕๕๑- ๒๕๕๔ สําหรับใช้ เป็ น
แผนแม่บทการดําเนินงานในแต่ละปี งบประมาณนั้น เพื่ อให้ การจัดทําแผนงานดังกล่ าวทันต่อการใช้ งานใน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ สช. จึงได้ จัดให้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน
แผนการเงินและงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ ขึ้น ในระหว่าง
วันที่ ๒๖–๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ ด บาย แมริออท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดย
เรียนเชิญ คสช. คบ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคีเครือข่ าย เข้ าร่ วมในการประชุมครั้งนี้ ประมาณ ๔๐ คน
เพื่ อให้ ข้อแนะนําต่อแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการฯที่ มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้ าหมายของ
แผน ๔ ปี ฯ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รั บ ทราบการประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารเพื่ อจั ด ทํา แผนงานหลั ก แผนการเงิ น และ
งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๓

๓.๓ การจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและ
ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ตามมาตรา ๒๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(คสช.) มีหน้ าที่ และอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิด
จากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๖

ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ จึงได้ ดาํ เนินการยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติมีคาํ สั่งที่ ๑๓/๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะทํางานยกร่างระบบ
กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ ที่ มี นายแพทย์วิพุธ
พูลเจริญ เป็ นประธานคณะทํางาน ซึ่ งร่างระบบ กลไกและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ผ่านความเห็นชอบของสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมติที่ ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพในสังคมไทย
๒. คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ เห็น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ มีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธาน
มู ล นิ ธิ น โยบายสุข ภาวะ เป็ นประธานและเลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
๓. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (HIA Coordinating Unit: HIA Co-Unit) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายใต้ สาํ นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทําหน้ าที่ เป็ นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
๔. ศูนย์ประสานงานฯ ได้ ทาํ การยกร่ างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ โดยมี
การทบทวนข้ อมูลทางวิชาการและการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศประกอบ จัดประชุมปรึกษากับหุ้นส่วน
การทํา งานที่ สํ า คั ญ ได้ แก่ กรมอนามั ย กรมควบคุ ม โรค สํ า นั ก งานสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และมูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
๕. ปรับปรุงร่างฯ ตามข้ อเสนอแนะ และนําเข้ าสู่กระบวนการรับฟั งความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ผู้ประกอบการ บริษัทที่ ปรึกษา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ประชาชน ผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาและนโยบายสาธารณะ นักวิชาการ รวมถึงนักพัฒนาเอกชน ซึ่ งได้ ดาํ เนินการเสร็จสิ้นแล้ วทั้งหมด ๕ เวที
ดังนี้
• วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รับฟังความเห็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
• วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคเหนือ
ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่
• วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคอีสาน
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคใต้
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคกลาง
ณ คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๖. จัดประชุมปรึกษาหารือกับเครือข่ายเฉพาะประเด็นที่ ยังมีข้อห่วงกังวล ประกอบกับนําข้ อคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะที่ ได้ จากการจัดเวทีรับฟั งฯ ทั้ง ๕ เวที รวมถึงข้ อเสนอแนะที่ ส่งมาทาง Email มาปรับปรุงเป็ น
ร่างฯ ฉบับที่ สมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๗

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกระบวนการตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยสาธารณะ ทั้งการเผยแพร่
ในเว็ปไซต์ การจัดเวทีสาธารณะ และการรับฟังความเห็นผ่านช่องทางอื่ น ๆ ก่อนที่ จะเป็ นร่างสุดท้ ายเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่ อประกาศใช้ ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

๓.๔

รั บทราบการจัดทําหลั กเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ ยวกับ
ระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ

การจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ สืบเนื่องจากการ
ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่

๑. สืบเนื่ องจากสถานการณ์โรคไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในประเทศไทยที่ ก่อให้ เกิดข้ อ
สงสัยของสาธารณะต่อประสิทธิภาพของระบบการจัดการป้ องกันและควบคุมโรคของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่ ง
เท่าที่ ผ่านมาระบบการจัดการโรคอุบัติใหม่ทสี่ าํ คัญของประเทศไทย เป็ นที่ ยอมรับของการจัดการในระดับสากล
ในกรณีโรคซ่าร์ส ประเทศไทยสามารถป้ องกันและควบคุมโรคได้ จนไม่ถูกจัดเป็ นพื้นที่ ทมี่ ีการระบาด หรือใน
กรณีไ ข้ หวั ด นกที่ เริ่ มการระบาดในปี ๒๕๔๗ ปั จ จุ บั น ไม่ พ บผู้ ป่ วยในประเทศไทย แม้ จ ะยั งมี ค วามเสี่ ยง
เนื่ องจากยังมีการเกิดโรคในต่างประเทศรวมทั้งพบการระบาดของโรคในสัตว์ปีกของไทยอยู่เป็ นระยะ
๒. ในปัจจุบัน กําลังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ ๒๐๐๙ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ได้ เตรียมการรองรับและคาดทํานายการเกิดระบาดของโรค ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์แก้ ไขปั ญหาโรคไข้ หวัดนก
และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้ อมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้ หวัดใหญ่ ฉบับที่
๑(๒๕๔๘-๒๕๕๐) มีการสรุปบทเรียนของการดําเนินการตามแผนฯอย่างเป็ นระบบ จนพัฒนาเป็ นแผนฯฉบับ
ที่ ๒(๒๕๕๑-๒๕๕๓) และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการแม่บทเตรียมความพร้ อมสําหรับการระบาดใหญ่ของ
โรคไข้ หวัดใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่ งคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบเมื่ อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ แต่สงั คมก็ยัง
มีความตระหนกและสับสนต่ อสถานการณ์ของโรค ตลอดจนเริ่ มมีการตั้งประเด็นในสื่ อสาธารณะต่ อระบบ
ป้ องกันและควบคุมโรคทั้งระบบด้ วย ซึ่ งสอดคล้ องกับอุปสรรคที่ ปรากฏในเอกสารสรุปบทเรียน เช่น การขาด
กลไกบริหารจัดการและขับเคลื่ อนแผนฯที่ มีความต่อเนื่ อง ขณะที่ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาวะของ
โลกทั้งด้ านสภาพแวดล้ อม และวิถีชีวิตส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสุขภาพอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ ได้ เป็ นการ
เกิดขึ้นของโรค ปัจจัยเสี่ ยงและภัยคุกคามสุขภาพรูปแบบใหม่ทตี่ ้ องการการจัดการระบบป้ องกันและควบคุมที่
เท่าทันสถานการณ์ทเี่ ปลี่ ยนไป
๓. ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ให้
คสช.จัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ งขณะนี้ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ วเมื่ อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และตามมาตรา ๔๘ ธรรมนูญฯที่
คณะรัฐมตรีให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องที่ จะต้ องดําเนินการ
ต่อไปตามอํานาจหน้ าที่ ของตน ซึ่ งธรรมนู ญฯได้ กาํ หนดกรอบนโยบายและทิศทางในการป้ องกันและควบคุม
โรคและปั จจัย ที่ คุ กคามสุขภาพที่ เน้ นการมีส่ วนร่ วม และอยู่ บ นฐานความรู้ไว้ อย่ า งชั ดเจน โดยมุ่ ง ให้ เ กิด
เอกภาพในการป้ องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพที่ เชื่ อมโยงประสาน สอดคล้ องกันทุกระดับ
ดังนั้น เพื่ อหนุ นเสริ มประสิทธิภาพของระบบป้ องกัน ควบคุ มโรค และปั จจัยคุ กคามสุขภาพของ
ประเทศ โดยใช้ ความรู้เชิงระบบและกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมเข้ ามาสนับสนุน สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จึงได้ ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ดําเนินการเพื่ อให้ มี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๘

การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบ กลไกของระบบป้ องกัน ควบคุมโรคและปั จจัยคุกคามสุขภาพใน
ประเทศและในระดับสากล เพื่ อสังเคราะห์ เป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาระบบและกลไกการ
ป้ องกัน ควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพของประเทศ โดยจะใช้ เวลาประมาณ ๖ เดือน ซึ่ งจะได้ รายงาน
ความคืบหน้ าให้ คสช.ทราบต่อไป
ที่ ประชุมได้ อภิปรายและมีข้อสังเกต ดังนี้
นายวิทยา แก้ วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม
มีความเห็น
เพิ่ มเติมว่า ตามที่ เลขาธิการ คสช. ได้ รายงานว่า สช. และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อยู่ระหว่าง
ดําเนินการเพื่ อให้ มีการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบ กลไกของระบบป้ องกัน ควบคุมโรคและปั จจัย
คุกคามสุขภาพในประเทศและในระดับสากล เพื่ อสังเคราห์เป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาระบบ
และกลไกการป้ องกัน ควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพของประเทศ โดยใช้ เวลา ๖ เดือนนั้น ขอให้ ลด
ระยะเวลาในการดําเนินการให้ น้อยลงได้ หรือไม่ เพื่ อที่ จะได้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุ นในการกําหนดทิศทางให้ กับ
กระทรวงสาธารณสุขด้ วย
นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า ในการดําเนินการวิจัยเรื่ อง ไข้ หวัด
ใหญ่สายพันธ์ใหม่ ๒๐๐๙ นั้นควรให้ มีการวิจัยเชื่ อมโยงกับเรื่ องภาวะโรคร้ อนด้ วย
มติทปี่ ระชุม

๓.๕

รั บทราบการจัดทําข้ อเสนอเพื่ อพัฒนาระบบป้ องกัน ควบคุ มโรคและภัยคุ กคาม
สุขภาพ สืบเนื่ องจากการระบาดของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่

การยื่นเรื่ องของสมาคมต่ อต้านสภาวะโลกร้อนต่ อคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ในการให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

ด้ วยสมาคมต่อต้ านสภาวะโลกร้ อน โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ มีหนังสือถึงคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ(คสช.) เรื่ อง ขอให้ เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับนโยบายด้ านสุขภาพและปั ญหาเกี่ ยวกับการไม่
ปฏิบัติต ามเจตนารมณ์ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง และ
ดําเนินการใดๆ ตามอํานาจหน้ าที่ ของ คสช. ในมาตรา ๒๕(๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๖.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบการยื่ นเรื่ องของสมาคมต่ อต้ านสภาวะโลกร้ อนต่อคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติในการให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

๓.๖ รายงานความเห็นของคณะกรรมการศึกษา สนับสนุ นและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอ
ของ คสช. ว่าด้วย การแก้ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นที่
มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ และนายบัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ผู้อาํ นวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐาน
ทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็ นผู้รายงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๙

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ รายงานว่ า สืบเนื่ องจากมติที่ประชุม
คสช. ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๑ วั นที่ ๑ สิงหาคม ๑๒๒๑ เห็นชอบข้ อเสนอทางนโยบาย เรื่ อง ผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง และนําเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี และเห็นชอบให้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. ว่าด้ วย การแก้ ไขปั ญหา
ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยมีท่านผู้หญิง
ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็ นประธาน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ มีมติการประชุม เมื่ อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เห็นชอบให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับข้ อเสนอ ๓ ข้ อไปพิจารณาดําเนินการ ส่วนอีก ๒ ข้ อ คือ
(๑) ให้ รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยจัดตั้งคณะกรรมการจากทุก
ภาคส่วน วางและจัดทําผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุ มชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ ปรับปรุง
ระบบการจั ด การทรั พ ยากรนํ้า ใหม่ พิจ ารณาปรับ ปรุง ระบบและมาตรการทางการคลัง และจัด ตั้ง กองทุ
สิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ จังหวัดระยอง จัดให้ มีระบบและกลไกการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาทางสังคมโดยเฉพาะ
ปั ญหาเด็กและเยาวชน และจัดให้ มีบริการทางสังคม ซึ่ งเป็ นความจําเป็ นขั้นพื้ นฐานอย่ างเพี ยงพอ โดย
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในทุกขั้นตอน
(๒) ให้ รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ มาบตาพุดและบ้ านฉาง
ในระหว่ า งการทบทวนและปรั บ แนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด ระยอง โดยให้ มี ก ารกํา หนดแนวทางและ
กระบวนการตัดสินใจในการให้ อนุมัติ/อนุญาต/ให้ ความเห็นชอบการขยายโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ให้ เป็ นไป
ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ให้ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่ งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็ นประธาน รับไปพิจารณาแล้ ว
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอกี ครั้งหนึ่ ง
จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนําไปสู่การดําเนินงานสําคัญที่ เกี่ ยวข้ อง ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ได้ มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๕๒
พิจารณาข้ อเสนอของคสช. และได้ มอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องต่ าง ๆ
ดําเนินการตามข้ อเสนอที่ (๑) ส่วนข้ อเสนอที่ (๒) ที่ ประชุมมีมติ
ก) มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน กรณีทอี่ งค์การ
อิสระด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ยังจัดตั้งไม่แล้ วเสร็จ
ข) มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข และ สช. รับเรื่ องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ซึ่ ง
ยังไม่ มีหน่ วยงานรับผิดชอบ ไปเร่ งดําเนิ นการ โดยออกเป็ นระเบี ยบหรื อกําหนดวิ ธีปฏิบัติ ที่
เหมาะสมแล้ วเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์
ค) มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งทบทวนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง โรงงานที่ อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อเท็จจริง ซึ่ งปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้ มีประกาศยกเลิกประกาศฉบับนี้ เป็ นที่ เรียบร้ อย
แล้ ว
๒.๓ คณะกรรมการร่ วมภาครั ฐและเอกชน (กรอ.) ได้ มีมติการประชุ มครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ มอบหมายให้
กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวง
สาธารณสุข ดําเนินการหาข้ อยุติในแนวทางปฏิบัติร่วมกันภายใต้ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ ซึ่ งต่อมา
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมา ๓ ชุด เพื่ อดําเนินงานตามมติดังกล่าว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๐

๒.๔

๒.๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ ตอบข้ อหารือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรมพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปัญหาข้ อกฎหมายเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดัง
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๖.๒
ทั้งนี้ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับข้ อเสนอของคสช. คือ การตอบข้ อหารือที่ ว่า “ในระหว่างที่ ยังไม่มี
กฎหมายกําหนดรายละเอียดในการจัดตั้งองค์การอิสระ หน่ วยงานอนุ ญาตจึงสามารถพิจารณาออก
ใบอนุ ญาตให้ แก่โครงการหรือ กิจกรรมที่ อาจก่ อให้ เกิดผลกระทบต่ อชุ มชนได้ หากโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นได้ มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนใน
ชุ มชนและได้ จั ดให้ มี กระบวนการรั บฟั งความคิ ดเห็นของประชาชนและผู้ มี ส่ วนได้ เสีย ทั้ง นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายซึ่ งใช้ บังคับอยู่ในปัจจุบันกําหนดไว้ ”
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ได้ มีมติการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ วันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๒
ก) มอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งพิจารณาแนวทางการได้ มาซึ่ ง
องค์การอิสระ เพื่ อให้ ความเห็นประกอบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพสําหรับ
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ตาม ม.๖๗ ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ โดยในขณะที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก ารดั ง กล่ า ว ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
ดําเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องไปพลางก่อน
ข) มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กําหนดคํานิยามของโครงการหรือกิจกรรมที่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง รวมทั้งเร่งรัดการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการ
ดําเนินการขององค์การอิสระในการใหความเห็นชอบต่อโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ค) มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขและ สช. ร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์และระเบียบที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อใช้
สํา หรั บ การพิ จ ารณาประเมิ น ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน (HIA) และประสานกั บ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่ อผนวกเรื่ องดังกล่าวไว้ ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (EIA) ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ เพื่ อรองรับการดําเนินงาน
ตามมาตรา ๖๗ ต่อไป

นายบัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ผู้อาํ นวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายงานว่า ในการนี้ คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานตาม
ข้ อเสนอของ คสช. ว่าด้ วย การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุดและจั งหวั ดระยอง ได้ มี การประชุ มครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๒ วั นที่ ๑๓ สิง หาคม ๒๕๕๒ และได้ แสดง
ข้ อห่วงใยต่อกระบวนการอนุมัติ อนุญาตโครงการในช่วงระหว่างที่ แนวทางการดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ ยัง
ไม่ มีการประกาศเป็ นทางการ โดยเฉพาะในระหว่ างที่ ยังไม่ มีการจัดตั้งองค์การอิสระด้ านสิ่ งแวดล้ อมและ
สุขภาพ คณะกรรมการฯจึงได้ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบต่าง ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือกรูปแบบของ
กระบวนการอนุมัติ อนุ ญาตโครงการในช่ วงระหว่างที่ แนวทางการดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ ใน ๓ รูปแบบ
สรุปเสนอดังตารางต่อไปนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๑

ทางเลือก/รูปแบบ
จุดเด่น
๑. ในช่ ว งที่ แนวปฏิ บั ติ ต าม ๑. ลดแรงกดดันจากภาคเอกชน
มาตรา ๖๗ ยั ง จั ด ทํา ไม่ แ ล้ ว
เสร็จหน่วยงานอนุญาตสามารถ
พิ จารณา ให้ ใ บอ นุ ญาต แก่
โครงการที่ผ่านการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม(EIA)
แล้วได้

๒. เร่ ง ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
องค์ ก ารอิส ระฯ โดยเสนอให้
คณะรั ฐ มนตี นํ า ร่ า ง พ.ร.บ.
องค์ ก ารอิ ส ระฯ ที่ กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติฯ จัดทําไว้
แล้ ว เข้ าสู่ ก ระบวนการนิ ติ
บั ญ ญั ติ ระหว่า งนี้ ยัง ไม่ ค วรมี
การอนุมตั ิโครงการ

๓. เร่ ง ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
อ ง ค์ ก า ร อิ ส ร ะ ฯ อ อ ก เ ป็ น
ระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
คู่ ข นานกับ การเสนอกฎหมาย
อ ง ค์ ก า ร อิ ส ร ะ ฯ เ ข้ า สู่
กระบวนการนิติบัญญัติ โดยให้
มี เ นื้ อหาตาม ร่ าง พ.ร.บ.

จุดด้ อย
๑. อาจเร่ ง ให้ เกิ ด กระแสต่ อ ต้ า นจาก
ประชาชนในพื้ นที่ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบ
และนําสู่ความขัดแย้ งรุนแรงได้
๒ . นั ก ล ง ทุ น ข า ด ค ว า ม มั่ น ใ จ
เนื่ องจากว่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ แก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง
ระบบ จึงอาจมีการเปลี่ ยนแปลงแนวทาง
ปฏิบัติได้ อกี
๓. อา จเกิ ด การฟ้ องร้ องเกี่ ยวกั บ
ประเด็น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญฯมากขึ้น
๔. รัฐบาลสูญเสียโอกาสในการยกระดับ
มาตรฐานระบบประเมินผลกระทบของ
ประเทศ เพื่ อสร้ างมาตรการที่ ดีในการ
คัดกรองโครงการพัฒนาที่ เป็ นผลดีต่อ
สิ่ งแวดล้ อ มและสุข ภาพของประชาชน
ร ว ม ถึ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม
๑. เป็ นการแก้ ไขปั ญ หาที่ ต้ น เหตุ ๑. การออกกฏหมายต้ อ งใช้ เวลานาน
ของระบบประเมินผลกระทบของ ทํา ให้ นั ก ลงทุ น อาจขาดความมั่ น ใจใน
ประเทศ ซึ่ งยกระดั บ ไปสู่ ค วามมี ช่วงเวลาดังกล่าว
ธรรมมาภิ บ าล เพิ่ มประสิท ธิภ าพ
ในการคัดกรองโครงการที่ เป็ นผลดี
ต่อสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ
๒. ลดความขัดแย้ ง และหากจัดตั้ง
สพเร็จจะสร้ างความมั่นใจให้ กบั นัก
ลงทุ น ในการวางแผนการลงทุ น
ระยะยาว เนื่ องจากมีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน
๑. ใช้ เวลาในการออกระเบี ย บ ๑. ต้ องใช้ เวลาในการเตรียมความพร้ อม
สํานักนายกฯไม่นานเนื่ องจากเป็ น ของการดําเนินงานอยู่บ้าง แต่ไม่นานนัก
อํานาจของรัฐบาลโดยตรง
๒. เพิ่ มความมั่นใจให้ กับนักลงทุน
เนื่ องจากมีแนวปฏิบัติทชี่ ัดเจน
๓. ประชาชนในพื้นที่ มีความมั่นใจ
ในแนวทางการพัฒนาที่ ดี ทําให้ ลด

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๒

ทางเลือก/รูปแบบ
องค์ ก ารอิ ส ระฯ ที่ กระทรวง
ท รั พ ย า ก ร ฯ จั ด ทํ า ไ ว้ แ ล้ ว
ระหว่างนี้ยงั ไม่ควรมีการอนุมตั ิ
โครงการ

จุดเด่น
ปั ญ หาข้ อขั ด แย้ ง และการเสี ย
บรรยากาศการลงทุ น จากกรณี
ฟ้ องร้ อง
๔. รั ฐ บาลมี ค วามมั่ น ใจในการ
อนุ มั ติ โ ครงการที่ เป็ นผลดี ต่ อ
คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
ของประชาชน
๕.ลดความสูญเสียงบประมาณใน
การฟื้ นฟูหรือเยียวยาความเสียหาย
จากโครงการที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
ของประชาชน

จุดด้ อย

จึงเรี ยนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รั บทราบและให้ ความเห็นเพิ่ มเติ ม เพื่ อ สช. จะได้ ส รุปเสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีเพื่ อทราบต่อไป
ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อสังเกต ดังนี้
นายประนู ญ สุวรรณภักดี ผู้แทนประธานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ มีความเห็นว่า การ
ดํา เนิ นการคู่ ขนานระหว่ างแนวทางที่ ๒ และ ๓ เป็ นการแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า และเป็ นทางออกที่ ดีกว่ า
อย่างไรก็ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า องค์กรอิสระต้ องประกอบด้ วย
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ และผู้แทนอุดมศึกษาด้ านสิ่ งแวดล้ อมทรัพยากรและสุขภาพ
โดยให้ องค์กรเหล่านี้ให้ ความเห็นประกอบ แต่ถ้าไม่ดาํ เนินการตามความเห็นนั้นจะได้ หรือไม่ อีกประเด็นหนึ่ ง
คือ การจะออกเป็ นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีน้ัน ไม่ได้ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างพอเพียง
ทั่วประเทศ ถ้ าจะดําเนินการตามแนวทางที่ ๒ และ ๓ ควรพิจารณาเรื่ องนี้ด้วย เพราะต้ องคํานึงถึงประโยชน์
ของประเทศและประชาชนเป็ นหลัก ถ้ าประชาชนเดือดร้ อนควรมีการเยียวยาให้ ครบถ้ วนเรียบร้ อย
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า แนวทางการดําเนินงานรูปแบบที่ ๓ ที่ ระบุว่า
ในระหว่างนี้ยังไม่ควรมีการอนุมัติโครงการ แต่ได้ พบข่าวในหนังสือพิมพ์ซึ่งรายงานว่า นายกรัฐมนตรี จะเข้ า
มาคุ มเรื่ องนี้เองคือจะเป็ นผู้อนุ มัติโครงการต่างๆ จึงขอความชัดเจนในเรื่ องนี้ด้วย และเห็นด้ วยกับผู้แทน
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนที่ ควรเพิ่ มแนวทางที่ ๔ คือ นําแนวทางที่ ๒และ ๓ มารวมกัน นอกจากนี้ยังมี
ข้ อสังเกตว่า พื้นที่ ข่าวมีแต่เรื่ องจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการลงทุน แต่ข่าวอีกด้ านพบน้ อยมาก คือ การเยียวยา
สิ่ งที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ มาบตาพุดที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก การเยียวยานี้จะยืนยันให้ เห็นว่า รัฐบาลนี้
มี จุดยื นอย่ างไร ปั จ จุ บั นในระดั บ สากลมี รัฐ บาลสีเ ขีย ว แต่ บ างรั ฐ บาลหรื อบริ ษั ท เอกชนขนาดใหญ่ เลื อ ก
แนวทางสีเขียวกลาง คือ การรักษาสิ่ งแวดล้ อมและชุมชนไปพร้ อมๆ กับการลงทุนกับภาคธุรกิจเอกชน เรื่ อง
มาบตาพุดเป็ นเรื่ องสําคัญที่ จะแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทย จะเลือกจุดยืนอยู่ตรงไหนในเรื่ องนี้เพราะการศึกษา
เรื่ องสภาวะโลกร้ อนจะเห็นว่า มีเวลาเหลืออีกไม่มากเท่าไร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๓

นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ชี้แจงว่า เรื่ อง
การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม(EIA) กบัการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ(HIA) มีความเกี่ ยวข้ อง
ร่ วมกัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ มีการประชุมหารือมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ และครั้ง
สุดท้ ายเมื่ อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยได้ มีการสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่ งคณะกรรมการ
กฤษฎีก าได้ ใ ห้ ค วามเห็น ว่ า การก่อตั้ งองค์ กรอิส ระตามมาตรา ๖๗ นี้ ไม่ ส ามารถออกเป็ นระเบี ยบสํา นั ก
นายกรัฐมนตรีได้ เนื่ องจากกระทบสิทธิภาคเอกชน ดังนั้นจึงขอให้ มีการทบทวนและวิเคราะห์ใหม่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ จะได้ นาํ ประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ(HIA) เข้ ามาอยู่เป็ นส่วนหนึ่ งของการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม(EIA) เข้ าสู่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติทมี่ ีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถ้ าที่ ประชุมมีมติเห็นชอบก็จะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ดร.โคทม อารียา ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นว่า การออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีต้องดูระเบียบให้ ชัดเจนว่าทําได้ หรือไม่ และสําหรับโครงการที่ ผ่านการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้ อมมาแล้ ว ไม่ควรที่ จะมีการอนุมัติให้ ดาํ เนินการต่อได้ เสนอให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ
เป็ นผู้พิจารณาอีกครั้ง โดยนํามติทได้
ี่ อนุมัติโครงการทั้งหมดมาทบทวน พิจารณาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม
รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพด้ วย จึงควรมีการจัดทําเกณฑ์การพิจารณาให้ เร็วขึ้น และรัฐบาลควรมีนโยบายใน
การเยียวยาประชาชนเพื่ อบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ ให้ ชัดเจน ถ้ ามีการออกกฎระเบียบใหม่ข้ ึนมาก็อาจให้ เกิดการ
ขัดแย้ งในพื้นที่ ต้ องพึ่ งศาลปกครอง ส่วนของเอกชนหากมีการพิสูจน์ได้ ว่า เป็ นโครงการที่ ดีกส็ มควรออก
ใบอนุญาตให้ ได้
นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า เรื่ องการป้ องกันเป็ นเรื่ องสําคัญ ไม่
ปฏิเสธการลงทุนทางธุรกิจ แต่ต้องมีมาตราการป้ องกันและเยียวยาให้ ย่งั ยืนควบคู่กนั ไปด้ วย
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ในกรณีน้ ีภาคธุรกิจต้ องการทราบแนวทางใน
การดําเนินงานที่ ชัดเจนเรื่ องการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมกบัการประเมิ นผลกระทบด้านสุ ขภาพ
เพราะต้ องการทํางานตามโครงการที่ ได้ วางไว้ จึงเห็นควรให้ มีการดําเนินงานในรูปแบบ ๒ และ ๓ ไปพร้ อมๆ
กัน และเห็นว่ า มีความจําเป็ นอย่างยิ่ งที่ จะต้ องเผยแพร่ เรื่ องการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมกบัการ
ประเมิ นผลกระทบด้านสุ ขภาพ ให้ กับประชาชนและภาคธุ รกิจรั บทราบขัอ มูล ผลกระทบต่ า งๆ มากที่ สุด
ประชาชนจะเป็ นผู้ตัดสินใจ ผู้ทมี่ ีความเกี่ ยวข้ องต้ องรีบดําเนินการทําให้ แนวทาง หลักเกณฑืและวิธกี ารมีความ
ชัดเจน และโครงการใดที่ ปฏิบัติได้ ถูกต้ องควรได้ รับการอนุมัติ
นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ได้ ขอให้
ผู้แทนจากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ชี้แจงขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
่
ั การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม ดังนี้
ด้านสุ ขภาพรวมไปกบ
ตามที่ ได้ มีประชาชนยื่ นฟ้ องถึงกรณีโครงการพัฒนาต่างๆ ยังมีเพียงการจัดทําการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่ งแวดล้ อม หากยังไม่ได้ มีการดําเนินการเรื่ องการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ ซึ่ งในปั จจุ บันได้ มีการ
ดําเนินงานตาม Guide line อยู่ ๒ เล่ม คือ (๑) เรื่ องการมีส่วนร่วมของประชาชน และ(๒) เรื่ องสุขภาพ ซึ่ งใน
อนาคตจะมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการ ผู้ ชํ า นาญการ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบตาม มาตรา ๖๗แห่ ง ธรรมนู ญ
ราชอาณาจักรไทย ที่ จะทําหน้ าที่ ดูแลเรื่ องการจัดทําการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมและการประเมินผล
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๔

กระทบด้านสุ ขภาพ รวมทั้ งการมีส่วนร่ วมของประชาชน หากโครงการไหนมีผลกระทบรุนแรง ต้ องศึกษา
Guide line ของผลกระทบนั้นๆ อีกครั้ง ซึ่ งเป็ นมติจากการประชุมร่ วม ๓ กระทรวงเมื่ อวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๕๒ และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีความเห็นพ้ อง และได้ มีการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อ
จัดทํา Guide line ของโครงการประเภทที่ มีผลกระทบรุนแรงร่วมกัน โดยได้ นาํ ข้ อเสนอของ คสฃ. เข้ าร่วมใน
การพารณาด้ วย สําหรับเรื่ องการขุดเจาะเหมืองแร่ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมมีการ
ตรวจสอบอยู่ ว่าการขุดหาทรัพยากรต่าง ๆ นั้นได้ มีการทําตามมาตรการที่ กําหนดหรือไม่ ในส่วนของพื้นที่
มาบตาพุดอย่ในระหว่างการจัดทําแผนการกําจัดมลพิษ ซึ่ งจะแล้ วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๒
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ มีความเห็นเพิ่ มเติมว่า ประเด็นหลักของปั ญหาในแนวทางที่ ๑ คือ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพยายามตีความเพื่ อแก้ ไขปั ญหา แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ยังเกิดคําถามจากประชาชน
จํานวนมากว่ า ในขณะที่ ต้ องมีดาํ เนินการตามรัฐธรรมนู ญมาตรา ๖๗ ซึ่ งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อมมี(ร่ าง)ข้ อกฎหมายและแนวทางการดํา เนิ นการที่ ค่ อนข้ างเป็ นที่ ยอมรั บอยู่ แล้ ว เหตุใดจึ งไม่
พยายามผลักดันให้ เกิดการนํามาใช้ เป็ นต้ นร่ างของการพิจารณาดําเนินการ จึงควรเร่ งการดําเนินการตาม
ทางเลือกที่ ๒ ส่วนทางเลื อกที่ ๑ อาจเกิดปั ญหาประชาชนไม่ ไว้ วางใจได้ และสําหรับทางเลือกที่ ๓ ที่ จะ
ออกเป็ นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา ๖๗ นั้น ให้ มีองค์ประกอบของกลุ่มบุคคลที่
เป็ นผู้แทนขององค์กรสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพหรือคล้ ายองค์กรอิสระ แต่ไม่ต้องเขียนว่าเป็ นองค์กรอิสระก็ได้
แต่ให้ มีองค์ประกอบตามที่ มาตรา ๖๗ กําหนดไว้ เพื่ อให้ ความคิดเห็นประกอบก่อนจะอนุ มัติโครงการ ซึ่ ง
น่าจะป็ นแนวทางการทํางานที่ ดีกว่าทางเลือกที่ ๑
นายพงษ์ ศั ก ดิ์ พยั ฆ วิ เ ชี ย ร มี ค วามเห็น ว่ า ปั ญ หานี้ เป็ นเรื่ องใหญ่ ที่ มี ผ ลกระทบทั้ง ในเรื่ องทาง
การเมือง การลงทุน และเกี่ ยวข้ องกับสุขภาพของประชาชน ดังนั้น จึงควรดําเนินการตามทางเลือกที่ ๓ ที่ ยังไม่
ควรอนุ มัติโครงการ อันเป็ นการสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลที่ ให้ สุขภาพของประชาชนต้ องมาก่อน แต่ ใน
ขณะเดียวกันก็ควรเร่งรัดดําเนินการในเรื่ องการผ่อนปรนต่อภาคธุรกิจให้ เร็วที่ สุดเช่นกัน และขอฝากให้ ช่วย
พิจารณา กรณีการทําเหมืองทองที่ แม่สลอย จังหวัดแพร่ ซึ่ งเป็ นต้ นนํา้ สําคํญ แม่นาํ้ ยม วังและน่านบางส่วน
การพยายามต่อสัมปทานเหมืองเหล็ก มีภาคประชาชนต่อสู่เพื่ อรักษาสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงเยาวชนด้ วยมีการทํา
ประชาพิจารณ์ สิ่ งเหล่านี้ถ้าปล่อยไว้ จะทําให้ เกิดปัญหาเช่นเดียวกับมาบตาพุด
นายวิทยา แก้ วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม ให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่ มเติมว่า เนื่ องจาก สช. มีภาคีเครือข่ายร่วมในการดําเนินการ จึงขอเสนอให้ เครือข่ายต่าง ๆ ช่ วยในกา ร
รณรงค์ให้ ประชาชนระวัง รักษา สุขภาพตนเอง และช่วยกันในการป้ องกันไข้ หวัด ๒๐๐๙ เพราะปัจจุบันยังไม่มี
มาตราการป้ องกันในทางสากลได้ จริง และกระแสเรื่ องไข้ หวัด ดังกล่าวลดลงทําให้ ประชาชนไม่ตื่นตัวในการ
ป้ องกัน
มติทปี่ ระชุม

รับทราบรายงานความเห็นของคณะกรรมการศึกษา สนับสนุ นและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. ว่ าด้ วย การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่ อสุขภาพ
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ เสนอแนว
ทางการดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ ใน ๓ รูปแบบ ซึ่ งที่ ประชุมมีข้อสังเกตโดยสรุป
ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๕

๑. ควรพิ จารณาดํา เนินงานตามมาตรา ๖๗ ในแนวทางที่ ๒ และ ๓ คู่ ขนานไป
พร้ อมกัน
๒. มีข้อคิดเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่ าการออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีเพื่ อจัดตั้งองค์กรอิสระฯ อาจไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่ องจาก
กระทบสิทธิภาคเอกชน
๓. การดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ ควรยึดประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก แต่หาก
เอกชนรายใดที่ พิสจู น์ได้ ว่าดําเนินโครงการที่ ดีกค็ วรพิจารณาออกใบอนุญาตให้
และให้ เลขาธิการ คสช.รับข้ อสังเกตจากที่ ประชุมไปแจ้ งให้ คณะกรรมการศึกษา
สนับสนุ นและติดตามผลการดําเนิ นงานตามข้ อเสนอของ คสช.ฯ สรุปเสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีต่อไป
๓.๗ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรค
ศิลปะ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญั ติให้ คบ. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ และระเบี ยบคณะกรรมการบริ หาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
กําหนดขั้นตอนการประเมินฯโดยสรุป ดังนี้
๑) ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการเมื่ อครบ ๑ ปี นับแต่วันที่ เลขาธิการได้ ลงนามใน
สัญญาจ้ าง
๒) ให้ เลขาธิการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ง
๓) ให้ คบ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ประกอบด้ วย คสช.
และ คบ. จํา นวน ๓ คน เพื่ อทํา หน้ า ที่ ประเมิน ผล และเสนอผลการประเมิ นต่ อ คบ. เพื่ อ
พิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ มีคาํ สั่งแต่งตั้ง
๔) ให้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการพิจารณาวิธีการประเมินผลตามที่
เห็นสมควร
๕) ให้ คบ. พิจารณาผลการประเมินและสรุปผลการประเมินเป็ นระดับตามที่ กาํ หนดไว้ ในระเบียบ
และ คบ. ได้ มีการดําเนินการ โดยสรุป ดังนี้
๑) ในการประชุ ม คบ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คบ. ได้ กาํ หนดแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติ งานของเลขาธิการคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ
และมีม ติแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ที่ ประกอบด้ วย
- นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ประธาน คบ.
เป็ นประธานอนุกรรมการ
- นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
กรรมการบริหาร
เป็ นอนุกรรมการ
- รศ.ดร.อนุชาติ พวงสําลี
กรรมการบริหาร
เป็ นอนุกรรมการ
- นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา รองเลขาธิการฯ
เป็ นเลขานุการ
๒) คณะอนุกรรมการฯ ได้ จัดจ้ างบริษัท เอพีเอ็ม แอ็สเซสเมนท์ เซ็นเตอร์ จํากัด เป็ นผู้ดาํ เนินการ
ประเมินฯ โดยกําหนดกรอบตัวชี้วัดการประเมิน ๓ ด้ านคือ (๑) สัมฤทธิผลของการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๖

เป้ าหมาย (Performance Rating) (๒) สมรรถนะของเลขาธิการ(Competencies) โดยการประเมิน ๓๖๐
องศา (๓) วิสยั ทัศน์และแผนงานในอนาคต และการประเมินโดยกิจกรรมวิเคราะห์แก้ ปัญหาเชิงกลยุทธ์
๓) บริษัท เอพีเอ็ม แอ็สเซสเมนท์ เซ็นเตอร์ จํากัด ผู้ดาํ เนินการประเมินได้ ดาํ เนินการเสร็จสิ้นแล้ ว
และได้ รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ซึ่ งได้ พิจารณาผลการประเมินแล้ วอยู่ในระดับดี
๔) คบ. ได้ พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯตามที่ คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลฯเสนอ ในการประชุ มครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดังเอกสารที่ แจกให้
กรรมการในที่ ประชุม
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องสืบเนื่ องจากการประชุมที่ ๔.๑ -๔.๔ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑

รายงานประจํ าปี ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ ประชุมได้ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ในเบื้องต้ นแล้ วนั้น และ สช. ได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ)
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่ ง คบ. ได้ มีมติเห็นชอบรายงานประจําปี
๒๕๕๑ ที่ แสดงผลงานของสํานักงาน งบการเงินและบัญชีทาํ การที่ ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้ องแล้ ว พร้ อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) จึงขอเสนอรายงานประจําปี
๒๕๕๑ ต่อ คสช. เพื่ อให้ เป็ นไปตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ ายแห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่
กําหนดให้ สาํ นักงานทํารายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร (คบ.) เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และรัฐมนตรีเพื่ อทราบ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๔.๒

รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ลาออก

ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) มีมติในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๖
มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๕ ๒ เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ 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 ผู้ทรงคุณวุฒิทมีี่ ประสบการณ์เกี่ ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายทางการแพทย์
ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติแทนกรรมการที่ ขอลาออก นั้น บัดนี้ นายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ได้ ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งแล้ ว เมื่ อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดัง
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๗

มติทปี่ ระชุม

๔.๓

รั บ ทราบการแต่ ง ตั้ ง ศาสตราจารย์ แ สวง บุ ญ เฉลิ ม วิ ภ าส เป็ นกรรมการสรรหา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ ลาออก

ความคืบหน้าการผลักดันปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration)

สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) โดยศูนย์ประสานงานการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน และหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพใน
ประชาคมอาเซียน ตามที่ ระบุไว้ ในปฏิญญาเชียงใหม่ นั้น
สช. ขอรายงานความคืบหน้ าในการดําเนินงานตามมติ คสช. ดังนี้
๑. จัดทําหนังสือแจ้ งให้ กระทรวงการต่างประเทศได้ ทราบถึงมติ คสช. ในการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๒ เพื่ อพิจารณาบรรจุ “การพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” เป็ น
ระเบียบวาระในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Council: ASCC Council) ครั้งที่ ๑ ซึ่ งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ
กรุงเทพมหานคร
๒. ประสานงานกับสถาบันการศึกษาด้ านอาเซียน และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดย
ได้ จัดทําเอกสารทางวิชาการเรื่ อง HIA : The Tool to the maximum Benefit of the ASEAN People สําหรับ
ใช้ เป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการประสานงาน
๓. เสนอ “กรอบแนวคิดการพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพสําหรับเป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนาภูมิภาคอาเซียน” ในการประชุมคณะกรรมการสําหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล
ซึ่ งที่ ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เรื่ อง “การพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในภูมิภาค
อาเซียน” เป็ นหนึ่ งในประเด็นที่ ประเทศไทยจะผลักดันในที่ ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งที่ ๑ เพื่ อเป็ น Deliverables ของไทยในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๕ ในเดือนตุลาคม
๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

๔.๔

รั บ ทราบความคื บ หน้ าการผลั ก ดั น ปฏิ ญ ญาเชี ย งใหม่ เพื่ อพั ฒ นากลไกการ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

ความคืบหน้าการจัดทําธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ได้ มีมติ การประชุ มครั้ งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวั นที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบร่ างธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และดําเนินการตามความในมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่ อไปนั้น บัดนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้ มีมติ
เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. .... ตามที่ คสช. เสนอ และให้ รายงานต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๘

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปแล้ ว ขณะนี้อยู่ในระเบียบวาระเพื่ อ
ทราบของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ ว
อนึ่ ง ตามมาตรา ๔๘ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญญั ติ ใ ห้ ธ รรมนู ญฯที่
คณะรั ฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ มีผลผูกพันหน่ วยงานของรั ฐและหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องที่ จะต้ อง
ดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้ าที่ ของคน ดังนั้น ธรรมนูญฯจึงมีผลผูกพันตามบทบัญญัติกฎหมายแล้ ว และ
เพื่ อการผลักดันและพัฒนาธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ คสช. เห็นชอบให้ แต่ งตั้งคณะกรรมการ
๒ ชุด เพื่ อสนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าว ได้ แก่
๑. คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อสนับสนุนธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
มีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็ นประธาน และผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็ น
เลขานุ การ คณะกรรมการฯได้ มีการประชุมและกําหนดให้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารองค์กร
นโยบาย องค์กรการวิจัยและองค์กรสนับสนุ นทุน เพื่ อกําหนดโจทย์วิจัยเชิงระบบที่ จําเป็ นเพื่ อสนับสนุ นการ
บรรลุเป้ าหมายของธรรมนู ญฯ และกําหนดแผน แนวทางการวิจัยร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ ประโยชน์ความรู้และ
ผู้สนับสนุนการวิจัย แล้ วรวบรวมเป็ นยุทธศาสตร์และแผนการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อสนับสนุนธรรมนูญฯต่อไป
๒. คณะกรรมการติดตาม สนั บสนุ น และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบ
สุขภาพแห่ งชาติ มีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็ นประธาน และเลขาธิการ คสช. เป็ นเลขานุ การ ได้ มีการ
ประชุมและมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และแนวทางการผลักดันธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่ งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่ อยกร่ างยุทธศาสตร์การผลักดันธรรมนู ญฯทั้งการประสานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนสุขภาพ ฉบับที่ ๑๑ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานรัฐ และสนับสนุนการจัดทํา
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ผ่านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพต่างๆ รวมทั้ง
สมัชชาสุขภาพ ซึ่ งปัจจุบันได้ เกิดรูปธรรมของการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่
อนึ่ งปรากฎว่ า องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาได้ จัดทํา “ธรรมนู ญ
สุขภาพชะแล้ ” และประกาศใช้ แล้ วเมื่ อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีการตั้ง “สํานักธรรมนูญสุขภาพชะ
แล้ ” ขึ้น เป็ นองค์กรชุมชนกํากับดูแลและขับเคลื่ อนให้ เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพนี้ด้วย ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

๔.๕

รับทราบความคืบหน้ าการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
ที่ ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ ว

ความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

นายสุพัฒน์ ธนะพิ งค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ ประธานคณะอนุ กรรมการติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่ องจากระเบียบวาระที่ ๓.๑ การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้ นึ นั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้ มีการประชุมเพื่ อวางแนวทางในการขับเคลื่ อน
และการติดตาม ความคืบหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลการ
ดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๑๙

๑. แนวทางการขับเคลื่ อนเพื่ อการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ ไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑

แนวคิดในการดําเนินงาน
๑) มุ่งผลักดันสู่การปฏิบัติ (Action) อย่างมียุทธศาสตร์
๒) คํานึงถึง “การมีส่วนร่วมอย่างสมานฉันท์” และการเชื่ อมประสานที่ ดี
๓) มีการบริหารจัดการอย่างมีศิลปะ (SMART Management)
๔) มีกระบวนการสนับสนุน ติดตามผลที่ เหมาะสม
๑.๒ ช่องทางและกลไกในการขับเคลื่ อน
๑) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อรับไปปฏิบัติ
๒) ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร/ภาคี ในพื้นที่
๓) ประสานตรงเฉพาะเรื่ องเฉพาะประเด็น เฉพาะองค์กร
๔) จัดกระบวนการเฉพาะ (พิเศษ)
๕) เชื่ อมประสานกับ กระบวนการสมั ช ชาสุข ภาพเฉพาะพื้ นที่ และสมั ช ชาสุข ภาพเฉพาะ
ประเด็น
๖) ใช้ กระบวนการสื่ อสารทางสังคม
๒. การติดตามความคืบหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
พิจารณาแนวทางในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับมติ
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติใน ๑๒ มติจาก ๑๔ มติ โดยยกเว้ น (๑) มติที่ ๑.๑ ธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ และ (๒) มติที่ ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในสังคมไทย ที่ มีกลไกการ
ดําเนินงานที่ คสช. แต่งตั้งเป็ นการเฉพาะอยู่แล้ ว ดังนี้
๒.๑ พิจารณาเสนอให้ มติที่ ๑.๑๓ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์
มีกลไกในการติดตามการดําเนินงานเป็ นการเฉพาะ
๒.๒ ประสานงานกลไกการดํา เนิ น งานที่ คสช. และ สช. ได้ มี คํา สั่ ง แต่ ง ตั้ ง แล้ ว เพื่ อติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ า ได้ แก่
๑) มติที่ ๑.๒ การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ที่ มีรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล) เป็ นประธานกรรมการ
๒) มติที่ ๑.๖ ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปั ญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ได้ มี
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํา แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การกับ ปั ญ หาจากเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ที่ มีนายแพทย์สวุ ิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ
๒.๓ ประสานหน่วยงาน/องค์กรภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ สนอข้ อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวเข้ าสู่
การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ จํานวน ๘ มติ เพื่ อเป็ นกลไกในการติดตามความคืบหน้ า
ดังนี้
๑) มติที่ ๑.๓ นโยบายแห่ งชาติเพื่ อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ พหุ วัฒนธรรม ได้ แก่
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต้
๒) มติที่ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต ได้ แก่ เครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะด้ าน
เกษตรและอาหารเพื่ อสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ าที่ ๒๐

๓) มติ ที่ ๑.๗ บทบาทองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นกั บ ก ารจั ด การสุ ข ภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติสงแวดล้
ิ่
อม ได้ แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๔) มติที่ ๑.๑๒ การจัดการสุขภาพแรงงานนอกระบบ ได้ แก่ มูลนิธแิ รงงานและอาชีพ
๕) มติที่ ๑.๑๔ วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้ องสุขภาวะคนไทย ได้ แก่ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
๒.๔ การติดตามความคืบหน้ าของการดําเนินงานโดยตรงกับองค์กรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
๒.๕ การติดตามความคืบหน้ าของการดําเนินงานผ่านการรายงานทางสื่ อสารสาธารณะในช่ องทาง
ต่างๆ ได้ แก่ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
๓. การสนับสนุนให้ เกิดการขับเคลื่ อนการดําเนินงานตามมติ
สช. ได้ สนับสนุนให้ เกิดการขับเคลื่ อนการดําเนินงานตามมติในรูปแบบต่างๆ ที่ เหมาะสม ได้ แก่
- เชื่ อมประสานกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
- จัดเวทีเฉพาะประเด็นเป็ นการเฉพาะ
๔. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดทําร่ างรายงานผลการดําเนินงานตามมติต่อสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๒ จํานวน ๖ มติ ตามที่ ได้ ระบุไว้
๕. ความคืบหน้ าของการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑
สืบ เนื่ องจากการประชุ ม คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวั นที่ ๒๓ มี น าคม
๒๕๕๒ ที่ ประชุมได้ รับทราบรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑ และการดําเนินการตามมติการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการฯขอรายงานความ
คืบหน้ าในครั้งที่ ๒ เพิ่ มเติม ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๕
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ มีความเห็นว่า เรื่ องการดําเนินการติดตาม
มติเป็ นเรื่ องที่ นายกรัฐมนตรีให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก จึงเสนอให้ คสช. เข้ ามามีบทบาทเข้ าไปช่วยหนุ น
เสริมในการติดตามความคืบหน้ าในการดําเนินงาน ซึ่ งจะเป็ นส่วนช่วยการทํางานของคณะอนุกรรมการติดตาม
มติ โดยให้ ทปี่ ระชุมร่วมกันพิจารณาบทบาทหน้ าที่ ของ คสช. โดยเฉพาะ คสช.ที่ มาจาก ๑๓ เขตพื้นที่
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ในการดําเนินการติดตามมติการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๒ มีความล่าช้ า ระยะเวลาในการจัดทํารายงาน และดําเนินงานสั้น ทําให้ การ
ติดตามไม่ท่วั ถึงเท่าที่ ควร เสนอให้ มีการดําเนินการจัดทําแผนการในการติดตามโดยให้ ดาํ เนินการพร้ อมกับ
การจัดงานสมัชชสุขภาพ เพราะถ้ าการดําเนินงานล่าช้ า ทําให้ การติดตามไม่รอบด้ านและไม่ท่วั ถึงประชาคมทุก
ส่วน
มติทปี่ ระชุม

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๑

๔.๖

ความคืบหน้าการขอแก้ไข พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานความคืบหน้ าการขอแก้ ไข พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก ดังนี้
๑. สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๑ ได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอแก้ ไขความใน มาตรา ๒๖วรรคแรก ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่ องจากติดขัดจากการตีความในมาตรา ๒๖ วรรคแรก ทําให้ ไม่สามารถตั้งงบประมาณเพื่ อใช้ ใน
การบริหารงานตามภารกิจในกฎหมายโดยตรงได้
๒. นายกรั ฐ มนตรี ( นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ ) ประธาน คสช. ได้ เห็ น ชอบให้ แจ้ งยื น ยั น ต่ อ
คณะรัฐมนตรี เพื่ อการแก้ ไขความใน มาตรา ๒๖วรรคแรก ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เมื่ อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒
๓. คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ มื่ อวั น ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เห็น ชอบหลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพแห่ งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเสนอ และส่งให้ สาํ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้ วย
แล้ วนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
๔. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่
...) พ.ศ. .... เสร็จแล้ ว และได้ เสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่ อ
พิจารณาดําเนินการต่อไป
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการบรรจุเข้ าระเบียบวาระเพื่ อพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รับทราบความคืบหน้ าการขอแก้ ไข พ.ร.บ.สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา
๒๖ วรรคแรก ที่ อยู่ระหว่างการบรรจุ เข้ าระเบียบวาระเพื่ อการพิจารณาในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เรื่องเพื่อพิจารณา

กฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นพ.ชาตรี เจริญศิริ รอง
เลขาธิการ คสช. ผู้รับผิดชอบงาน เป็ นผูรายงานต่อที่ ประชุม
นพ.ชาตรี เจริญศิริ รองเลขาธิการ คสช. รายงานว่า ตามที่ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ได้ บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่
เป็ นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวติ ตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยได้
การดําเนิ นการตามหนังสือเจตนาตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เมื่อผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบตั ิ ตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือ
ว่าการกระทํานัน้ เป็ นความผิดและให้พน้ จากความรับผิดทัง้ ปวง ”
เป็ นการรับรองสิทธิในการปฏิเสธการรักษา โดยบุคคลมีสทิ ธิทาํ หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิตตน หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการ
เจ็บป่ วย ซึ่ งในมาตรา ๑๒ วรรคสองกําหนดให้ มีการออกหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
หน้ า ๒๒

กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง เพื่ อวางหลักเกณฑ์ วิธีการในการทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิตตน หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยได้
อันได้ แก่ การดําเนินการทั้งหลายเกี่ ยวกับหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวที่ เรียกว่า “living will” หรือ “advance
directives/decision” เพื่ อให้ ผ้ ูป่วยที่ ทาํ หนังสือแสดงเจตนาได้ รับการดูแลรักษาตรงตามความประสงค์ หรือ
สามารถปฏิเสธการรักษาที่ ไม่เป็ นประโยชน์ต่อตนวาระสุดท้ ายของชีวิตที่ เรียกว่า “ยืดการตาย” หรือผู้ป่วยที่
ต้ องทรมานจากโรคบางโรคในระยะยาวโดยไม่มีทางรักษาให้ หายขาดได้ ยุติความทรมานนั้น ด้ วยความเคารพ
สิทธิที่จะตัดสินใจของผู้ป่วย ซึ่ งอาจไม่ต้องการรักษาด้ วยวิธีการที่ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
และญาติ หรือทําให้ ไม่ อาจตายอย่ างสงบ หรือทําให้ ต้องเสียค่าใช้ จ่ายจํานวนมากโดยไม่ เกิดประโยชน์ใดๆ
นอกจากนั้น ยังเป็ นภาระต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยรวม เช่น ผู้ป่วยที่ มีสภาพฟื้ นไม่ได้ ตายไม่
ลง มีชีวิตอยู่ ด้วยเครื่ องช่ วยหายใจเท่านั้น ทั้งนี้ การทําหนังสือแสดงเจตนาจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูเกี่ ยวข้ อง
ป้ องกันความขัดแย้ งของญาติในการตัดสินใจเกี่ ยวกับผู้ป่วยได้ ทางหนึ่ ง แต่แพทย์ พยาบาลยังให้ การดูแล
ผู้ป่วยเพื่ อบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไม่ว่าจะทําหนังสือแสดงเจตนาไว้ หรือไม่กต็ าม ตามแนวทางการ
การดูแลรักษาแบบประคับประคอง
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่ งมีหน้ าที่ ประสานงานกับหน่วยงานด้ านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ ดาํ เนินงานเกี่ ยวกับเรื่ องสุขภาพ ร่วมกับ
ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงได้ จัดกระบวนการยกร่าง
กฎกระทรวงตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ ผ่านมา โดยเริ่ มจากการศึกษาองค์ความรู้ท้งั
จากกฎหมาย แนวปฏิ บั ติ ใ นต่ า งประเทศ และกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ยวข้ อ งในประเทศ และยกร่ า ง
กฎกระทรวงพร้ อ มกั บ กระบวนการประชุ ม รั บ ฟั ง ความเห็น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ ช าการ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานผู้ให้ บริการสาธารณสุข สภาวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้ อง องค์กรต่างๆ
รวมถึงผู้แทนฝ่ ายผู้รับบริการและญาติผ้ ูป่วยในวาระสุดท้ าย เพื่ อยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว แล้ วจึงได้ นาํ ร่าง
กฎกระทรวงไปเปิ ดรับฟั งความเห็น ทั้งโดยทางเอกสารและการจัดเวทีรับฟั งความเห็นเพื่ อพัฒนาปรับปรุง
จัดทําร่างกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยสรุปกระบวนการยกร่างกฎกระทรวงทั้งฉบับ ดังนี้
๑. จัดกระบวนการรั บ ฟั งความเห็นเพื่ อยกร่ างกฎกระทรวง มาตรา ๑๒ พระราชบั ญ ญั ติสุขภาพ
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ ในระยะแรก ได้ แก่
๑.๑ จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้ านกฎหมาย ผู้แทนสภาวิชาชีพ สถานพยาบาล
และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อทําความเข้ าใจเนื้อหาของสิทธิผ้ ูป่วยตาม
มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติน้ ี และยกร่างกฎกระทรวง เมื่ อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้ าร่วมประมาณ ๓๐ คน
๑.๒ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้ านกฎหมาย ผู้แทนสภาวิชาชีพ
สถานพยาบาลและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อปรับปรุงกฎกระทรวง เมื่ อวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๑ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้ าร่วมประมาณ ๕๐ คน
๑.๓ จัดสัมมนา “การทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข : จากร่ าง
กฎกระทรวงสู่ก ารผลั ก ดัน ในแนวทางปฏิบั ติ “ เมื่ อวั น ที่ ๑๘ พฤศจิ กายน ๒๕๕๑ ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ มีผ้ ูเข้ าร่วมประมาณ ๘๐ คน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๓

๑.๔ จัด ประชุ มวิ ชาการ เรื่ อง “สิท ธิในการตายอย่ างมี สุข ภาวะตามพระราชบั ญญั ติสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่ อวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๑ ณ ห้ องประชุมเอสแคป ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ มีผ้ ูเข้ าร่วมประมาณ ๖๐๐ คน
๑.๕ จัดประชุ มหารื อเพื่ อปรับปรุงร่ างกฎกระทรวง เมื่ อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้ อง
ประชุมสภาการพยาบาล ผู้เข้ าร่วมประมาณ ๓๐ คน
๑.๖ จัดประชุมหารือเพื่ อปรับปรุงร่างกฎกระทรวง เมื่ อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ ห้ อง
ประชุมสภาการพยาบาล ผู้เข้ าร่วมประมาณ ๓๐ คน
๒. ศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ ได้ นาํ ความเห็นและข้ อเสนอแนะจากการประชุมข้ างต้ นมาปรับปรุงร่ าง
กฎกระทรวงให้ มีความสมบูรณ์ข้ นึ แล้ วส่งให้ สช เผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่ อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะ โดย สช. ได้ ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปยังสภาวิชาชีพ ราชวิทยาลัยที่ เกี่ ยวข้ อง โรงพยาบาลทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน คณะแพทยศาสตร์ ทุกแห่ ง วิทยาลั ยพยาบาล สถาบัน การศึกษา หน่ วยงาน/องค์ก รที่
เกี่ ยวข้ อง นักกฎหมาย นักวิชาการ และประชาชนที่ สนใจ โดยให้ ส่งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะกลับมา
ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่ งมีความเห็นตอบกลับมาทั้งสิ้น ๙๓ ราย เป็ นองค์กร ๘๘ องค์กร และ
บุคคล ๕ คน
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่ ส่งกลับทั้งหมดเห็นชอบกับหลักการของร่ างกฎกระทรวง แต่มี
ข้ อเสนอแนะในรายละเอียดเกี่ ยวกับแนวทางปฏิบัติ ควรครอบคลุมถึงการเยียวยาทางจิตใจ และการสื่ อสาร
ระหว่างแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล และญาติผ้ ูป่วย ทั้งนี้ ส่วนมากเห็นว่า ร่ างกฎกระทรวงควรกําหนดแนวทาง
อย่ า งกว้ า งๆ เพื่ อสามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการปฏิบั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของผู้ ป่ วยและ
สภาพแวดล้ อม
๓. นอกจากร่างกฎกระทรวงแล้ ว ศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ ร่วมกับ สช. ได้ จัดทําร่าง แนวปฏิบัติเพื่ อ
รองรับการดําเนินงานในทางรูปธรรมตามกฎกระทรวงดังกล่ าว และได้ นําร่ างกฎกระทรวงและร่ างแนวทาง
ปฏิบั ติ น้ ี ไปจั ด เวทีรั บฟั ง ความคิ ด เห็น สาธารณะต่ อ ร่ า งกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบั ติ โ ดยเชิ ญ ผู้ แทน
สถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติผ้ ูป่วย และประชาชนผู้สนใจ ทําความเข้ าใจกับการตายในบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม และสิทธิในการปฏิเสธการรักษา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๒ ใน ๔ ภูมิภาค รวมผู้เข้ าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน จากการรับฟังความเห็นรวม ๔ ครั้ง ดังนี้
๓.๑ การรับฟังความคิดเห็นในภาคใต้ จัดที่ จังหวัดสงขลา เมื่ อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓.๒ การรับฟั งความคิดเห็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดขอนแก่น เมื่ อวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓.๓ การรับฟั งความคิดเห็นในกรุงเทพมหานครและภาคกลางจัดที่ กรุงเทพมหานคร เมื่ อวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓.๔ การรับฟังความคิดเห็นในภาคเหนือ จัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
๔. ศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ ร่วมกับ สช. ได้ นาํ ความเห็นและข้ อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงจนได้ ร่าง
กฎกระทรวงและนําเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่ ปรึกษาเพื่ อส่งเสริมการใช้ สทิ ธิและหน้ าที่ ด้านสุขภาพ
อันประกอบด้ วยผู้ ทรงคุ ณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ ทรงคุ ณวุฒิด้านกฎหมาย ตัวแทนองค์ กร
วิชาชีพ ตัวแทนองค์กรด้ านสุขภาพ ตัวแทนสื่ อมวลชน รวม ๓ ครั้ง และได้ ปรับปรุงมาโดยลําดับจนเป็ นฉบับ
สมบูรณ์นาํ เสนอเข้ าสู่การพิจารณาของ คสช.
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๔



สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง
๑. คํานิยาม
๒. การทําหนังสือแสดงเจตนา
เพื่ อความชัดเจนที่ จะดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ ทาํ หนั งสือแสดงเจตนา เป็ นไปตาม
มาตรา ๑๒ วรรค ๒แห่ งพระราชบั ญญั ติสุขภาพแห่ งชาติ จําเป็ นต้ องระบุ ข้อมูลสําคัญที่ สมควรปรากฏใน
หนังสือแสดงเจตนาไว้ ดังนี้
๒.๑ วัน เดือน ปี ที่ ทําหนังสือ และข้ อมูลของผู้แสดงเจตนาเพื่ อใช้ ระบุตัวบุคคลและอํานวย
ความสะดวกในการติดต่อกับผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาล เช่น ชื่ อ
สกุล ของผู้ทาํ หนังสือ ชื่ อพยาน รวมถึงประเภทของบริการสาธารณสุขที่ ไม่ต้องการรับ
๒.๒ ชื่ อบุคคลใกล้ ชิดที่ ผู้ทาํ หนังสือเจตนาให้ ความไว้ วางใจเพื่ อทําหน้ าที่ อธิบายเจตนาที่ อาจ
ระบุไว้ ไม่ชัดเจน ในกรณีทผี่ ้ ูแสดงเจตนาไม่อยู่ในภาวะที่ จะอธิบายด้ วยตนเองได้ แต่ท้งั นี้
มิใช่การตัดสินใจหรือปฏิเสธการรับบริการสาธารณสุขแทนผู้ป่วย
๒.๓ ผู้ทาํ หนังสือแสดงเจตนาสามารถเปลี่ ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาได้ ตลอดเวลา ในกรณีมี
หนังสือแสดงเจตนาหลายฉบับ ให้ ถอื ฉบับที่ ทาํ ครั้งสุดท้ ายเป็ นฉบับที่ มีผลบังคับ
๒.๔ รายละเอียดความประสงค์อนื่ ๆ เช่น ความปรารถนาจะได้ รับการเยียวยาทางจิตใจ ซึ่ ง การ
ปฏิบัติตามความเชื่ อทางศาสนา วัฒนธรรมของผู้ทาํ หนังสือแสดงเจตนา
๓. บุคคลสามารถทําหนังสือแสดงเจตนา ณ ที่ ใดก็ได้ แต่ในกรณีมีความประสงค์จะทําหนังสือแสดง
เจตนาที่ สถานบริการสาธารณสุขให้ อาํ นวยความสะดวกตามสมควร
๔. หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนา
เป็ นการกํา หนดหลั ก เกณฑ์และวิ ธีก ารดํา เนิ น การของผู้ เ กี่ ยวข้ องเพื่ อให้ ส ามารถปฏิบั ติ ต าม
หนังสือแสดงเจตนาได้ อย่างถูกต้ องตามความปรารถนาของผู้ทาํ หนังสือ โดยกําหนดหลักการกว้ าง ๆ ซึ่ งสถาน
บริการสาธารณสุขอาจปรับใช้ แนวทางซึ่ งปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ วให้ ตอบสนองต่อกรณีมีผ้ ูนาํ หนังสือแสดงเจตนามา
แสดง ประกอบด้ วย
๔.๑ เมื่ อผู้แสดงเจตนาเข้ ารับการรักษาตัวให้ แสดงหนังสือต่อเจ้ าหน้ าที่ ของสถานพยาบาลโดย
ไม่ชักช้ าและให้ เก็บรักษาไว้ เพื่ อใช้ ประกอบการดําเนินการที่ เกี่ ยวข้ อง
๔.๒ กรณีผ้ ูป่วยยังมีสติสัมปชัญญะให้ ผ้ ูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทําความเข้ าใจ อธิบายภาวะ
ความเป็ นไปของโรคให้ ผ้ ูป่วยทราบ รวมถึงแนวทางการรักษาต่อไป แต่หากผู้ป่วยไม่อยู่ใน
ภาวะที่ จะรับรู้ได้ ให้ สอื่ สารกับบุคคลใกล้ ชิดหรือญาติ
๔.๓ กรณีมีปัญหาในการดําเนินการ หรือการตีความตามหนังสือแสดงเจตนา ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้ านสาธารณสุขควรปรึกษากับบุคคลใกล้ ชิดหรือญาติทรี่ ะบุไว้ ในหนังสือแสดงเจตนาเพื่ อ
กําหนดแนวทางการรักษาต่อไป ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์สงู สุดของผู้ทาํ หนังสือแสดงเจตนาและ
ตรงกับความประสงค์ของผู้ทาํ หนังสือแสดงเจตนามากที่ สดุ
๔.๔ กรณีที่ผู้แสดงเจตนาอยู่ ระหว่ างตั้งครรภ์ให้ หนังสือนั้นมีผลเมื่ อผู้ น้ันพ้ นจากสภาพการ
ตั้งครรภ์
๕. ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติดาํ เนินการออกประกาศว่าด้ วยแนวทางปฏิบัติสาํ หรับ
สถานบริการสาธารณสุข
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๕

ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
๑)

๒)
๓)
๔)
๕)

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อสังเกตโดยสรุป ดังนี้
ขอให้ แก้ ไขคําว่า “ตามความเหมาะสม” ในข้ อ ๒ วรรคท้ าย “...ทั้งนี้สถานบริการสาธารณสุข ควรให้
ความร่ วมมือตามความเหมาะสม” เป็ น “ตามสมควร” เพื่ อให้ สอดคล้ องกับข้ อ ๓ “...ให้ ผ้ ูประกอบ
วิชาชีพด้ านสาธารณสุขและเจ้ าหน้ าที่ ทเี่ กี่ ยวข้ องให้ อาํ นวยความสะดวกตามสมควร”
เสนอให้ สถานบริการได้ จัดทําแบบฟอร์มคล้ ายการยินยอมให้ รักษา คือ ให้ ผ้ ูรับบริการสามารถใช้ เพื่ อ
ปฏิเสธการรักษาที่ เป็ นไปเพื่ อการยืดชีวิตก่อนการรับบริการ
เสนอให้ แก้ ไขคําว่า “สภาพผักถาวร” ด้ วยเป็ นคําเฉพาะ ประชาชนส่วนใหญ่ จะเข้ าใจกับคําว่า “สภาพ
เจ้ าชายและเจ้ าหญิงนิทรา”
เสนอให้ ตัดคําว่า “ยาวนาน” จากนิยามคําว่า “สภาพผักถาวร” ในส่วนของ “...ขาดความสามารถในการ
รับรู้และติดต่อสื่ อสารอย่างยาวนานและถาวร โดยปราศจาก...”
ควรพิจารณาให้ ความสําคัญกับการตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาฯของผู้รับบริการ และการมีหน่วยงาน
หรือบุคคลที่ เป็ นที่ เชื่ อถือลงนามรับรอง เพื่ อการป้ องกันกรณีการเกิดปัญหาทางข้ อกฎหมายอื่ นๆ

มติทปี่ ระชุม

๕.๒

เห็นชอบหลักการ ร่ าง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการตาม
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการ
ตายในวาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วย พ.ศ. .... และ
มอบให้ เลขาธิการ คสช.นําข้ อสังเกตของคสช.ไปพิ จารณาปรั บปรุงรายละเอียด
ต่อไป แล้ วให้ เสนอ ร่ างกฎกระทรวงต่ อคณะรัฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการพิจารณาเสนอชื่อผูเ้ หมาะสมแต่งตั้งเป็ นกรรมการที่ปรึกษา คสช.

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ(คสช.) มีหน้ า ที่ และอํา นาจหลั กในการให้ ข้ อเสนอแนะแก่รั ฐบาลและหน่ วยงานต่ างๆในเรื่ องที่
เกี่ ยวข้ องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการด้ านสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการดําเนิน
ภารกิจ ของ คสช. จํา เป็ นต้ อ งอาศั ย การเชื่ อมโยงทุ ก ภาคส่ วนในสัง คมทั้ง ภาครั ฐ ภาควิ ช าการ และภาค
ประชาชนเข้ า ด้ ว ยกัน และต้ องอาศัยการดําเนิน งานด้ วยยุ ทธศาสตร์ หลายด้ าน และต้ องคํานึ งถึง ทุกมิติ ที่
เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพ
ที่ ผ่ านมา คสช. ได้ มี ม ติใ นการประชุ มครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่ อวั น ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ แต่ ง ตั้ งให้
เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และผู้ อาํ นวยการสํานักงบประมาณ เป็ น
กรรมการที่ ปรึกษา คสช. เนื่ องจากองค์ประกอบของ คสช. ขาดผู้แทนจากหน่วยงานที่ สาํ คัญในด้ านการพัฒนา
นโยบายระดับชาติ และการดูแลการใช้ งบประมาณในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องในระบบ
สุขภาพ ดังนั้นเพื่ อให้ การดําเนินงานของ คสช. มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น สมควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ หมาะสม
เป็ นกรรมการที่ ปรึกษา คสช. จํานวนไม่เกิน ๗ คน
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๖

๑. ให้ มีการเสนอชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ หมาะสมในการแต่งตั้งเป็ น กรรมการที่ ปรึกษา คสช. ไม่เกิน ๗
คน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติหน้ าที่ เท่ากับวาระของ คสช. ในวาระแรก (ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๔)
๒. ให้ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเสนอชื่ อผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เหมาะสมในการแต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการที่ ปรึกษา คสช. ดังนี้
(๑) นายวิชัย โชควิวัฒน
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๘) และประธานกรรมการบริหาร
(๒) นายวิจัย อัมราลิขิต
อนุกรรมการ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๖)
(๓) นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
อนุกรรมการ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๗)
(๔) รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
อนุกรรมการ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๙)
(๕) นายประพจน์ เภตรากาศ
อนุกรรมการ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๑๐)
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เลขานุการ
โดยมีหน้ าที่ และอํานาจ ในการกําหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาเสนอชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ หมาะสม
เสนอต่อ คสช. เพื่ อพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการที่ ปรึกษา คสช. ต่อไป
มติทปี่ ระชุม

๕.๓

เห็นชอบให้ มีการเสนอชื่ อผู้ ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมในการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการที่
ปรึกษา คสช.ไม่เกิน ๗ คน ให้ มีระยะเวลาปฏิบัติหน้ าที่ เท่ากับวาระของ คสช.ใน
วาระแรก(ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) โดยให้ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการพิจารณา
เสนอชื่ อผู้เหมาะสมฯ มีนายวิชัย โชควิวัฒน เป็ น ประธานอนุ กรรมการ และ
เลขาธิการ คสช. เป็ นเลขานุ การ ให้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ในการกําหนดหลักเกณฑ์
และพิจารณาเสนอชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ หมาะสม เสนอต่อ คสช. เพื่ อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการที่ ปรึกษา คสช. ต่อไป

การแต่ งตั้งประธานคณะกรรมการสนับสนุ นการศึ ก ษาและติ ดตามการเจรจาการค้าระหว่ าง
ประเทศที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพแทนประธานที่ขอลาออก

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สืบ เนื่ องจาก มติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ ทั้งนี้เป็ นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติท๑ี่ .๔ การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจาการค้ าเสรี โดย คสช. มีมติให้ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ที่
ปรึกษาเครือข่ ายนักธุ รกิจเพื่ อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม เป็ นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติเป็ นกรรมการและเลขานุการนั้น เนื่ องจาก สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๗

ได้ รับแจ้ งจาก นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ว่า ปัจจุบันมีภาระงานที่ จาํ เป็ นต้ องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง ทําให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ประธานกรรมการได้ อย่างเต็มที่ ซึ่ งอาจส่งผลให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ไม่
ต่ อเนื่ อง จึงขอลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการเพื่ อให้ การดํา เนิ น งานของคณะกรรมการสนั บ สนุ น
การศึ ก ษาและติ ด ตามการเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและนโยบายสุ ข ภาพ
ดํา เนิ น งานต่ อ ไปได้ จึ ง เห็น สมควรแต่ ง ตั้ ง นางศิ ริ น า ปวโรฬารวิ ท ยา กรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มธุรกิจ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการที่ ขอลาออก ดังมีประวัติโดย
ย่อตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบแต่ งตั้งให้ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
เป็ นประธานคณะกรรมการสนับสนุ นการศึกษาและติดตามการเจรจา การค้ าระหว่ างประเทศที่ มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ แทนประธานกรรมการที่ ขอลาออก สําหรับองค์ประกอบและอํานาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการให้ เป็ นไปตามมติการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบการแต่ ง ตั้งนางศิรินา ปวโรฬารวิ ทยา เป็ นประธานกรรมการสนับสนุ น
การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพแทนประธานที่ ขอลาออก

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑

นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

เพื่ อให้ ก ารประชุ ม คสช. เป็ นไปอย่ า งเป็ นอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ เกิด ประสิท ธิผ ล และเป็ นระบบ
ฝ่ ายเลขานุ การจึงขอกําหนดเวลานัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติทปี่ ระชุม

๖.๒

รับทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เรื่องอื่นๆ
๑) ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งชาติ และแผนเร่ งรัดการป้องกันและปรามปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ แจ้ งว่า มูลนิธเิ ข้ าถึงเอดส์ เครือข่าย
ผู้ป่วย องค์กรภาคประชาชน และนักวิชาการได้ ยื่นหนังสือร้ องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คสช.
เรื่ อง ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติ และแผนเร่งรัดการป้ องกันและปรามปรามการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา โดยแผนเร่งรัดการป้ องกันและปรามปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ ผ่านมติคณะรัฐมนตรี
เมื่ อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่ งเห็นว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับ คสช. จึงขอนําประเด็นดังกล่าวเสนอ
คสช. เพื่ อพิจารณาด้ วย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๘

๒) ขอความร่ ว มมื อ ในการประสานงานกับ สํ า นัก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด และบุ ค ลากรด้า น
สาธารณสุข
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ เสนอให้ มีการขอความร่ วมมือในการ
ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและบุคลากรด้ านสาธารณสุขในการทํางานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ
นายวิทยาแก้ ว ภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม รับที่ จะช่วย
ประสานงาน โดยจะขอข้ อมูลจากเลขาธิการ คสช. เพื่ อการประสานงาน และแจ้ งให้ กับนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทัว่ ประเทศได้ ทราบ เพื่ อการดําเนินงานร่วมกับ เครือข่ายต่อไป
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๓๕ น.
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางสาวชนินญา อ่อนท้ วม
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๙

