
รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๑ 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี  ๓ / ๒๕๕๒ 

วนัศุกรท่ี์  ๒๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. 

ณ   หอ้ง ๓๗๐๑  ชั้น ๗  อาคารรฐัสภา ๓ 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑. นายวิทยา  แก้วภราดัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ          ประธานการประชุม 

๒. นางอบุล หลิมสกุล    แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคม                 กรรมการ 
 และความมั่นคงของมนุษย์   

๓. นายจักรี สจุริตธรรม  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์            กรรมการ 
๔. นายภิมุข  สมิะโรจน์  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ            กรรมการ 

 และสิ่ งแวดล้อม 

๕. นายชาํนิ  บูชาสขุ     แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                        กรรมการ 
๖. ดร.โคทม  อารียา  ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ            กรรมการ 
๗. นายประนูญ สวุรรณภักดี   แทนประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ            กรรมการ 

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

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

                                               ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ        
๑๕. นายยรรยงชัย  โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑๖. นายพงษ์ศักด ิ พยัฆวิเชียร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๑๗. ดร.เสรี  พงศ์พิศ   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   ผู้แทนองคก์รภาคเอกชนเขต ๗     กรรมการ 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่   ๒ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๒ 

 

๒๗. นายณรงค์  ตั้งศิริชัย  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘     กรรมการ 
๒๘. นายสรุพงษ์  พรมเท้า  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙     กรรมการ 
๒๙. นายสน่ัน 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. นายอภิสทิธ ิ เวชชาชีวะ์   นายกรัฐมนตรี       

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร                        
๓. ม.ร.ว.สขุุมพันธ ์บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๔. นายพเยาว์  เนียะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
๕. นายธรีศักดิ  พานิชวิทย์์   นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ 
๖. ศ.นพ.สมศักดิ  โล่ห์เลขา์   ผู้แทนแพทยสภา        

๗. รศ.ดร.ศิริชัยย์  ชัยชนะวงศ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖      
 

ผูใ้หข้อ้มูลในการประชมุ 

๑. นายบัณฑรู เศรษฐศิโรตม์  ผู้อาํนวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร 

    คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ 

๒. นายไพศาล  ล้ิมสถติย์  ศูนย์กฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร์  

                                             คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นางสวุรรณี  คาํม่ัน กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

๒. นายโกวิท  ยงวานิชจิต รองผู้อาํนวยการสาํนักอนามยั กรุงเทพมหานคร 

๓. นายปรีชา บริสทุธิ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

๔. นพ.อาํนาจ  กุสลานันท ์ อปุนายกแพทยสภา คนที่  ๑ 

๕. นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๖. นพ.อาํนวย  กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

๗. นพ.ศุภกจิ  ศิริลักษณ์ ผู้อาํนวยการสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ 

๘. นพ.พีรพล สทุธวิิเศษศักดิ์  แทนเลขาธกิารสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

๙. นางปุณณภา ทองพันธุ ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสขุ ศาลาว่าการเมืองพัทยา   

๑๐. นายไพศาล  เจียนศิริจินดา แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสขุภาพภาคเหนือ 

๑๑. นางสริิพร ถาวโรฤทธิ์  ผู้อาํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กระทรวงพัฒนาสงัคมฯ 
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๑๒. ดร.กาญจนา กาญจนสนิิทธ ์ ที่ ปรึกษาสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
๑๓. นพ.อกุฤษฏ ์ มิลินทางกูร รองเลขาธกิาร คสช.                          

๑๔. นพ.ชาตรี เจริญศิริ รองเลขาธกิาร คสช. 

๑๕. นายภัคคพงษ์ วงศ์คาํ พนักงาน สช. 
๑๖. นางอรพรรณ ศรีสขุวัฒนา พนักงาน สช. 

๑๗. นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต พนักงาน สช. 
๑๘. นายนิพล  ธนธญัญา พนักงาน สช. 
๑๙. นายจารึก  ไชยรักษ์ พนักงาน สช. 
๒๐. นางสาวนาตยา  แทน่นิล พนักงาน สช. 
๒๑. นางสาวชญาดา  ฟักน่วม พนักงาน สช. 
๒๒. ดร.เดชรัตน์  สขุกาํเนิด พนักงาน สช. 
๒๓. นางสาวสมพร   เพง็คํา่ พนักงาน สช. 
๒๔. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ พนักงาน สช. 
๒๕. นางสาวสริะกาญจน์  มโนทศันันท ์ พนักงาน สช.  
๒๖. นายสรุชัย  กล่ันวารี พนักงาน สช. 
๒๗. นางพลินี  เสริมสนิสริิ พนักงาน สช. 
๒๘. นางสาวกรกนก ตันตระกูล พนักงาน สช. 
๒๙. นายธนิษฐ์  สคุนธนิกร พนักงาน สช. 
๓๐. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงาน สช. 
๓๑. นายอนุศักดิ  สภุาพร์  พนักงาน สช. 
๓๒. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา พนักงาน สช. 
๓๓. นางสาวกนกวรรณ  นิลปักษ์ พนักงาน สช. 
๓๔. นางสาวจรินพร  คงศรีจันทร์ พนักงาน สช. 

๓๕. นางสาวศิริเพญ็  ก่องแก้วรัศมี พนักงาน สช. 

๓๖. นางสาวสวุรรณา  สมเจริญศิลป์ พนักงาน สช. 

๓๗. นางสาวปรางทพิย์  เนตรน้อย พนักงาน สช. 

๓๘. นางสาวชนินญา  อ่อนท้วม พนักงาน สช. 
 

เปิดประชมุ เวลา  ๑๐.๐๕ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองแจง้ท่ีประชมุทราบ 

๑.  มอบหมายรองประธาน คสช. เป็นประธานในการประชมุ 

นายวิทยา แก้วภราดัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน คสช. แจ้งว่า ด้วย

นายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิธ ิ์   เวชชาชีวะ) ประธาน คสช. ติดภารกจิเร่งด่วนไม่สามารถมาร่วมการประชุมคร้ัง

น้ีได้  และได้มอบหมายให้รองประธาน คสช. ทาํหน้าที่ ประธานในการประชุมแทน 

มติที่ ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๒  
  นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบ

วาระที่  ๒  
จึงเรียนมาเพ่ือที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ ประชุม  รับรองรายงานการประชุม คสช. คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๒  

โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ       

ในระเบียบวาระเร่ืองเพ่ือทราบที่  ๓.๑ – ๓.๕ ขอนาํเสนอด้วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอยีด 

ดังน้ี 

๓.๑  การเตรียมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตามที่ พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ 

วรรคแรก กาํหนดให้คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(คสช.) จัดให้มีสมัชชาสขุภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหน่ึง

คร้ังและให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติขึ้นมา คณะหน่ึงน้ัน ในการประชุม คสช. คร้ังที่  ๖/

๒๕๕๑ วันที่  ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๑ มีมติแต่งตั้ง นพ.สวิุทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสขุ 

ระดับ ๑๑ เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ซ่ึงมีความก้าวหน้าในการ

ดาํเนินงานโดยสรุป ดังน้ี 

๑. การได้มาซ่ึงคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง 

ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง กาํหนดให้แต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่ งมิได้เป็น

ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ซ่ึงมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสบิ

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด น้ัน เพ่ือให้การคัดเลือกกรรมการเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบและได้ผู้แทน

จากทุกภาคส่วนที่ แท้จริง ประธานคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ พร้อมจัดทาํคาํสั่งแต่งตั้ง

เสนอ ประธาน คสช. พิจารณาลงนามแล้ว และนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. 

ได้ลงนามในคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ ์

๒๕๕๒  

๒. การจัดทาํหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้าย 

ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้าย กาํหนดให้ คจ.สช. มีอาํนาจกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารจัดการเกี่ ยวกบั

การจัดประชุมและหลักเกณฑอ์ื่ นที่ เกี่ ยวกบัการปฏบัิติหน้าที่  น้ัน คจสช. ได้จัดทาํประกาศคณะกรรมการ

จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๕๒ เสรจ็แล้ว ซ่ึงได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  

๓.  กาํหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๓ 

ตามมาตรา ๔๓ กาํหนดให้ คจสช. มีหน้าที่ ในการจัดการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ กาํหนด 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๕ 

 

วันเวลาและสถานที่ ในการประชุม ซ่ึงต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อน 

วันประชุมนั้น ในการประชุม คจสช. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่   ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และการประชุม 

คจสช. คร้ังที่  ๔/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีมติกาํหนดจัดประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ 

คร้ังที่  ๒ ระหว่างวันที่   ๑๖–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดาํเนินนอก 

กรุงเทพมหานคร  

๔.  ร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเดน็ ในการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

คจสช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ ที่ มี พญ.ประนอม คาํเที่ ยง เป็นประธานอนุกรรมการ 

เพ่ือทาํหน้าที่ พัฒนาความเข้มแขง็ด้านวิชาการในการจัดทาํร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเดน็ และ

การจัดทาํข้อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  โดยมีผลการ

ดาํเนินการ ดังน้ี 

๑) เดือนเมษายน–พฤษภาคม ๒๕๕๒ ได้เปิดรับข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะจากภาคี/

เครือข่ายต่างๆ อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสิ้น ๕๐๗ ภาคี/เครือข่าย เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ซึ่ งได้รับข้อเสนอประเดน็นโยบายสาธารณะทั้งสิ้น ๑๑๕ ข้อเสนอ จาก 

๕๗ ภาคี/เครือข่าย  

๒) ในการประชุม คจสช. คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ ประชุมได้พิจารณา

กาํหนดร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จาํนวน ๑๑ ประเดน็ ซ่ึงเป็น

ประเดน็ใหม่ ๑๐ ประเดน็ และประเดน็สืบเนื่ องจากสมัชชาสขุภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ จาํนวน ๑ ประเดน็ 

ซ่ึงได้มีการจัดประชุมผู้เสนอข้อเสนอในแต่ละประเดน็ทั้ง ๑๑ ประเดน็เม่ือวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

และวันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพ่ือให้ได้คณะทาํงานวิชาการเฉพาะประเดน็ ในการจัดทาํรายงานเชิง

วิชาการและการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และจัดทาํร่างข้อเสนอ/มติในประเด็น

นโยบายสาธารณะทั้ง ๑๑ ระเบียบวาระดังกล่าว เพ่ือเป็นเอกสารประกอบระเบียบวาระนําเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสขุภาพแห่งชาติต่อไป 

๕.  การเข้าร่วมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้ผู้ที่ ประสงค์เข้าร่วม

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ต้องสมัครลงทะเบียนตามแบบและหลักเกณฑ์ที่  คจ.สช. กาํหนด น้ัน คจสช. ได้

จัดทาํหลักเกณฑก์ารลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ดังกล่าวเสรจ็สิ้นแล้ว และได้

ประกาศใช้เม่ือวันที่  ๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึง สช. จะได้ประกาศให้สาธารณะได้ทราบต่อไป 

เม่ือวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏบัิติการ “เตรียมพร้อมสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ คร้ังที่  ๒” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการประชุม

ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทาํงาน รวมทั้งสิ้นเป็นจาํนวน ๔๐๑ คน โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจภาพรวมกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และแนวทางการ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายทั้งในช่วงก่อน- ระหว่าง-หลัง การประชุมสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเครือข่าย  
๖. การติดตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติที่ ผ่านมา 

คจ.สช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามมติ ที่ มี นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ  เพ่ือทาํหน้าที่ สนับสนุน ติดตามการดาํเนินการตามมติจากสมัชชา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๖ 

 

สุขภาพแห่งชาติที่ ผ่านมา และจัดทาํรายงานการติดตามการดาํเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ     

ที่ ผ่านมา เสนอต่อ คจ.สช. เพ่ือรายงานต่อสมัชชาสขุภาพแห่งชาติในคร้ังถดัไป  

๗.  การประเมินผลสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ 

  คจ.สช. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผล ที่ มี นายศิริชัย สาครรัตนกุล เป็นประธาน

อนุกรรมการ เพ่ือทาํหน้าที่ ประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ โดย

มอบหมายให้ ดร.บัญชร  แก้วส่อง นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดาํเนินการประเมินผลภายนอก และ รศ.ดร.

เนาวรัตน์  พลายน้อย เป็นที่ ปรึกษาในการวางระบบการประเมินภายใน มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒–มกราคม ๒๕๕๓ โดยมุ่งเน้นการประเมินรูปแบบและกระบวนการจัดสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติเป็นหลัก มีขอบเขตการประเมินผลอ้างองิจากหลักเกณฑแ์ละวิธกีารการจัดสมัชชาสขุภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซ่ึงจะพิจารณาครอบคลุมถึงบริบท ตัวนาํเข้า กระบวนการและผลลัพธข์องสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  
มติที่ ประชุม  รับทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๒ พ.ศ ๒๕๕๒  

๓.๒  การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่ อจัดทําแผนงานหลกั แผนการเงินและงบประมาณ สํานกังาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
ตามมาตรา ๓๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้สาํนักงานจัดทาํ

แผนงานหลัก แผนการดาํเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจาํปี ที่ สอดคล้องกบัแผน ๔ ปีรองรับการ

ดาํเนินงานตามพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑- ๒๕๕๔  สาํหรับใช้เป็น

แผนแม่บทการดาํเนินงานในแต่ละปีงบประมาณน้ัน เพ่ือให้การจัดทาํแผนงานดังกล่าวทันต่อการใช้งานใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  สช. จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏบัิติการการจัดทาํแผนงานหลัก  แผนการดาํเนินงาน 

แผนการเงินและงบประมาณ สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ขึ้น ในระหว่าง

วันที่  ๒๖–๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท อาํเภอชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี โดย  

เรียนเชิญ คสช. คบ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในการประชุมคร้ังน้ี ประมาณ ๔๐ คน 

เพ่ือให้ข้อแนะนาํต่อแนวทางในการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯที่ มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายของ

แผน ๔ ปีฯ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ  
มติที่ ประชุม  รับทราบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทาํแผนงานหลัก แผนการเงิน และ

งบประมาณสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

๓.๓  การจดัทําหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการติดตามและประเมินผลเก่ียวกบัระบบสุขภาพแห่งชาติและ

ผลกระทบดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ  

ตามมาตรา ๒๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐    ให้คณะกรรมการสขุภาพ 

แห่งชาติ(คสช.) มีหน้าที่ และอาํนาจในการกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินผลกระทบด้านสขุภาพที่ เกดิ 

จากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏบัิติการ สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๗ 

 

ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้ดาํเนินการยกร่างหลักเกณฑฯ์ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีกระบวนการดาํเนินงาน ดังน้ี 

๑. สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีคาํสั่งที่  ๑๓/๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะทาํงานยกร่างระบบ 

กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ ที่ มี นายแพทย์วิพุธ 

พูลเจริญ เป็นประธานคณะทาํงาน ซ่ึงร่างระบบ กลไกและหลักเกณฑด์ังกล่าวได้ผ่านความเหน็ชอบของสมาชิก

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมติที่  ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน

สขุภาพในสงัคมไทย 

๒. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีมติการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เห็นชอบการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพที่ มีนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธาน

มูลนิธินโยบายสุขภาวะ เป็นประธานและเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  

๓. สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ (HIA Coordinating Unit: HIA Co-Unit) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้สาํนักงาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ทาํหน้าที่ เป็นสาํนักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ 

๔. ศูนย์ประสานงานฯ ได้ทาํการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ โดยมี

การทบทวนข้อมูลทางวิชาการและการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศประกอบ จัดประชุมปรึกษากับหุ้นส่วน

การทํางานที่ สํา คัญ  ได้แก่  กรมอนามัย  กรมควบคุมโรค  สํา นักงานสํา นักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และมูลนิธนิโยบายสขุภาวะ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๓ 

๕. ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะ และนาํเข้าสู่กระบวนการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน ผู้ประกอบการ บริษัทที่ ปรึกษา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ประชาชน   ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ

พัฒนาและนโยบายสาธารณะ นักวิชาการ รวมถงึนักพัฒนาเอกชน ซ่ึงได้ดาํเนินการเสรจ็สิ้นแล้วทั้งหมด ๕ เวท ี

ดังน้ี 

• วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รับฟังความเหน็หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกจิและ

ผู้ประกอบการ ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

• วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒  เวทรัีบฟังความเหน็จากเครือข่ายภาคเหนือ  

ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ 

• วันที่  ๓ สงิหาคม ๒๕๕๒  เวทรัีบฟังความเหน็จากเครือข่ายภาคอสีาน  

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• วันที่  ๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ เวทรัีบฟังความเหน็จากเครือข่ายภาคใต้  

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

• วันที่  ๑๗ สงิหาคม ๒๕๕๒ เวทรัีบฟังความเหน็จากเครือข่ายภาคกลาง  

ณ คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

๖. จัดประชุมปรึกษาหารือกบัเครือข่ายเฉพาะประเดน็ที่ ยังมีข้อห่วงกงัวล ประกอบกบันาํข้อคิดเหน็

และข้อเสนอแนะที่ ได้จากการจัดเวทรัีบฟังฯ ทั้ง ๕ เวท ีรวมถงึข้อเสนอแนะที่ ส่งมาทาง Email มาปรับปรุงเป็น 

ร่างฯ ฉบับที่ สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  
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ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกระบวนการตรวจสอบร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยสาธารณะ ทั้งการเผยแพร่

ในเวป็ไซต์ การจัดเวทสีาธารณะ และการรับฟังความเหน็ผ่านช่องทางอื่ น ๆ ก่อนที่ จะเป็นร่างสุดท้ายเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA และคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

มติที่ ประชุม  รับทราบการจัดทาํหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ ยวกับ

ระบบสขุภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสขุภาพที่ เกดิจากนโยบายสาธารณะ 

๓.๔   การจดัทําขอ้เสนอเพ่ือพฒันาระบบป้องกนั ควบคุมโรคและภยัท่ีคุกคามสุขภาพ สืบเนื่องจากการ

ระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่  

๑. สืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ในประเทศไทยที่ ก่อให้เกิดข้อ

สงสยัของสาธารณะต่อประสิทธภิาพของระบบการจัดการป้องกนัและควบคุมโรคของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง

เทา่ที่ ผ่านมาระบบการจัดการโรคอบัุติใหม่ที่ สาํคัญของประเทศไทย เป็นที่ ยอมรับของการจัดการในระดบัสากล 

ในกรณีโรคซ่าร์ส ประเทศไทยสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้จนไม่ถูกจัดเป็นพ้ืนที่ ที่ มีการระบาด หรือใน

กรณีไข้หวัดนกที่ เร่ิมการระบาดในปี ๒๕๔๗ ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย แม้จะยังมีความเสี่ ยง

เน่ืองจากยังมีการเกดิโรคในต่างประเทศรวมทั้งพบการระบาดของโรคในสตัว์ปีกของไทยอยู่เป็นระยะ  

๒. ในปัจจุบัน กาํลังมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ ๒๐๐๙ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

ได้เตรียมการรองรับและคาดทาํนายการเกดิระบาดของโรค ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่  

๑(๒๕๔๘-๒๕๕๐) มีการสรุปบทเรียนของการดาํเนินการตามแผนฯอย่างเป็นระบบ จนพัฒนาเป็นแผนฯฉบับ

ที่  ๒(๒๕๕๑-๒๕๕๓) และมีการจัดทาํแผนปฏิบัติการแม่บทเตรียมความพร้อมสาํหรับการระบาดใหญ่ของ

โรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่ งคณะรัฐมนตรีผ่านความเหน็ชอบเมื่ อวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ แต่สงัคมกยั็ง

มีความตระหนกและสับสนต่อสถานการณ์ของโรค ตลอดจนเร่ิมมีการตั้งประเด็นในสื่ อสาธารณะต่อระบบ

ป้องกนัและควบคุมโรคทั้งระบบด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับอุปสรรคที่ ปรากฏในเอกสารสรุปบทเรียน เช่น การขาด

กลไกบริหารจัดการและขับเคล่ือนแผนฯที่ มีความต่อเน่ือง ขณะที่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาวะของ

โลกทั้งด้านสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสุขภาพอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เป็นการ

เกดิขึ้นของโรค ปัจจัยเสี่ ยงและภัยคุกคามสขุภาพรูปแบบใหม่ที่ ต้องการการจัดการระบบป้องกนัและควบคุมที่

เทา่ทนัสถานการณ์ที่ เปล่ียนไป 

๓. ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ให้ 

คสช.จัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ซ่ึงขณะน้ีธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ได้ผ่านความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วเม่ือวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และตามมาตรา ๔๘ ธรรมนูญฯที่

คณะรัฐมตรีให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้ผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องที่ จะต้องดาํเนินการ

ต่อไปตามอาํนาจหน้าที่ ของตน ซ่ึงธรรมนูญฯได้กาํหนดกรอบนโยบายและทศิทางในการป้องกนัและควบคุม

โรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพที่ เน้นการมีส่วนร่วม และอยู่บนฐานความรู้ไว้อย่างชัดเจน โดยมุ่งให้เกิด

เอกภาพในการป้องกนั ควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสขุภาพที่ เช่ือมโยงประสาน สอดคล้องกนัทุกระดับ   

ดังน้ัน เพ่ือหนุนเสริมประสิทธิภาพของระบบป้องกัน ควบคุมโรค และปัจจัยคุกคามสุขภาพของ

ประเทศ โดยใช้ความรู้ เชิงระบบและกลไกพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมเข้ามาสนับสนุน สาํนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จึงได้ร่วมกบัสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ดาํเนินการเพ่ือให้มี
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การศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และรูปแบบ กลไกของระบบป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามสุขภาพใน

ประเทศและในระดับสากล เพ่ือสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาํหรับการพัฒนาระบบและกลไกการ

ป้องกนั ควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพของประเทศ โดยจะใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน ซ่ึงจะได้รายงาน

ความคืบหน้าให้ คสช.ทราบต่อไป 
ที่ ประชุมได้อภิปรายและมีข้อสงัเกต ดังน้ี 

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม  มีความเห็น

เพ่ิมเติมว่า ตามที่ เลขาธิการ คสช. ได้รายงานว่า สช. และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการเพ่ือให้มีการศึกษา วิเคราะห์สถานการณแ์ละรูปแบบ กลไกของระบบป้องกนั ควบคุมโรคและปัจจัย

คุกคามสุขภาพในประเทศและในระดับสากล เพ่ือสังเคราห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาํหรับการพัฒนาระบบ

และกลไกการป้องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพของประเทศ โดยใช้เวลา ๖ เดือนน้ัน ขอให้ลด

ระยะเวลาในการดาํเนินการให้น้อยลงได้หรือไม่ เพ่ือที่ จะได้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาํหนดทศิทางให้กับ

กระทรวงสาธารณสขุด้วย  

 นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า ในการดาํเนินการวิจัยเร่ือง ไข้หวัด

ใหญ่สายพันธใ์หม่ ๒๐๐๙ น้ันควรให้มีการวิจัยเช่ือมโยงกบัเร่ืองภาวะโรคร้อนด้วย 

มติที่ ประชุม  รับทราบการจัดทาํข้อเสนอเพ่ือพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม

สขุภาพ สบืเนื่ องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ 

๓.๕ การยื่ นเร่ืองของสมาคมต่อตา้นสภาวะโลกรอ้นต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการให้

ขอ้เสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรี 

ด้วยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(คสช.) เร่ือง ขอให้เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ ยวกับนโยบายด้านสุขภาพและปัญหาเกี่ ยวกับการไม่

ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง และ

ดาํเนินการใดๆ ตามอาํนาจหน้าที่ ของ คสช. ในมาตรา ๒๕(๒) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๖.๓ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้รับทราบ 

มติที่ ประชุม รับทราบการย่ืนเร่ืองของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนต่อคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติในการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี 

 ๓.๖  รายงานความเห็นของคณะกรรมการศึกษา สนบัสนุนและติดตามผลการดําเนินงานตามขอ้เสนอ

ของ คสช. ว่าดว้ย การแกไ้ขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นท่ี

มาบตาพุดและจงัหวดัระยอง 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท ์ 

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ และนายบัณฑรูย์ เศรษฐศิโรตม์ ผู้อาํนวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐาน

ทรัพยากร คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๑๐ 

 

รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ รายงานว่า สืบเน่ืองจากมติที่ ประชุม 

คสช. คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๑๒๒๑ เห็นชอบข้อเสนอทางนโยบาย เร่ือง ผลกระทบจาก

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง  และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและติดตามผลการดาํเนินงานตามข้อเสนอของ คสช. ว่าด้วย การแก้ไขปัญหา

ผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยมีท่านผู้หญิง 

ดร.สธุาวัลย์ เสถยีรไทย เป็นประธาน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติการประชุม เม่ือวันที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

เหน็ชอบให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับข้อเสนอ ๓ ข้อไปพิจารณาดาํเนินการ ส่วนอกี  ๒  ข้อ คือ  

(๑)  ให้รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยจัดตั้งคณะกรรมการจากทุก

ภาคส่วน วางและจัดทาํผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่  ปรับปรุง

ระบบการจัดการทรัพยากรนํ้าใหม่ พิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลังและจัดตั้งกองทุ

สิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง จัดให้มีระบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะ

ปัญหาเดก็และเยาวชน  และจัดให้มีบริการทางสังคม  ซึ่ งเป็นความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ  โดย

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในทุกขั้นตอน   

(๒) ให้รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่ มาบตาพุดและบ้านฉาง  

ในระหว่างการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดยให้มีการกําหนดแนวทางและ

กระบวนการตัดสนิใจในการให้อนุมัติ/อนุญาต/ให้ความเหน็ชอบการขยายโรงงานอตุสาหกรรมใหม่ ให้เป็นไป

ตามมาตรา  ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ให้คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ บริเวณ

ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี(นายกอร์ปศักดิ  สภาวสุ์ ) เป็นประธาน รับไปพิจารณาแล้ว

นาํเสนอคณะรัฐมนตรีอกีคร้ังหน่ึง   

จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนาํไปสู่การดาํเนินงานสาํคัญที่ เกี่ ยวข้อง ดังน้ี   

๒.๑  คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก ได้มีการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ วันที่  ๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ พิจารณาข้อเสนอของคสช. และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องต่าง ๆ 

ดาํเนินการตามข้อเสนอที่  (๑) ส่วนข้อเสนอที่  (๒) ที่ ประชุมมีมติ  

ก)  มอบหมายสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาหาแนวทางปฏบัิติที่ ชัดเจน กรณีที่ องค์การ

อสิระด้านสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญฯ ยังจัดตั้งไม่แล้วเสรจ็   

ข)  มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข และ สช. รับเร่ืองการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ซ่ึง

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ไปเร่งดําเนินการ โดยออกเป็นระเบียบหรือกาํหนดวิธีปฏิบัติที่

เหมาะสมแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สปัดาห์  

ค)  มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งทบทวนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง โรงงานที่ อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน ลงวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ข้อเทจ็จริง ซ่ึงปัจจุบันกระทรวงอตุสาหกรรมได้มีประกาศยกเลิกประกาศฉบับน้ี เป็นที่ เรียบร้อย

แล้ว 

๒.๓   คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ได้มีมติการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๒ มอบหมายให้

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวง

สาธารณสุข ดาํเนินการหาข้อยุติในแนวทางปฏบัิติร่วมกันภายใต้รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๗ ซ่ึงต่อมา

กระทรวงอตุสาหกรรมได้มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะทาํงานข้ึนมา ๓ ชุด เพ่ือดาํเนินงานตามมติดังกล่าว 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๑๑ 

 

๒.๔  สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตอบข้อหารือของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบักจิกรรมพลังงาน 

กระทรวงอตุสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ ยวกบัการ

ปฏบัิติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ ตามบันทกึสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดัง

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๖.๒   

ทั้งน้ี ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัข้อเสนอของคสช. คือ การตอบข้อหารือที่ ว่า  “ในระหว่างที่ ยังไม่มี

กฎหมายกาํหนดรายละเอียดในการจัดตั้งองค์การอิสระ หน่วยงานอนุญาตจึงสามารถพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้แก่โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนได้ หากโครงการหรือ

กจิกรรมน้ันได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชนใน

ชุมชนและได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งน้ี ตาม

หลักเกณฑท์ี่ กฎหมายซ่ึงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกาํหนดไว้” 

๒.๕  คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ได้มีมติการประชุมคร้ังที่  ๑๒/๒๕๕๒ วันที่  ๕ สิงหาคม 

๒๕๕๒  

ก)  มอบหมายให้สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งพิจารณาแนวทางการได้มาซ่ึง 

องค์การอิสระ เพ่ือให้ความเห็นประกอบการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพสาํหรับ

โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตาม ม.๖๗ ของ

รัฐธรรมนูญฯ โดยในขณะที่ ยังมิได้มีการจัดตั้ งองค์การดังกล่าว ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

ดาํเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องไปพลางก่อน 

 ข) มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กาํหนดคาํนิยามของโครงการหรือกจิกรรมที่ ก่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง รวมทั้งเร่งรัดการจัดทาํระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ดาํเนินการขององค์การอิสระในการใหความเห็นชอบต่อโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบอย่างรุนแรงและนาํเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

ค) มอบหมายกระทรวงสาธารณสขุและ สช. ร่วมกนักาํหนดหลักเกณฑแ์ละระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือใช้

สําหรับการพิจารณาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (HIA) และประสานกับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพ่ือผนวกเร่ืองดังกล่าวไว้ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA) ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือรองรับการดาํเนินงาน

ตามมาตรา ๖๗ ต่อไป 

นายบัณฑูรย์ เศรษฐศิโรตม์ ผู้อาํนวยการโครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการ

สทิธมินุษยชนแห่งชาติรายงานว่า ในการน้ี คณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดาํเนินงานตาม

ข้อเสนอของ คสช. ว่าด้วย การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่

มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ได้มีการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ วันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ และได้แสดง      

ข้อห่วงใยต่อกระบวนการอนุมัติ อนุญาตโครงการในช่วงระหว่างที่ แนวทางการดาํเนินงานตามมาตรา ๖๗ ยัง

ไม่มีการประกาศเป็นทางการ โดยเฉพาะในระหว่างที่ ยังไม่มีการจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่ งแวดล้อมและ

สขุภาพ คณะกรรมการฯจึงได้วิเคราะห์เปรียบเทยีบผลกระทบต่าง ๆ ที่ อาจจะเกดิขึ้นจากทางเลือกรูปแบบของ

กระบวนการอนุมัติ อนุญาตโครงการในช่วงระหว่างที่ แนวทางการดาํเนินงานตามมาตรา ๖๗ ใน ๓ รูปแบบ 

สรุปเสนอดังตารางต่อไปน้ี 
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ทางเลือก/รูปแบบ จุดเด่น จุดด้อย 

๑ .  ในช่วงที่ แนวปฏิบั ติตาม

มาตรา ๖๗ ยังจัดทําไม่แล้ว

เสรจ็หน่วยงานอนุญาตสามารถ

พิจ า รณา ให้ใบอ นุญาตแก่

โครงการท่ีผ่านการประเมินผล

กระทบทางสิ่ งแวดลอ้ม(EIA) 

แลว้ได ้

๑. ลดแรงกดดันจากภาคเอกชน ๑. อาจเร่งให้เกิดกระแสต่อต้านจาก

ประชาชนในพ้ืนที่ ที่ ได้ รับผลกระทบ 

และนาํสู่ความขัดแย้งรุนแรงได้ 

๒ .  นั ก ล ง ทุ น ข า ด ค ว า ม ม่ั น ใ จ 

เ น่ืองจากว่ายังไม่ได้แก้ไขปัญหาเชิง

ระบบ จึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแนวทาง

ปฏบัิติได้อกี  

๓ .  อาจ เกิดการ ฟ้อง ร้อ ง เกี่ ย วกับ

ประเด็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญฯมากขึ้น 

๔. รัฐบาลสูญเสียโอกาสในการยกระดับ

มาตรฐานระบบประเมินผลกระทบของ

ประเทศ เพ่ือสร้างมาตรการที่ ดีในการ

คัดกรองโครงการพัฒนาที่ เป็นผลดีต่อ

สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

ร ว ม ถึ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ค ว า ม

รับผดิชอบต่อสงัคม 

๒. เร่งผลักดันให้มีการจัดตั้ง

องค์การอิสระฯ โดยเสนอให้

คณะรัฐมนตีนํา ร่าง  พ .ร .บ .

องค์การอิสระฯ ที่ กระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติฯ จัดทาํไว้

แ ล้ว  เ ข้ าสู่ กระบวนการนิติ

บัญญัติ ระหว่างน้ียังไม่ควรมี

การอนุมติัโครงการ 

๑. เป็นการแก้ไขปัญหาที่ ต้นเหตุ 

ของระบบประเมินผลกระทบของ

ประเทศ ซ่ึงยกระดับไปสู่ความมี

ธรรมมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการคัดกรองโครงการที่ เป็นผลดี

ต่อสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพ  

๒. ลดความขัดแย้ง และหากจัดตั้ง

สพเรจ็จะสร้างความม่ันใจให้กบันัก

ลงทุนในการวางแผนการลงทุน

ระยะยาว เน่ืองจากมีแนวปฏิบัติที่

ชัดเจน   

๑. การออกกฏหมายต้องใช้เวลานาน 

ทาํให้นักลงทุนอาจขาดความม่ันใจใน

ช่วงเวลาดังกล่าว 

๓. เร่งผลักดันให้มีการจัดตั้ง

อ งค์ ก า รอิ ส ร ะฯ  ออก เ ป็น

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

คู่ขนานกับการเสนอกฎหมาย

อ ง ค์ ก า ร อิ ส ร ะ ฯ  เ ข้ า สู่

กระบวนการนิติบัญญัติ โดยให้

มี เ น้ื อหาตาม  ร่ า ง  พ .ร .บ .

๑ .  ใช้เวลาในการออกระเบียบ

สาํนักนายกฯไม่นานเน่ืองจากเป็น

อาํนาจของรัฐบาลโดยตรง 

๒. เพ่ิมความม่ันใจให้กับนักลงทุน

เน่ืองจากมีแนวปฏบัิติที่ ชัดเจน 

๓. ประชาชนในพ้ืนที่ มีความม่ันใจ

ในแนวทางการพัฒนาที่ ดี ทาํให้ลด

๑. ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม

ของการดาํเนินงานอยู่บ้าง แต่ไม่นานนัก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๑๓ 

 

ทางเลือก/รูปแบบ จุดเด่น จุดด้อย 

องค์การอิสระฯ ที่ กระทรวง

ท รั พ ย า ก ร ฯ จั ด ทํ า ไ ว้ แ ล้ ว 

ระหวา่งน้ียงัไม่ควรมีการอนุมติั

โครงการ 

ปัญหาข้อขัดแย้ง  และการเสีย

บรรยากาศการลงทุนจากกรณี

ฟ้องร้อง 

๔ .  รัฐบาลมีความม่ันใจในการ

อนุ มัติ โครงการที่ เ ป็นผลดี ต่อ

คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชน 

๕.ลดความสูญเสียงบประมาณใน

การฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสยีหาย

จากโครงการที่ ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้รับทราบและให้ความเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือ สช. จะได้สรุปเสนอต่อ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อสงัเกต ดงัน้ี 

นายประนูญ สุวรรณภักดี ผู้แทนประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเห็นว่า การ

ดําเนินการคู่ขนานระหว่างแนวทางที่   ๒ และ ๓ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นทางออกที่ ดีกว่า 

อย่างไรกต็ามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า องค์กรอิสระต้องประกอบด้วย

ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพ และผู้แทนอุดมศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมทรัพยากรและสุขภาพ 

โดยให้องค์กรเหล่าน้ีให้ความเหน็ประกอบ แต่ถ้าไม่ดาํเนินการตามความเหน็นั้นจะได้หรือไม่  อกีประเดน็หน่ึง

คือ การจะออกเป็นระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีนั้น ไม่ได้มีการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชนอย่างพอเพียง

ทั่วประเทศ ถ้าจะดาํเนินการตามแนวทางที่  ๒ และ ๓ ควรพิจารณาเร่ืองน้ีด้วย เพราะต้องคาํนึงถึงประโยชน์

ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ถ้าประชาชนเดือดร้อนควรมีการเยียวยาให้ครบถ้วนเรียบร้อย 
รศ.กฤตยา  อาชวนิจกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเหน็ว่า แนวทางการดาํเนินงานรูปแบบที่  ๓ ที่ ระบุว่า

ในระหว่างน้ียังไม่ควรมีการอนุมัติโครงการ แต่ได้พบข่าวในหนังสือพิมพ์ซ่ึงรายงานว่า นายกรัฐมนตรี จะเข้า

มาคุมเร่ืองน้ีเองคือจะเป็นผู้อนุมัติโครงการต่างๆ จึงขอความชัดเจนในเร่ืองน้ีด้วย และเห็นด้วยกับผู้แทน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ ควรเพ่ิมแนวทางที่  ๔ คือ นําแนวทางที่  ๒และ ๓ มารวมกัน นอกจากน้ียังมี

ข้อสังเกตว่า พ้ืนที่ ข่าวมีแต่เร่ืองจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการลงทุน แต่ข่าวอีกด้านพบน้อยมาก คือ การเยียวยา

สิ่ งที่ เกดิข้ึนในพ้ืนที่ มาบตาพุดที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก การเยียวยาน้ีจะยืนยันให้เหน็ว่า รัฐบาลน้ี

มีจุดยืนอย่างไร ปัจจุบันในระดับสากลมีรัฐบาลสีเขียว แต่บางรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เลือก

แนวทางสีเขียวกลาง คือ การรักษาสิ่ งแวดล้อมและชุมชนไปพร้อมๆ กับการลงทุนกบัภาคธุรกจิเอกชน เร่ือง

มาบตาพุดเป็นเร่ืองสาํคัญที่ จะแสดงให้เหน็ว่าประเทศไทย จะเลือกจุดยืนอยู่ตรงไหนในเร่ืองน้ีเพราะการศึกษา

เร่ืองสภาวะโลกร้อนจะเหน็ว่า มีเวลาเหลืออกีไม่มากเทา่ไร 
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นายภิมุข สมิะโรจน์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ช้ีแจงว่า เร่ือง 
การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม(EIA)  กบัการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ(HIA) มีความเกี่ ยวข้อง
ร่วมกัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้มีการประชุมหารือมาต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ และคร้ัง

สุดท้ายเม่ือวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยได้มีการสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฏีกา ซ่ึงคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า การก่อตั้งองค์กรอิสระตามมาตรา ๖๗ น้ีไม่สามารถออกเป็นระเบียบสาํนัก

นายกรัฐมนตรีได้ เน่ืองจากกระทบสทิธิภาคเอกชน ดังน้ันจึงขอให้มีการทบทวนและวิเคราะห์ใหม่  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ จะได้นาํประเดน็การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ(HIA) เข้ามาอยู่เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม(EIA) เข้าสู่ที่ ประชุมคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติที่ มีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในวันที่  ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๒ ถ้าที่ ประชุมมีมติเหน็ชอบกจ็ะนาํเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  

ดร.โคทม  อารียา ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ มีความเหน็ว่า การออกระเบียบ

สาํนักนายกรัฐมนตรีต้องดูระเบียบให้ชัดเจนว่าทาํได้หรือไม่ และสาํหรับโครงการที่ ผ่านการประเมินผลกระทบ

ทางสิ่ งแวดล้อมมาแล้ว ไม่ควรที่ จะมีการอนุมัติให้ดาํเนินการต่อได้ เสนอให้คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ

เป็นผู้พิจารณาอีกคร้ัง โดยนาํมติที่ ได้อนุมัติโครงการทั้งหมดมาทบทวน พิจารณาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม

รวมถงึผลกระทบทางสขุภาพด้วย จึงควรมีการจัดทาํเกณฑก์ารพิจารณาให้เรว็ขึ้น และรัฐบาลควรมีนโยบายใน

การเยียวยาประชาชนเพ่ือบรรเทาทุกข์ในพ้ืนที่ ให้ชัดเจน ถ้ามีการออกกฎระเบียบใหม่ขึ้ นมากอ็าจให้เกิดการ

ขัดแย้งในพ้ืนที่  ต้องพ่ึงศาลปกครอง ส่วนของเอกชนหากมีการพิสูจน์ได้ว่า เป็นโครงการที่ ดีกส็มควรออก

ใบอนุญาตให้ได้ 

นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า เร่ืองการป้องกันเป็นเร่ืองสาํคัญ  ไม่

ปฏเิสธการลงทุนทางธุรกจิ แต่ต้องมีมาตราการป้องกนัและเยียวยาให้ย่ังยืนควบคู่กนัไปด้วย 

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหน็ว่า ในกรณีน้ีภาคธุรกิจต้องการทราบแนวทางใน

การดําเนินงานที่ ชัดเจนเร่ืองการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมกบัการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ
เพราะต้องการทาํงานตามโครงการที่ ได้วางไว้  จึงเหน็ควรให้มีการดาํเนินงานในรูปแบบ ๒ และ ๓ ไปพร้อมๆ

กัน และเห็นว่า มีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่ จะต้องเผยแพร่เร่ืองการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมกบัการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจรับทราบขัอมูล ผลกระทบต่างๆ มากที่ สุด 

ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสนิใจ ผู้ที่ มีความเกี่ ยวข้องต้องรีบดาํเนินการทาํให้แนวทาง หลักเกณฑแืละวิธกีารมีความ

ชัดเจน และโครงการใดที่ ปฏบัิติได้ถูกต้องควรได้รับการอนุมัติ 
นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ขอให้

ผู้แทนจากสาํนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ช้ีแจงขั้นตอนการประเมินผลกระทบ
ดา้นสุขภาพรวมไปกบ่ ั การประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ดังน้ี 

ตามที่ ได้มีประชาชนย่ืนฟ้องถึงกรณีโครงการพัฒนาต่างๆ ยังมีเพียงการจัดทาํการประเมินผลกระทบ

ทางสิ่ งแวดล้อม หากยังไม่ได้มีการดาํเนินการเร่ืองการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการ
ดาํเนินงานตาม Guide line อยู่ ๒ เล่ม คือ (๑) เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน และ(๒) เร่ืองสขุภาพ ซ่ึงใน

อนาคตจะมีการจัดตั้ งคณะกรรมการ ผู้ชํานาญการ ที่ มีองค์ประกอบตาม มาตรา ๖๗แห่งธรรมนูญ

ราชอาณาจักรไทย ที่ จะทาํหน้าที่ ดูแลเร่ืองการจัดทาํการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและการประเมินผล
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กระทบดา้นสุขภาพ รวมทงั้ การมีส่วนร่วมของประชาชน หากโครงการไหนมีผลกระทบรุนแรง ต้องศึกษา 

Guide line ของผลกระทบน้ันๆ อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นมติจากการประชุมร่วม ๓ กระทรวงเม่ือวันที่  ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๒ และคณะกรรมการกฤษฎีกากมี็ความเห็นพ้อง และได้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ

จัดทาํ Guide line ของโครงการประเภทที่ มีผลกระทบรุนแรงร่วมกัน โดยได้นาํข้อเสนอของ คสฃ. เข้าร่วมใน

การพารณาด้วย  สาํหรับเร่ืองการขุดเจาะเหมืองแร่ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีการ

ตรวจสอบอยู่ ว่าการขุดหาทรัพยากรต่าง ๆ น้ันได้มีการทาํตามมาตรการที่ กาํหนดหรือไม่ ในส่วนของพ้ืนที่

มาบตาพุดอย่ในระหว่างการจัดทาํแผนการกาํจัดมลพิษ ซ่ึงจะแล้วเสรจ็ในเดือนกนัยายน ๒๕๕๒  

รศ.ดร.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์ มีความเหน็เพ่ิมเติมว่า ประเดน็หลักของปัญหาในแนวทางที่  ๑ คือ 

คณะกรรมการกฤษฎีกาพยายามตีความเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่อย่างไรกต็ามพบว่า ยังเกดิคาํถามจากประชาชน

จาํนวนมากว่า ในขณะที่ ต้องมีดาํเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อมมี(ร่าง)ข้อกฎหมายและแนวทางการดําเนินการที่ ค่อนข้างเป็นที่ ยอมรับอยู่แล้ว เหตุใดจึงไม่

พยายามผลักดันให้เกิดการนาํมาใช้เป็นต้นร่างของการพิจารณาดาํเนินการ  จึงควรเร่งการดาํเนินการตาม

ทางเลือกที่  ๒ ส่วนทางเลือกที่  ๑ อาจเกิดปัญหาประชาชนไม่ไว้วางใจได้  และสาํหรับทางเลือกที่  ๓ ที่ จะ

ออกเป็นระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๖๗ น้ัน ให้มีองค์ประกอบของกลุ่มบุคคลที่

เป็นผู้แทนขององค์กรสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพหรือคล้ายองค์กรอสิระ แต่ไม่ต้องเขียนว่าเป็นองค์กรอสิระกไ็ด้

แต่ให้มีองค์ประกอบตามที่ มาตรา ๖๗ กาํหนดไว้ เพ่ือให้ความคิดเห็นประกอบก่อนจะอนุมัติโครงการ ซ่ึง

น่าจะป็นแนวทางการทาํงานที่ ดีกว่าทางเลือกที่  ๑ 
นายพงษ์ศักดิ  พยัฆวิเชียร์  มีความเห็นว่า ปัญหาน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ ที่ มีผลกระทบทั้งในเร่ืองทาง

การเมือง การลงทุน และเกี่ ยวข้องกบัสขุภาพของประชาชน ดังน้ัน จึงควรดาํเนินการตามทางเลือกที่  ๓ ที่ ยังไม่

ควรอนุมัติโครงการ อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ ให้สุขภาพของประชาชนต้องมาก่อน แต่ใน

ขณะเดียวกันกค็วรเร่งรัดดาํเนินการในเร่ืองการผ่อนปรนต่อภาคธุรกิจให้เรว็ที่ สุดเช่นกัน และขอฝากให้ช่วย

พิจารณา กรณีการทาํเหมืองทองที่ แม่สลอย จังหวัดแพร่   ซ่ึงเป็นต้นนํา้สาํคญํ แม่นํา้ยม วังและน่านบางส่วน 

การพยายามต่อสัมปทานเหมืองเหลก็ มีภาคประชาชนต่อสู่เพ่ือรักษาสิ่ งแวดล้อม รวมถึงเยาวชนด้วยมีการทาํ

ประชาพิจารณ์ สิ่ งเหล่าน้ีถ้าปล่อยไว้จะทาํให้เกดิปัญหาเช่นเดียวกบัมาบตาพุด  

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม ให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมว่า เน่ืองจาก สช. มีภาคีเครือข่ายร่วมในการดาํเนินการ จึงขอเสนอให้เครือข่ายต่าง ๆ  ช่ วย ในกา ร

รณรงค์ให้ประชาชนระวัง รักษา สขุภาพตนเอง และช่วยกนัในการป้องกนัไข้หวัด ๒๐๐๙ เพราะปัจจุบันยังไม่มี

มาตราการป้องกันในทางสากลได้จริง และกระแสเร่ืองไข้หวัด ดังกล่าวลดลงทาํให้ประชาชนไม่ตื่ นตัวในการ

ป้องกนั 

มติที่ ประชุม  รับทราบรายงานความเห็นของคณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและติดตามผลการ

ดาํเนินงานตามข้อเสนอของ คสช. ว่าด้วย การแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ 

กรณีผลกระทบจากอตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ เสนอแนว

ทางการดาํเนินงานตามมาตรา ๖๗ ใน ๓ รูปแบบ ซ่ึงที่ ประชุมมีข้อสังเกตโดยสรุป 

ดังน้ี 
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๑. ควรพิจารณาดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ ในแนวทางที่  ๒ และ ๓ คู่ขนานไป

พร้อมกนั 

๒. มีข้อคิดเห็นจากสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าการออกระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดตั้งองค์กรอิสระฯ อาจไม่สามารถดาํเนินการได้ เน่ืองจาก

กระทบสทิธภิาคเอกชน 
๓. การดาํเนินงานตามมาตรา ๖๗  ควรยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แต่หาก

เอกชนรายใดที่ พิสจูน์ได้ว่าดาํเนินโครงการที่ ดีกค็วรพิจารณาออกใบอนุญาตให้ 
และให้เลขาธิการ คสช.รับข้อสังเกตจากที่ ประชุมไปแจ้งให้คณะกรรมการศึกษา 

สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอของ คสช.ฯ สรุปเสนอต่อ

นายกรัฐมนตรีต่อไป 

 ๓.๗ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบติังานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
นพ.วิชัย โชควิวัฒน   ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค

ศิลปะ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

บัญญัติให้ คบ. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ  และระเบียบคณะกรรมการบริหาร

สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏบัิติงานของเลขาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้

กาํหนดขั้นตอนการประเมินฯโดยสรุป ดังน้ี 

๑) ให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงานของเลขาธกิารเม่ือครบ ๑ ปีนับแต่วันที่ เลขาธิการได้ลงนามใน

สญัญาจ้าง 

๒) ให้เลขาธกิารจัดทาํรายงานผลการปฏบัิติงาน เสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

๓) ให้ คบ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของเลขาธิการ  ประกอบด้วย คสช. 

และ คบ. จํานวน ๓ คน  เพ่ือทาํหน้าที่ ประเมินผล และเสนอผลการประเมินต่อ คบ. เพ่ือ

พิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ มีคาํสั่งแต่งตั้ง 

๔) ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการพิจารณาวิธีการประเมินผลตามที่
เหน็สมควร 

๕) ให้ คบ. พิจารณาผลการประเมินและสรปุผลการประเมินเป็นระดับตามที่ กาํหนดไว้ในระเบียบ 

และ คบ. ได้มีการดาํเนินการ โดยสรปุ ดังน้ี 

๑) ในการประชุม คบ. คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒  คบ. ได้กาํหนดแนว

ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมีมติแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏบัิติงานของเลขาธกิาร ที่ ประกอบด้วย  
- นพ.วิชัย โชควิวัฒน   ประธาน คบ.      เป็นประธานอนุกรรมการ  
- นายกติิศักดิ สนิธุวนิช ์   กรรมการบริหาร  เป็นอนุกรรมการ   
- รศ.ดร.อนุชาติ พวงสาํลี   กรรมการบริหาร  เป็นอนุกรรมการ  
- นางปิติพร จันทรทตั ณ อยุธยา  รองเลขาธกิารฯ  เป็นเลขานุการ 

๒) คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดจ้างบริษัท เอพีเอม็ แอส็เซสเมนท์ เซน็เตอร์ จาํกัด เป็นผู้ดาํเนินการ

ประเมินฯ โดยกาํหนดกรอบตัวช้ีวัดการประเมิน ๓ ด้านคือ (๑) สมัฤทธผิลของการดาํเนินงานเปรียบเทยีบกบั
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เป้าหมาย (Performance Rating) (๒) สมรรถนะของเลขาธิการ(Competencies) โดยการประเมิน ๓๖๐ 

องศา (๓) วิสยัทศัน์และแผนงานในอนาคต และการประเมินโดยกจิกรรมวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงกลยุทธ ์

๓) บริษัท เอพีเอม็ แอส็เซสเมนท ์เซน็เตอร์ จาํกัด ผู้ดาํเนินการประเมินได้ดาํเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว 

และได้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ซ่ึงได้พิจารณาผลการประเมินแล้วอยู่ในระดับดี 

๔) คบ. ได้พิจารณาเหน็ชอบผลการประเมินการปฏบัิติงานของเลขาธิการฯตามที่ คณะอนุกรรมการ

ประเมินผลฯเสนอ ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดังเอกสารที่ แจกให้

กรรมการในที่ ประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติที่ ประชุม  รับทราบการประเมินผลการปฏบัิติงานของเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุ 

นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ       

ในระเบียบวาระเร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมที่  ๔.๑ -๔.๔ ขอนาํเสนอด้วยเอกสาร โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

๔.๑  รายงานประจําปี ๒๕๕๑ สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   
สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ ประชุมได้รับทราบรายงานประจาํปี ๒๕๕๑ ของสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ในเบ้ืองต้นแล้วน้ัน และ สช. ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ) 

ในการประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซ่ึง คบ. ได้มีมติเห็นชอบรายงานประจาํปี 

๒๕๕๑ ที่ แสดงผลงานของสาํนักงาน งบการเงินและบัญชีทาํการที่ ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี ในการน้ี สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จึงขอเสนอรายงานประจาํปี 

๒๕๕๑ ต่อ คสช. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่

กาํหนดให้สาํนักงานทาํรายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร (คบ.) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ (คสช.) และรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติที่ ประชุม  รับทราบรายงานประจาํปี ๒๕๕๑ สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  

๔.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติทดแทนกรรมการท่ีลาออก   
ตามที่ คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(คสช.) มีมติในการประชุม คสช. คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๖ 

มิ ถุ น า ยน  ๒๕๕๒  เ ห็ น ช อบ ใ ห้ศ า สต ร า จ า ร ย์ แส ว ง  บุญ เ ฉ ลิ ม วิ ภ า ส  ศ าสต ร า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีประสบการณ์เกี่ ยวกับกฎหมายอาญาและกฎหมายทางการแพทย์ 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนกรรมการที่ ขอลาออก น้ัน บัดน้ี นายกรัฐมนตรี

(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ได้ลงนามในคาํสั่งแต่งตั้งแล้ว เมื่ อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ดัง

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๑๘ 

 

มติที่ ประชุม  รับทราบการแต่งตั้งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส เป็นกรรมการสรรหา

กรรมการสขุภาพแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ ลาออก 

๔.๓    ความคืบหนา้การผลกัดนัปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) 
สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่  ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยศูนย์ประสานงานการ

พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ ประสานงานกบักระทรวงการต่างประเทศ สาํนักงาน

เลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพใน

ประชาคมอาเซียน ตามที่ ระบุไว้ในปฏญิญาเชียงใหม่ น้ัน 

สช. ขอรายงานความคืบหน้าในการดาํเนินงานตามมติ คสช. ดังน้ี 

๑. จัดทาํหนังสือแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศได้ทราบถึงมติ คสช. ในการประชุมคร้ังที่  ๒/

๒๕๕๒ เพ่ือพิจารณาบรรจุ “การพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” เป็น

ระเบียบวาระในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community Council: ASCC Council) คร้ังที่  ๑ ซึ่ งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ 

กรุงเทพมหานคร 

๒.  ประสานงานกับสถาบันการศึกษาด้านอาเซียน และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดย

ได้จัดทาํเอกสารทางวิชาการเร่ือง HIA : The Tool to the maximum Benefit of the ASEAN People  สาํหรับ

ใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการประสานงาน 

๓. เสนอ “กรอบแนวคิดการพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพสาํหรับเป็นเคร่ืองมือใน

การพัฒนาภูมิภาคอาเซียน” ในการประชุมคณะกรรมการสาํหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ ตึกสนัติไมตรีหลังใน ทาํเนียบรัฐบาล  

ซ่ึงที่ ประชุมมีมติเหน็ชอบให้เร่ือง “การพัฒนากลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในภมิูภาค

อาเซียน” เป็นหน่ึงในประเดน็ที่ ประเทศไทยจะผลักดันในที่ ประชุมคณะมนตรีประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม

อาเซียน คร้ังที่  ๑ เพ่ือเป็น Deliverables ของไทยในช่วงการประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังที่  ๑๕ ในเดือนตุลาคม 

๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.๓  
จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติที่ ประชุม  รับทราบความคืบหน้าการผลักดันปฏิญญาเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนากลไกการ

ประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในประชาคมอาเซียน 

๔.๔ ความคืบหนา้การจดัทําธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ได้มีมติการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบ และดาํเนินการตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไปน้ัน บัดน้ี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้มีมติ

เหน็ชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ พ.ศ. .... ตามที่  คสช. เสนอ และให้รายงานต่อ



รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๒                                                      หน้าที่   ๑๙ 

 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ และประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไปแล้ว ขณะน้ีอยู่ในระเบียบวาระเพ่ือ

ทราบของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
อน่ึง ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ธรรมนูญฯที่

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องที่ จะต้อง

ดาํเนินการต่อไปตามอาํนาจหน้าที่ ของคน ดังน้ัน ธรรมนูญฯจึงมีผลผูกพันตามบทบัญญัติกฎหมายแล้ว และ

เพ่ือการผลักดันและพัฒนาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ คสช. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ    

๒ ชุด  เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานดังกล่าว ได้แก่ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพ่ือสนับสนุนธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 
มีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน และผู้อาํนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็น

เลขานุการ  คณะกรรมการฯได้มีการประชุมและกาํหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารองค์กร

นโยบาย องค์กรการวิจัยและองค์กรสนับสนุนทุน เพ่ือกาํหนดโจทย์วิจัยเชิงระบบที่ จาํเป็นเพ่ือสนับสนุนการ

บรรลุเป้าหมายของธรรมนูญฯ และกาํหนดแผน แนวทางการวิจัยร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ความรู้และ

ผู้สนับสนุนการวิจัย แล้วรวบรวมเป็นยุทธศาสตร์และแผนการวิจัยระบบสขุภาพเพ่ือสนับสนุนธรรมนูญฯต่อไป 

๒. คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ มีนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็นประธาน และเลขาธิการ คสช. เป็นเลขานุการ ได้มีการ

ประชุมและมีมติแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทาํยุทธศาสตร์และแนวทางการผลักดันธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพ

แห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์การผลักดันธรรมนูญฯทั้งการประสานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติและแผนสขุภาพ ฉบับที่  ๑๑ แผนปฏบัิติราชการของหน่วยงานรัฐ และสนับสนุนการจัดทาํ

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพต่างๆ รวมทั้ง

สมัชชาสขุภาพ ซ่ึงปัจจุบันได้เกดิรูปธรรมของการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่   

อน่ึงปรากฎว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลชะแล้ อาํเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาได้จัดทาํ “ธรรมนูญ

สุขภาพชะแล้” และประกาศใช้แล้วเม่ือวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมีการตั้ง  “สาํนักธรรมนูญสุขภาพชะ

แล้” ขึ้น เป็นองค์กรชุมชนกาํกบัดูแลและขับเคล่ือนให้เป็นไปตามธรรมนูญสขุภาพน้ีด้วย ดังเอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่  ๔.๔   

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติที่ ประชุม  รับทราบความคืบหน้าการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ที่ ผ่านความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว 

๔.๕ ความคืบหนา้การดําเนนิงานตามมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามมติ

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ รายงานว่า สบืเน่ืองจากระเบียบวาระที่  ๓.๑ การเตรียมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ

คร้ังที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ติดตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติขึ้นน้ัน คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการขับเคล่ือน

และการติดตาม ความคืบหน้าการดาํเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลการ

ดาํเนินงานโดยสรุป ดังน้ี 
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๑. แนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือการนาํมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ ไปสู่การปฏบัิติ 

๑.๑ แนวคิดในการดาํเนินงาน 

๑) มุ่งผลักดันสู่การปฏบัิติ (Action) อย่างมียุทธศาสตร์  

๒) คาํนึงถงึ “การมีส่วนร่วมอย่างสมานฉันท”์ และการเช่ือมประสานที่ ด ี

๓) มีการบริหารจัดการอย่างมีศิลปะ (SMART Management)  

๔) มีกระบวนการสนับสนุน ติดตามผลที่ เหมาะสม 

๑.๒ ช่องทางและกลไกในการขับเคล่ือน 

๑) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือรับไปปฏบัิติ 

๒) ประสานงานกบัหน่วยงาน/องค์กร/ภาคี ในพ้ืนที่  

๓) ประสานตรงเฉพาะเร่ืองเฉพาะประเดน็ เฉพาะองค์กร 

๔) จัดกระบวนการเฉพาะ (พิเศษ) 

๕) เช่ือมประสานกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเดน็ 

๖) ใช้กระบวนการสื่ อสารทางสงัคม

๒. การติดตามความคืบหน้าการดาํเนินงานตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ 

พิจารณาแนวทางในการติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัมติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติใน ๑๒ มติจาก ๑๔ มติ  โดยยกเว้น (๑) มติที่  ๑.๑ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แห่งชาติ และ (๒) มติที่  ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในสงัคมไทย ที่ มีกลไกการ

ดาํเนินงานที่  คสช. แต่งตั้งเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว ดังน้ี 

๒.๑ พิจารณาเสนอให้ มติที่  ๑.๑๓ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบับุคลากรทางการแพทย์ 

มีกลไกในการติดตามการดาํเนินงานเป็นการเฉพาะ 

๒.๒ ประสานงานกลไกการดําเนินงานที่  คสช. และ สช. ได้มีคําสั่งแต่งตั้ งแล้ว เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้า  ได้แก่  

๑) มติที่  ๑.๒ การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํ

แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย ที่ มีรอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ(นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทพิย์ธราดล) เป็นประธานกรรมการ  

๒) มติที่  ๑.๖ ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่ มแอลกอฮอล์ ได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การจัดการกับปัญหาจากเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล์ ที่ มีนายแพทย์สวิุทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ    

๒.๓ ประสานหน่วยงาน/องค์กรภาคีสมัชชาสขุภาพแห่งชาติที่ เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวเข้าสู่

การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่  ๑ จาํนวน ๘ มติ เพ่ือเป็นกลไกในการติดตามความคืบหน้า 

ดังน้ี 

๑) มติที่  ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่ พหุวัฒนธรรม  ได้แก่ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุภาคใต้  

๒) มติที่  ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต ได้แก่ เครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะด้าน

เกษตรและอาหารเพ่ือสขุภาพ  
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๓) มติที่  ๑ .๗  บทบาทองค์ ก รปกครองส่ วน ท้องถิ่ นกับก ารจั ดก ารสุ ขภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ  

๔) มติที่  ๑.๑๒ การจัดการสขุภาพแรงงานนอกระบบ ได้แก่ มูลนิธแิรงงานและอาชีพ  

๕) มติที่  ๑.๑๔ วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้องสุขภาวะคนไทย ได้แก่ สาํนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ             

๒.๔ การติดตามความคืบหน้าของการดาํเนินงานโดยตรงกับองค์กรที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับมติสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ  

๒.๕ การติดตามความคืบหน้าของการดาํเนินงานผ่านการรายงานทางสื่ อสารสาธารณะในช่องทาง

ต่างๆ ได้แก่ ทวีี วิทยุ หนังสอืพิมพ์ อนิเตอร์เนต็  

๓. การสนับสนุนให้เกดิการขับเคล่ือนการดาํเนินงานตามมติ 
สช. ได้สนับสนุนให้เกดิการขับเคล่ือนการดาํเนินงานตามมติในรูปแบบต่างๆ ที่ เหมาะสม ได้แก่ 

- เช่ือมประสานกบักระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่   

- จัดเวทเีฉพาะประเดน็เป็นการเฉพาะ  

๔. การจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงาน 

อยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดทาํร่างรายงานผลการดาํเนินงานตามมติต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

คร้ังที่  ๒ จาํนวน ๖ มติ ตามที่ ได้ระบุไว้  

๕. ความคืบหน้าของการดาํเนินงานตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๓ มีนาคม 

๒๕๕๒ ที่ ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานตามมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. 

๒๕๕๑ และการดาํเนินการตามมติการประชุม คสช. คร้ังที่     ๑/๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการฯขอรายงานความ

คืบหน้าในคร้ังที่  ๒ เพ่ิมเติม ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.๕ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

ที่ ประชุมมีข้อคิดเหน็เพ่ิมเตมิ ดังน้ี 

นายสรุพงษ์  พรมเท้า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ มีความเหน็ว่า เร่ืองการดาํเนินการติดตาม

มติเป็นเร่ืองที่ นายกรัฐมนตรีให้ความสาํคัญเป็นอย่างมาก จึงเสนอให้ คสช. เข้ามามีบทบาทเข้าไปช่วยหนุน

เสริมในการติดตามความคืบหน้าในการดาํเนินงาน ซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยการทาํงานของคณะอนุกรรมการติดตาม

มติ โดยให้ที่ ประชุมร่วมกนัพิจารณาบทบาทหน้าที่ ของ คสช. โดยเฉพาะ คสช.ที่ มาจาก ๑๓ เขตพ้ืนที่  

รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเหน็ว่า ในการดาํเนินการติดตามมติการประชุมสมัชชา

สขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ /๒๕๕๒  มีความล่าช้า ระยะเวลาในการจัดทาํรายงาน และดาํเนินงานสั้น ทาํให้การ

ติดตามไม่ทั่วถึงเท่าที่ ควร เสนอให้มีการดาํเนินการจัดทาํแผนการในการติดตามโดยให้ดาํเนินการพร้อมกับ

การจัดงานสมัชชสขุภาพ เพราะถ้าการดาํเนินงานล่าช้า ทาํให้การติดตามไม่รอบด้านและไม่ทั่วถึงประชาคมทุก

ส่วน 

มติที่ ประชุม  รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๔.๖ ความคืบหนา้การขอแกไ้ข พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานความคืบหน้าการขอแก้ไข พ.ร.บ.

สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก ดังน้ี 

๑. สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๕/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่  ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๑ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแก้ไขความใน มาตรา ๒๖วรรคแรก ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ เน่ืองจากติดขัดจากการตีความในมาตรา ๒๖ วรรคแรก ทาํให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ใน

การบริหารงานตามภารกจิในกฎหมายโดยตรงได้  

๒. นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ์ ) ประธาน คสช. ได้เห็นชอบให้แจ้งยืนยันต่อ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือการแก้ไขความใน มาตรา ๒๖วรรคแรก ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เม่ือวันที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒  

๓. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่ อวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่  ...) พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และส่งให้สาํนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเหน็ของสาํนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย 

แล้วนาํเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
๔. สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่  

...) พ.ศ. .... เสรจ็แล้ว และได้เสนอไปยังสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพ่ือ

พิจารณาดาํเนินการต่อไป  
ขณะนี้  อยู่ระหว่างการบรรจุเข้าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

มติที่ ประชุม  รับทราบความคืบหน้าการขอแก้ไข พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๒๖ วรรคแรก ที่ อยู่ระหว่างการบรรจุเข้าระเบียบวาระเพ่ือการพิจารณาในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเพื่อพจิารณา 

๕.๑   กฎกระทรวง ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นพ.ชาตรี เจริญศิริ รอง

เลขาธกิาร คสช. ผู้รับผิดชอบงาน เป็นผูรายงานต่อที่ ประชุม 

นพ.ชาตรี เจริญศิริ รองเลขาธิการ คสช. รายงานว่า ตามที่ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ได้บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิทําหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรบับริการสาธารณสุขท่ี

เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสดุทา้ยของชีวติตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจบ็ป่วยได ้

การดําเนินการตามหนังสือเจตนาตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง เม่ือผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสาธารณสขุไดป้ฏิบติัตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลว้ มิใหถื้อ

วา่การกระทาํนัน้เป็นความผิดและใหพ้น้จากความรบัผิดทัง้ปวง ” 

เป็นการรับรองสิทธิในการปฏเิสธการรักษา โดยบุคคลมีสทิธิทาํหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ

บริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการ

เจบ็ป่วย  ซ่ึงในมาตรา ๑๒ วรรคสองกาํหนดให้มีการออกหลักเกณฑ ์วิธีการปฏบัิติตามหนังสอืแสดงเจตนาที่
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กาํหนดไว้ในกฎกระทรวง เพ่ือวางหลักเกณฑ์ วิธีการในการทาํหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ

สาธารณสขุที่ เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสดุท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจบ็ป่วยได้  

อนัได้แก่ การดาํเนินการทั้งหลายเกี่ ยวกบัหนังสอืแสดงเจตนาดังกล่าวที่ เรียกว่า “living will” หรือ “advance 

directives/decision” เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ ทาํหนังสือแสดงเจตนาได้รับการดูแลรักษาตรงตามความประสงค์ หรือ

สามารถปฏเิสธการรักษาที่ ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนวาระสุดท้ายของชีวิตที่ เรียกว่า “ยืดการตาย” หรือผู้ป่วยที่

ต้องทรมานจากโรคบางโรคในระยะยาวโดยไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ยุติความทรมานน้ัน  ด้วยความเคารพ

สิทธิที่ จะตัดสินใจของผู้ป่วย ซ่ึงอาจไม่ต้องการรักษาด้วยวิธีการที่ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

และญาติ หรือทาํให้ไม่อาจตายอย่างสงบ หรือทาํให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจาํนวนมากโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 

นอกจากน้ัน ยังเป็นภาระต่อระบบบริการสาธารณสขุของประเทศโดยรวม เช่น ผู้ป่วยที่ มีสภาพฟ้ืนไม่ได้ตายไม่

ลง มีชีวิตอยู่ด้วยเคร่ืองช่วยหายใจเท่าน้ัน  ทั้งน้ี การทาํหนังสือแสดงเจตนาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ ยวข้อง 

ป้องกันความขัดแย้งของญาติในการตัดสินใจเกี่ ยวกับผู้ป่วยได้ทางหน่ึง  แต่แพทย์ พยาบาลยังให้การดูแล

ผู้ป่วยเพ่ือบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไม่ว่าจะทาํหนังสอืแสดงเจตนาไว้หรือไม่กต็าม ตามแนวทางการ

การดูแลรักษาแบบประคับประคอง 

สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.) ซ่ึงมีหน้าที่ ประสานงานกบัหน่วยงานด้านนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ ดาํเนินงานเกี่ ยวกบัเร่ืองสขุภาพ ร่วมกับ 

ศูนย์กฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงได้จัดกระบวนการยกร่าง

กฎกระทรวงต้ังแต่กลางปี ๒๕๕๑ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ ผ่านมา โดยเร่ิมจากการศึกษาองค์ความรู้ทั้ง

จากกฎหมาย แนวปฏิบัติในต่างประเทศ และกฎหมาย ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องในประเทศ และยกร่าง

กฎกระทรวงพร้อมกับกระบวนการประชุมรับฟังความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ บุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณสุข สภาวิชาชีพที่ เกี่ ยวข้อง องค์กรต่างๆ 

รวมถึงผู้แทนฝ่ายผู้รับบริการและญาติผู้ป่วยในวาระสดุท้าย เพ่ือยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วจึงได้นาํ ร่าง 

กฎกระทรวงไปเปิดรับฟังความเห็น ทั้งโดยทางเอกสารและการจัดเวทีรับฟังความเห็นเพ่ือพัฒนาปรับปรุง

จัดทาํร่างกฎกระทรวง กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การดาํเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ

บริการสาธารณสขุ พ.ศ. ....  โดยสรุปกระบวนการยกร่างกฎกระทรวงทั้งฉบับ  ดังนี้  

๑. จัดกระบวนการรับฟังความเห็นเพ่ือยกร่างกฎกระทรวง มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๐ ในระยะแรก ได้แก่ 

๑.๑  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ผู้แทนสภาวิชาชีพ สถานพยาบาล

และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทาํความเข้าใจเน้ือหาของสทิธผู้ิป่วยตาม

มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติน้ี และยกร่างกฎกระทรวง เม่ือวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน  

๑.๒  จัดประชุมรับฟังความคิดเหน็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ผู้แทนสภาวิชาชีพ 

สถานพยาบาลและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงกฎกระทรวง เม่ือวันที่  ๔ กันยายน 

๒๕๕๑ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐ คน 

๑.๓  จัดสัมมนา “การทาํหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข : จากร่าง

กฎกระทรวงสู่การผลักดันในแนวทางปฏิบัติ “ เม่ือวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน  
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๑.๔  จัดประชุมวิชาการ เร่ือง “สิทธิในการตายอย่างมีสุขภาวะตามพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ เม่ือวันที่  ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมเอสแคป ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐๐ คน 

๑.๕  จัดประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงร่างกฎกระทรวง เม่ือวันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้อง

ประชุมสภาการพยาบาล ผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน 

๑.๖  จัดประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงร่างกฎกระทรวง เม่ือวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ณ  ห้อง

ประชุมสภาการพยาบาล ผู้เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน 

๒. ศูนย์กฎหมายสุขภาพฯ ได้นาํความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมข้างต้นมาปรับปรุงร่าง

กฎกระทรวงให้มีความสมบูรณ์ขึ้น แล้วส่งให้ สช เผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเพ่ือรับฟังความคิดเหน็และ

ข้อเสนอแนะ โดย สช. ได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปยังสภาวิชาชีพ ราชวิทยาลัยที่ เกี่ ยวข้อง โรงพยาบาลทั้ง

ภาครัฐและเอกชน คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง วิทยาลัยพยาบาล สถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรที่

เกี่ ยวข้อง นักกฎหมาย นักวิชาการ และประชาชนที่ สนใจ โดยให้ส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกลับมา

ภายในวันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒  ซ่ึงมีความเหน็ตอบกลับมาทั้งสิ้น ๙๓ ราย เป็นองค์กร ๘๘ องค์กร และ

บุคคล ๕ คน  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ ส่งกลับทั้งหมดเหน็ชอบกับหลักการของร่างกฎกระทรวง แต่มี

ข้อเสนอแนะในรายละเอียดเกี่ ยวกับแนวทางปฏิบัติ ควรครอบคลุมถึงการเยียวยาทางจิตใจ และการสื่ อสาร

ระหว่างแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแล และญาติผู้ป่วย  ทั้งน้ี ส่วนมากเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงควรกาํหนดแนวทาง

อย่างกว้างๆ เพ่ือสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยและ

สภาพแวดล้อม 

๓. นอกจากร่างกฎกระทรวงแล้ว ศูนย์กฎหมายสขุภาพฯ ร่วมกบั สช. ได้จัดทาํร่าง แนวปฏบัิติเพ่ือ

รองรับการดาํเนินงานในทางรูปธรรมตามกฎกระทรวงดังกล่าว และได้นําร่างกฎกระทรวงและร่างแนวทาง

ปฏิบัติน้ี ไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติโดยเชิญผู้แทน

สถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนผู้สนใจ ทาํความเข้าใจกับการตายในบริบท

ทางสังคม วัฒนธรรม และสิทธิในการปฏิเสธการรักษา ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๒ ใน ๔ ภมิูภาค รวมผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน  จากการรับฟังความเหน็รวม ๔ คร้ัง ดังน้ี 

๓.๑  การรับฟังความคิดเหน็ในภาคใต้ จัดที่ จังหวัดสงขลา เม่ือวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๓.๒  การรับฟังความคิดเห็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดขอนแก่น เม่ือวันที่  ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๓.๓  การรับฟังความคิดเหน็ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางจัดที่ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่  

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๓.๔  การรับฟังความคิดเหน็ในภาคเหนือ จัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 ๔. ศูนย์กฎหมายสขุภาพฯ ร่วมกบั สช. ได้นาํความเหน็และข้อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับปรุงจนได้ร่าง

กฎกระทรวงและนาํเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่ ปรึกษาเพ่ือส่งเสริมการใช้สทิธแิละหน้าที่ ด้านสขุภาพ 

อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  ตัวแทนองค์กร

วิชาชีพ ตัวแทนองค์กรด้านสุขภาพ ตัวแทนสื่ อมวลชน รวม ๓ คร้ัง และได้ปรับปรุงมาโดยลาํดับจนเป็นฉบับ

สมบูรณ์นาํเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คสช.  
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 สาระสาํคัญของร่างกฎกระทรวง 

๑.  คาํนิยาม 

๒.  การทาํหนังสอืแสดงเจตนา  

เพ่ือความชัดเจนที่ จะดําเนินการตามความประสงค์ของผู้ทาํหนังสือแสดงเจตนา เป็นไปตาม

มาตรา ๑๒ วรรค ๒แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ จําเป็นต้องระบุข้อมูลสาํคัญที่ สมควรปรากฏใน

หนังสอืแสดงเจตนาไว้ดังน้ี 

๒.๑ วัน เดือน ปี ที่ ทาํหนังสือ และข้อมูลของผู้แสดงเจตนาเพ่ือใช้ระบุตัวบุคคลและอาํนวย

ความสะดวกในการติดต่อกบัผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสขุหรือสถานพยาบาล เช่น ช่ือ 

สกุล ของผู้ทาํหนังสอื ช่ือพยาน รวมถงึประเภทของบริการสาธารณสขุที่ ไม่ต้องการรับ 

๒.๒ ช่ือบุคคลใกล้ชิดที่ ผู้ทาํหนังสือเจตนาให้ความไว้วางใจเพ่ือทาํหน้าที่ อธิบายเจตนาที่ อาจ

ระบุไว้ไม่ชัดเจน ในกรณีที่ ผู้แสดงเจตนาไม่อยู่ในภาวะที่ จะอธบิายด้วยตนเองได้ แต่ทั้งน้ี

มิใช่การตัดสนิใจหรือปฏเิสธการรับบริการสาธารณสขุแทนผู้ป่วย 

๒.๓  ผู้ทาํหนังสอืแสดงเจตนาสามารถเปล่ียนแปลงหนังสอืแสดงเจตนาได้ตลอดเวลา ในกรณีมี

หนังสอืแสดงเจตนาหลายฉบับ ให้ถอืฉบับที่ ทาํคร้ังสดุท้ายเป็นฉบับที่ มีผลบังคับ 

๒.๔ รายละเอยีดความประสงค์อื่ นๆ เช่น ความปรารถนาจะได้รับการเยียวยาทางจิตใจ ซ่ึง การ

ปฏบัิติตามความเชื่ อทางศาสนา วัฒนธรรมของผู้ทาํหนังสอืแสดงเจตนา  

๓.  บุคคลสามารถทาํหนังสือแสดงเจตนา ณ ที่ ใดกไ็ด้ แต่ในกรณีมีความประสงค์จะทาํหนังสอืแสดง

เจตนาที่ สถานบริการสาธารณสขุให้อาํนวยความสะดวกตามสมควร 

๔.  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารดาํเนินการตามหนังสอืแสดงเจตนา  

เป็นการกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการของผู้เกี่ ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม

หนังสอืแสดงเจตนาได้อย่างถูกต้องตามความปรารถนาของผู้ทาํหนังสอื โดยกาํหนดหลักการกว้าง ๆ ซ่ึงสถาน

บริการสาธารณสขุอาจปรับใช้แนวทางซ่ึงปฏบัิติอยู่ก่อนแล้วให้ตอบสนองต่อกรณีมีผู้นาํหนังสอืแสดงเจตนามา

แสดง ประกอบด้วย 

๔.๑ เม่ือผู้แสดงเจตนาเข้ารับการรักษาตัวให้แสดงหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ ของสถานพยาบาลโดย

ไม่ชักช้าและให้เกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้ประกอบการดาํเนินการที่ เกี่ ยวข้อง 

๔.๒ กรณีผู้ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาํความเข้าใจ อธิบายภาวะ

ความเป็นไปของโรคให้ผู้ป่วยทราบ รวมถึงแนวทางการรักษาต่อไป แต่หากผู้ป่วยไม่อยู่ใน

ภาวะที่ จะรับรู้ได้ให้สื่ อสารกบับุคคลใกล้ชิดหรือญาติ 

๔.๓ กรณีมีปัญหาในการดาํเนินการ หรือการตีความตามหนังสอืแสดงเจตนา ผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสาธารณสุขควรปรึกษากับบุคคลใกล้ชิดหรือญาติที่ ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาเพ่ือ

กาํหนดแนวทางการรักษาต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ทาํหนังสอืแสดงเจตนาและ

ตรงกบัความประสงค์ของผู้ทาํหนังสอืแสดงเจตนามากที่ สดุ 

๔.๔ กรณีที่ ผู้แสดงเจตนาอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ให้หนังสือน้ันมีผลเม่ือผู้น้ันพ้นจากสภาพการ

ตั้งครรภ์ 

๕. ให้สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดาํเนินการออกประกาศว่าด้วยแนวทางปฏบัิติสาํหรับ

สถานบริการสาธารณสขุ  
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ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๑   
 

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและมีข้อสงัเกตโดยสรุป ดังน้ี 

๑) ขอให้แก้ไขคาํว่า “ตามความเหมาะสม”  ในข้อ ๒ วรรคท้าย “...ทั้งน้ีสถานบริการสาธารณสุข ควรให้

ความร่วมมือตามความเหมาะสม” เป็น “ตามสมควร” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อ ๓ “...ให้ผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสาธารณสขุและเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องให้อาํนวยความสะดวกตามสมควร” 

๒) เสนอให้สถานบริการได้จัดทาํแบบฟอร์มคล้ายการยินยอมให้รักษา คือ ให้ผู้รับบริการสามารถใช้เพ่ือ

ปฏเิสธการรักษาที่ เป็นไปเพ่ือการยืดชีวิตก่อนการรับบริการ 

๓) เสนอให้แก้ไขคาํว่า “สภาพผักถาวร” ด้วยเป็นคาํเฉพาะ ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจกับคาํว่า “สภาพ

เจ้าชายและเจ้าหญิงนิทรา” 

๔) เสนอให้ตัดคาํว่า “ยาวนาน” จากนิยามคาํว่า “สภาพผักถาวร” ในส่วนของ “...ขาดความสามารถในการ

รับรู้และติดต่อสื่ อสารอย่างยาวนานและถาวร โดยปราศจาก...”  

๕) ควรพิจารณาให้ความสาํคัญกบัการตรวจสอบหนังสือแสดงเจตนาฯของผู้รับบริการ และการมีหน่วยงาน

หรือบุคคลที่ เป็นที่ เช่ือถอืลงนามรับรอง เพ่ือการป้องกนักรณกีารเกดิปัญหาทางข้อกฎหมายอื่ นๆ 

มติที่ ประชุม เห็นชอบหลักการ ร่าง กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดาํเนินการตาม

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่ เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการ

ตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจบ็ป่วย พ.ศ. .... และ

มอบให้ เลขาธิการ คสช.นําข้อสังเกตของคสช.ไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด

ต่อไป แล้วให้เสนอ ร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความ

เหน็ชอบและดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

๕.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพจิารณาเสนอช่ือผูเ้หมาะสมแต่งตั้งเป็นกรรมการท่ีปรึกษา คสช.  
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ(คสช.) มีหน้าที่ และอาํนาจหลักในการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในเร่ืองที่

เกี่ ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านสขุภาพ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการดาํเนิน

ภารกิจของ คสช. จําเป็นต้องอาศัยการเช่ือมโยงทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาค

ประชาชนเข้าด้วยกัน และต้องอาศัยการดําเนินงานด้วยยุทธศาสตร์หลายด้าน และต้องคํานึงถึงทุกมิติที่

เกี่ ยวข้องกบัสขุภาพ 

ที่ ผ่านมา คสช. ได้มีมติในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ แต่งตั้งให้ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณ เป็น

กรรมการที่ ปรึกษา คสช. เน่ืองจากองค์ประกอบของ คสช. ขาดผู้แทนจากหน่วยงานที่ สาํคัญในด้านการพัฒนา

นโยบายระดับชาติ และการดูแลการใช้งบประมาณในการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ ยวข้องในระบบ

สขุภาพ ดังน้ันเพ่ือให้การดาํเนินงานของ คสช. มีประสทิธิภาพยิ่ งขึ้น สมควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสม

เป็นกรรมการที่ ปรึกษา คสช. จาํนวนไม่เกนิ ๗ คน 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
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๑. ให้มีการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสมในการแต่งตั้งเป็น กรรมการที่ ปรึกษา คสช. ไม่เกนิ ๗ 

คน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับวาระของ คสช. ในวาระแรก (ถึงวันที่  ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๔) 
๒. ให้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสมในการแต่งตั้ งเป็น 

กรรมการที่ ปรึกษา คสช. ดังน้ี 
(๑) นายวิชัย  โชควิวัฒน     ประธานอนุกรรมการ 

กรรมการสขุภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๘) และประธานกรรมการบริหาร 
(๒) นายวิจัย  อมัราลิขิต     อนุกรรมการ 

กรรมการสขุภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๖) 

(๓) นางสมุนา  ตัณฑเศรษฐี    อนุกรรมการ 
กรรมการสขุภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๗) 

(๔) รศ.กฤตยา  อาชวนิจกุล    อนุกรรมการ 
กรรมการสขุภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๙) 

(๕) นายประพจน์  เภตรากาศ    อนุกรรมการ 
กรรมการสขุภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓(๑๐) 

(๖) เลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  เลขานุการ 
โดยมีหน้าที่ และอาํนาจ ในการกาํหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสม 

เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ ปรึกษา คสช. ต่อไป 
มติที่ ประชุม เห็นชอบให้มีการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่

ปรึกษา คสช.ไม่เกิน ๗ คน ให้มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ เท่ากับวาระของ คสช.ใน

วาระแรก(ถึงวันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

เสนอช่ือผู้เหมาะสมฯ มีนายวิชัย โชควิวัฒน เป็น ประธานอนุกรรมการ และ

เลขาธิการ คสช. เป็นเลขานุการ ให้มีหน้าที่ และอาํนาจ ในการกาํหนดหลักเกณฑ์

และพิจารณาเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ เหมาะสม เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง

เป็นกรรมการที่ ปรึกษา คสช. ต่อไป 

๕.๓ การแต่งตั้ งประธานคณะกรรมการสนบัสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคา้ระหว่าง

ประเทศท่ีมผีลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพแทนประธานท่ีขอลาออก 

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเน่ืองจาก มติที่ ประชุม

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒ เม่ือวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เหน็ชอบการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

นโยบายสุขภาพ ทั้งน้ีเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติที่ ๑.๔ การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนในการกาํหนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี โดย คสช. มีมติให้ นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ที่

ปรึกษาเครือข่ายนักธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการน้ัน เน่ืองจาก สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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ได้รับแจ้งจาก นายปรีดา เตียสวุรรณ์ ว่า ปัจจุบันมีภาระงานที่ จาํเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยคร้ัง ทาํให้

ไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ ประธานกรรมการได้อย่างเตม็ที่  ซ่ึงอาจส่งผลให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ ไม่

ต่อเน่ือง จึงขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการเพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุน

การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ 

ดําเนินงานต่อไปได้  จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มธุรกจิ  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ แทนประธานกรรมการที่ ขอลาออก ดังมีประวัติโดย

ย่อตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๓  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 

เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา การค้าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบ

ต่อสขุภาพและนโยบายสขุภาพ แทนประธานกรรมการที่ ขอลาออก  สาํหรับองค์ประกอบและอาํนาจหน้าที่ ของ

คณะกรรมการให้เป็นไปตามมติการประชุม คสช. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒  

มติที่ ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานกรรมการสนับสนุน

การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

นโยบายสขุภาพแทนประธานที่ ขอลาออก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 

๖.๑  นดัหมายการประชมุ คสช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒   
เพ่ือให้การประชุม คสช. เป็นไปอย่างเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ       

ฝ่ายเลขานุการจึงขอกาํหนดเวลานัดหมายการประชุม คสช. คร้ังที่   ๔/๒๕๕๒ ในวันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

มติที่ ประชุม  รับทราบกาํหนดการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๒         

ในวันที่  ๑๖ ตลุาคม  ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 

๖.๒  เร่ืองอ่ืนๆ 
๑) ยุทธศาสตรท์รพัยสิ์นทางปัญญาแห่งชาติ และแผนเร่งรดัการป้องกนัและปรามปรามการ

ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  

รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท ์ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ แจ้งว่า มูลนิธเิข้าถงึเอดส ์เครือข่าย

ผู้ป่วย องค์กรภาคประชาชน และนักวิชาการได้ย่ืนหนังสือร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คสช. 

เร่ือง ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิทางปัญญาแห่งชาติ และแผนเร่งรัดการป้องกนัและปรามปรามการละเมิดทรัพย์สนิ

ทางปัญญา โดยแผนเร่งรัดการป้องกนัและปรามปรามการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงเหน็ว่าเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่ เกี่ ยวข้องกับ คสช.  จึงขอนาํประเดน็ดังกล่าวเสนอ 

คสช. เพ่ือพิจารณาด้วย  

มติที่ ประชุม  รับทราบ   
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๒) ขอความร่วมมือในการประสานงานกบัสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดและบุคลากรดา้น

สาธารณสุข 

นายสุรพงษ์  พรมเท้า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ เสนอให้มีการขอความร่วมมือในการ

ประสานงานกบัสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดและบุคลากรด้านสาธารณสขุในการทาํงานร่วมกบัเครือข่ายต่าง ๆ  

นายวิทยาแก้ว ภราดัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในการประชุม รับที่ จะช่วย

ประสานงาน โดยจะขอข้อมูลจากเลขาธิการ คสช. เพ่ือการประสานงาน และแจ้งให้กับนายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดทัว่ประเทศได้ทราบ เพ่ือการดาํเนินงานร่วมกบั เครือข่ายต่อไป 

มติที่ ประชุม  รับทราบ   

 

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๓๕  น.  

 

นางสาวสมพร  เพง็คํา่ 
นางสาวชนินญา  อ่อนท้วม 

นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา 
จดัทํารายงานการประชมุ 

 

นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา 
ตรวจรายงานการประชุม 


