รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๒
วันจันทร์ท่ ี ๑๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
๒. นายมานิต นพอมรบดี
๓. นายสุจิตต์ ไตรพิทกั ษ์

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๔. นายเดชา ศุภวันต์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๕. นายภิมุข สิมะโรจน์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้ อม
๖. นางสาวนริศรา ชวาลตันติพิพัทธ์ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๗. ดร.โคทม อารียา
ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
๘. ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการ
๙. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๐. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๑. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
กรรมการ
๑๒. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
๑๓. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๑๔. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
กรรมการ
๑๕. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
๑๖. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
๒๐. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๑. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๒๒. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๓. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
๒๔. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
๒๕. นายสุชาติ สูงเรือง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
กรรมการ
๒๖. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑

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

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๓. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
๔. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นางชุมศรี พจนปรีชา
๒. นางสาวจินางค์กูร โรจนันท์
๓. นพ.ไพจิตร์ วราชิต
๔. นายพิชัย ศรีใส
๕. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๖. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๗. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค
๘. นางสิริพร ถาวโรฤทธิ์
๙. นางพรพิมล ไวชื่ น
๑๐. นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์
๑๑. นางวรรณพร แรมจํารัส
๑๒. นายไพศาล เจียนศิริจินดา
๑๓. ผศ.ดร.พงษ์เทพ สุธรี วุฒิ
๑๔. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๕. นพ.ชาตรี เจริญศิริ
๑๖. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๑๗. นางจุไรรัตน์ โตคํางาม

กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการที่ ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รองผู้อาํ นวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เจ้ าหน้ าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เจ้ าหน้ าที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
เจ้ าหน้ าที่ สาํ นักงบประมาณ
เจ้ าหน้ าที่ จากเมืองพัทยา
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือ
แกนประสานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒

๑๘. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๙. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๒๐. นายนิพล ธนธัญญา
๒๑. นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
๒๒. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๒๓. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๔. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๕. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๖. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๒๗. นางสาวอรนิต อรไชย
๒๘. ดร.เดชรัตน์ สุขกําเนิด
๒๙. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๓๐. นางสาวขนิษฐา แซ่เอี้ยว
๓๑. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๓๒. ดร.ทิพิชา โปษยานนท์
๓๓. นางสาวณนุต มธุรพจน์
๓๔. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๓๕. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๓๖. นายสุรชัย กลั่นวารี
๓๗. นางพลินี เสริมสินสิริ
๓๘. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๓๙. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๔๐. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๔๑. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๔๒. นางสาวชนินญา อ่อนท้ วม
๔๓. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๔๔. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๔๕. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี
๔๖. นางสาวฐานิตย์ มีสมวัฒน์

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

เปิ ดประชุม เวลา ๑๔.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
* ไม่มีเรื่ องแจ้ ง *

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องเพื่อทราบ

นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๑ – ๓.๔ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติได้ มีมติรับทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๒/๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ แล้ วนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (คจสช.)
ที่ มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ ขอรายงานความคืบหน้ าในการเตรียมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. ร่างกําหนดการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
ในการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้ มีมติเห็นชอบร่ างกําหนดการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่
ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑.๑ การปาฐกถาพิเศษในพิธเี ปิ ดและพิธปี ิ ด
(๑) การปาฐกถาพิเศษในช่วงพิธเี ปิ ด วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. (คนละ ๑๐ นาที) องค์ปาฐกจากภาคส่วนต่างๆ ๕ ท่าน
- ผู้แทนจากภาคการเมือง จํานวน ๑ ท่าน
ผู้แทนจากภาคประชาสังคม จํานวน ๑ ท่าน
- ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย จํานวน ๑ ท่าน
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรระหว่างประเทศ ๒ ท่าน
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการเรียนเชิญ
(๒) การปาฐกถาพิเศษในช่วงพิธปี ิ ด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๕.๑๕ -๑๖.๐๐ น. (คนละ ๑๐ นาที) องค์ปาฐกจากภาคส่วนต่างๆ ๕ ท่าน
- ผู้แทนจากภาคการเมือง จํานวน ๑ ท่าน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
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- ผู้แทนจากภาคประชาสังคม จํานวน ๑ ท่าน
- ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย จํานวน ๒ ท่าน
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรระหว่างประเทศ ๑ ท่าน
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการเรียนเชิญ
๑.๒ การประชุมวิชาการ
จากการสรุ ปบทเรี ยนการจั ด ประชุ มวิ ชาการในสมัชชาสุข ภาพแห่ งชาติ ครั้ง ที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑ คณะทํา งานจั ด ประชุ ม วิ ช าการในสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ ก ํา หนด
วัตถุประสงค์เพื่ อสื่ อสารสร้ างความรู้ความเข้ าใจ พัฒนาเครือข่าย เตรียมความพร้ อมประเด็นที่ จะพัฒนาเป็ น
นโยบายสาธารณะ ผลั กดันนโยบายที่ มีแล้ วสู่การปฏิบัติและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้สานพลังเครือข่ าย ทั้งนี้ได้
กําหนดที่ มาของประเด็นวิชาการจากเครือข่ายที่ เสนอเข้ ามา จากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ (คจสช.) คณะอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายหรือประเด็นที่ คณะทํางานวิชาการพิจารณาเห็นสมควร
โดยมีหลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองเรื่ อง โดยพิจารณาจาก (๑) ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้ าง (๒) มีโอกาส
พัฒนาไปสู่นโยบายสาธารณะ (๓) มีแง่มุมทางวิชาการหลายแง่มุม และ (๔) มีองค์กรเจ้ าภาพ โดยในเบื้องต้ น
มีเรื่ องที่ ผ่านการพิจารณาของคณะทํางานจัดประชุมวิชาการ ดังนี้
เรื่ อง
๑. ไข้ หวัดใหม่ให้ บทเรียนอะไรกับสังคมไทย
๒. ทางเลือกทางรอดของครอบครัวที่ เผชิญ
วิกฤติซาํ้ ซ้ อน
๓. จริยธรรมการส่งเสริมการขาย
๔. เปิ ดหลักสูตรแพทย์นานาชาติ : เพิ่ มหรือ
ลดความเป็ นธรรม?
๕. สื่ อสร้ างเสริมสุขภาวะ
๖. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นกับการพัฒนา
สุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ
๗. กรณีศึกษาการเยียวยาความขัดแย้ งใน
สังคม
๘. หนทางสู่ความเป็ นธรรม ๓ กองทุนหลักใน
ระบบสุขภาพ

ผู้ประสานงานหลัก
คณะอนุกรรมการควบคุม ป้ องกัน และแก้ ปัญหาการแพร่
ระบาดของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่(H1N1 2009)
คณะทํางานเฉพาะประเด็นครอบครัวและเยาวชน
คณะทํางานเฉพาะประเด็นจริยธรรมการส่งเสริมการขายยา
* อยู๋ในระหว่างการดําเนินการ *
โครงการศึกษาและเฝ้ าระวังสื่ อเพื่ อสุขภาวะของสังคม
(Media Monitor)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง
* อยู๋ในระหว่างการดําเนินการ *

๑.๓ การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้ อ “โอกาสและความท้ าทายต่อสุขภาวะจากวิกฤติซาํ้ ซ้ อน”
เพื่ อเป็ นเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้อีกกิจกรรมหนึ่ งในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ โดย สช. ได้ จัดทําหนังสือแจ้ งให้ เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ทราบแล้ วเมื่ อวันที่ ๒๔
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กันยายน ๒๕๕๒ และเปิ ดรับให้ ผ้ ูแทนของเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทมี่ ีความประสงค์จะกล่าว
สุนทรพจน์ จัดส่งแบบตอบรับและร่างคํากล่าวสุนทรพจน์ได้ ต้งั แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑.๔ การจัดกิจกรรมเสริมสร้ างศักยภาพเครือข่าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรม
Power of Presentation
Story Telling
เทคนิคการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Good Meeting
การสนทนาอย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ผู้ดาํ เนินการ
นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้(สคส.)
สถาบันพระปกเกล้ า
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
สถาบันพระปกเกล้ า
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

๑.๕ เวทีเสวนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้สากล เรื่ อง หนทางสร้ างความเป็ นธรรมด้ านสุขภาวะ
เป็ นเวทีที่สร้ างความรู้ความตระหนักต่อสังคมเกี่ ยวกับแนวคิดเรื่ องการลดความไม่เป็ น
ธรรมด้ านสุขภาพโดยการขับเคลื่ อนผ่านทางปั จจัยทางสังคมที่ กําหนดสุขภาวะ (Social Determinants of
Health: SDH) กล่าวคือ สังคมสุขภาวะจะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่จะเกิดจากการขับเคลื่ อนเฉพาะในภาคสาธารณสุข
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี ปั จ จั ย กํา หนดสุข ภาวะด้ า นอื่ นๆ เกี่ ยวข้ อ งด้ ว ย เช่ น การศึ ก ษา สิ่ งแวดล้ อ ม สัง คม และ
วัฒนธรรม ซึ่ งแนวคิดการขับเคลื่ อนเรื่ องนี้เป็ นมติจากสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ ๖๒ ปี ๒๕๕๒ ที่ สนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกนําแนวคิดจากรายงานที่ จัดทําโดยคณะกรรมการ SDH ขององค์การอนามัยโลก เรื่ อง การลด
ช่องว่างความไม่เป็ นธรรมด้ านสุขภาพโดยนําปัจจัยทางสังคมที่ กาํ หนดสุขภาวะมาใช้ (Closing the gap in a
generation: Health equity through action on the social determinants of health) เพื่ อผลักดันสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลเป็ นรูปธรรม และให้ ประเทศสมาชิกนําความคืบหน้ ามารายงานต่ อสมัชชาอนามัยโลกครั้ งที่ ๖๕ ปี
๒๕๕๕ ดังนั้น คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ (คจสช.) จึงใช้ เวทีในสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็ นเวทีสร้ างความรู้ความตระหนักในเรื่ องดังกล่าว โดยได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับสากลที่ มีความสนใจ
และมีส่วนร่วมในการผลักดันแนวคิดเรื่ อง SDH ไปสู่การปฏิบัติ ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การอนามัยโลก
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่ เป็ นประธานในการจัดทํารายงานขององค์การอนามัยโลกเรื่ อง
ดังกล่าว นักขับเคลื่ อนภาคประชาสังคม และผู้แทนจากองค์กรของรัฐที่ กาํ หนดนโยบายด้ านสุขภาพในประเทศ
แคนาดา เข้ ามาร่วมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กบั ผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศไทยด้ วย
ทั้งนี้ ปั จจุบัน สช. เป็ นองค์กรประสานให้ เกิดการประชุมเครือข่ายในการขับเคลื่ อน เรื่ อง
ปั จจัยทางสังคมที่ กาํ หนดสุขภาวะในประเทศไทย แล้ วรวม ๓ ครั้ง โดยมี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
อดีตอธิบดีกรมอนามัย เป็ นประธานเครือข่าย เพื่ อให้ ได้ แนวทางการดําเนินงานและเกิดการสานพลังเครือข่าย
ทั้งภาคสุขภาพและภาคสังคมให้ นาํ ไปสู่การขับเคลื่ อนเรื่ องดังกล่าวในประเทศไทยต่อไป
๑.๖ การจัดลานสมัชชา เพื่ อการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
เป็ นพื้ นที่ นํา เสนอรู ป ธรรมของประเด็น ที่ น่ า สนใจ เพื่ อให้ ส มาชิ ก ได้ มี โ อกาสในการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ใ นรูป แบบต่ า งๆ ที่ หลากหลาย ซึ่ งจะจั ด ขึ้ น บริ เ วณลานชั้ น ๑ ของอาคารศู น ย์ ป ระชุ ม
สหประชาชาติ โดยนําเสนอภายใต้ กรอบประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ คือ “โอกาสและความท้ า
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
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ทายต่อสุขภาวะจากวิกฤติซาํ้ ซ้ อน” และประเด็นอื่ นๆ ที่ สอดคล้ องกับระเบียบวาระและการประชุมวิชาการ ใน
รูป แบบกรณี ศึ ก ษาที่ เป็ นรู ป ธรรมจากพื้ นที่ แบ่ ง เป็ นหมวดหมู่ เ พื่ อความเข้ า ใจที่ ชั ด เจน และเน้ น ให้ เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่ อสร้ างการมีส่วนร่วม เช่น การจัดวงเสวนา เป็ นต้ น
๑.๗ การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒
เป็ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ ถูกกําหนดเอาไว้ แล้ ว โดยมีเอกสารนําเข้ า
สําหรับการพิจารณา ซึ่ งได้ มาจากการทํางานวิชาการและจัดกระบวนการมีส่วนร่ วมในช่ วงก่อนการประชุ ม
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ การประชุมคณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม เป็ นการจัดกระบวนการพิจารณาใน
ระเบียบวาระที่ ได้ รับการจัดสรร ซึ่ งคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม ทั้ง ๒ คณะ จะจัดการประชุมคู่ขนาน
กันไป โดยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแสดงความเห็นในนามของกลุ่มเครือข่าย เพื่ อเสนอความเห็นตามระเบียบ
วาระการประชุมและ/หรือขอแก้ ไขร่ างมติที่มีการเตรียมการเอาไว้ แล้ วจึงนําร่ างมติที่ผ่านการพิจารณาและ
ได้ รับฉันทามติในร่างระเบียบวาระนั้นๆ เสนอให้ ทประชุ
ี่
มสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติรับรองเป็ นมติของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติต่อไป
๑.๘ การรับรองร่ างมติของระเบียบวาระที่ ผ่านการพิ จารณาจากคณะอนุ กรรมการดําเนินการ
ประชุมแล้ ว
การรับรองร่างมติในห้ องประชุมใหญ่ เป็ นการประชุมเพื่ อรับรองร่างมติทผี่ ่านการพิจารณา
และได้ รับฉันทามติจากคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมแล้ ว โดยคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมทั้ง ๒
คณะ จะเป็ นผู้นาํ เสนอร่างมติดังกล่าวให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารับรอง โดยต้ องได้ รับฉันทามติเป็ นครั้งสุดท้ าย จึง
จะถือเป็ นการรับรองมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี นี้
๒. ร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น
ในการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ได้ มีมติเห็นชอบร่างเอกสารหลักและร่างมติของระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นทั้ง
๑๑ ประเด็น(ร่างแรก) ซึ่ งเสนอโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ และให้ จัดส่งให้ กบั กลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เพื่ อให้ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้ จัดกระบวนการรับฟังความเห็นต่อเอกสารดังกล่าว
ระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น จํานวน ๑๑ ประเด็น ประกอบด้ วย
(๑) การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่ อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว
(๒) โรคติดต่ออุบัติใหม่
(๓) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สงู อายุทอี่ ยู่ในภาวะพึ่ งพิง
(๔) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่ อการเข้ าถึงบริการสุขภาพที่ มีคุณภาพของประชาชน
(๕) การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(๖) การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ ืนบ้ าน และการแพทย์ทางเลือกให้ เป็ นระบบบริการสุขภาพ
หลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
(๗) การแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
(๘) ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ ขาดจริยธรรม: เพื่ อลดผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของผู้ป่วย
(๙) การจัดการปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
หน้ า ๗

(๑๐) ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
(๑๑) แผนพัฒนาที่ ย่งั ยืนบนพื้นฐานการพึ่ งตนเองด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม กรณีภาคใต้
ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ ายต่ างๆ จะต้ องจัดส่งความเห็นของกลุ่มให้ กับ สช. ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๒ เพื่ อให้ คณะทํางานเฉพาะประเด็นได้ ปรับปรุงร่ างเอกสารหลัก ร่ างมติและเอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ
จัดทําเอกสารร่างที่ สอง สําหรับการพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
๓. การเตรียมความพร้ อมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในการเข้ าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง “เตรียมพร้ อมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒” เมื่ อวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่ งผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้ ทาํ ความเข้ าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
และปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการพิจารณาเอกสารร่างแรก และการพิจารณาผู้แทนกลุ่มเครือข่ายที่ จะ
เสนอรายชื่ อเข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดย สช. ได้ จัดส่งเอกสารสรุปการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้ แก่องค์กรภาคีและเครือข่ายต่างๆ เพื่ อให้ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งที่ เข้ าร่วมการ
ประชุม และที่ ไม่ได้ เข้ าร่วมการประชุมฯ ได้ รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน และเกิดประโยชน์ในการเชื่ อมโยง
และประสานงานของกลุ่มเครือข่ายต่อไป
๒) ค จ . ส ช . ไ ด้ จั ด ทํ า เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร่ เ รื่ อ ง เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ส มั ช ช า สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ
ครั้งที่ ๒ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในกระบวนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อกลุ่มเครือข่ายต่างๆ
และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์สมัชชาสุขภาพ www.samatcha.org
๓) กลุ่มเครือข่ายต่างๆ จัดกระบวนการมีส่วนร่ วมภายในกลุ่ม เพื่ อพิจารณาเอกสารร่างแรกและพิจารณา
รายชื่ อผู้แทนกลุ่มเครือข่าย ซึ่ งจะต้ องจัดส่งความเห็นของกลุ่ม พร้ อมรายชื่ อผู้แทนกลุ่มที่ จะเข้ าร่วมการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ สช. ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๒
๔) ผู้เข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ผู้เข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๑,๕๐๐ คน แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
• สมาชิก หมายถึง ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ทั้งภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
ที่ เข้ าร่ วมประชุมตามจํานวนที่ คณะกรรมการกําหนด และได้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ มในนาม
องค์กรตามแบบและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกําหนด
• ผู ส้ ัง เกตการณ์ หมายถึ ง ผู้ ที่ คณะกรรมการเชิ ญ หรื อ อนุ ญ าตให้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในฐานะผู้
สังเกตการณ์ หรือผู้ทมี่ าลงทะเบียนตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ คจสช. กําหนด
• ผูท้ รงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิทคี่ ณะกรรมการเชิญเข้ าร่วมประชุมเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่ งเป็ นผู้ที่
ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้ทมี่ ีความรู้ ความสามารถ ในด้ านต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลสําคัญและผู้แทน
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุม
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๘

๓.๒

สรุปสาระสําคัญจากเวทีรบั ฟั งความคิดเห็นเรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามเจตนารมณ์รฐั ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐

สืบเนื่ องจากคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รับทราบและมอบหมายหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องพิจารณาดําเนินการตามมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติที่ ๑.๔ เรื่ อง “การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจาการค้ าเสรี” ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.)เสนอ ซึ่ งมติดังกล่าวมีข้อเสนอที่ ๑.๒ ขอให้ คสช. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการเสนอร่ างกฎหมาย ว่ าด้ วยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการ จัดทําหนังสือสัญญาระหว่ าง
ประเทศตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยให้ มีกระบวนการ
รับฟังข้ อคิดเห็นและนําข้ อเสนอของภาคประชาสังคมไปพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ ประสานความร่วมมือกับกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ น
เจ้ าภาพร่ วมจัดเวทีรับฟั งความเห็นเรื่ อง กฎหมายว่ าด้ วยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนู ญฯ ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ ขึ้น เมื่ อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ มีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๗๓ คน ประกอบด้ วยผู้แทน
จากหน่ ว ยงานภาคราชการ นั ก วิ ช าการ ภาคประชาสัง คม ภาคธุ ร กิจ และภาคี เครื อ ข่ า ยผู้ มีส่ ว นได้ เสีย ที่
เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งสื่ อมวลชนและผู้สนใจทัว่ ไป ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นเวทีสร้ างความเข้ าใจต่อสาธารณะ และมีกระบวนการ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ มีการเสนออยู่ในปั จจุ บัน อันเป็ นการสร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสนับสนุนประชาชนให้ ตระหนักในสิทธิและหน้ าที่ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็ นการขับเคลื่ อน
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้ วย
ในการประชุมได้ มีการนําเสนอหลักการและสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฯเกี่ ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการจัดทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ มีผ้ ูเสนออยู่ในปั จจุบัน รวม ๓ ฉบับ ได้ แก่ ร่างพระราชบัญญัติฯ
ของรัฐบาล ที่ เสนอโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรคประชาธิปัตย์ และร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ เสนอโดยกลุ่มศึกษาข้ อตกลงเขตการค้ าเสรีภาคประชาชน
(เอฟทีเอ ว็อทช์) หรือฉบับภาคประชาชน จากนั้น ผศ.จันทจิรา เอี่ ยมมยุรา จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ เ สนอข้ อ มู ล ความเห็น ของคณะกรรมการปฏิรู ป กฎหมายที่ คณะรั ฐ มนตรี แต่ ง ตั้ ง 1 ซึ่ งได้
มอบหมายคณะอนุ กรรมการพิจารณากฎหมายว่าด้ วยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่ มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้ างขวาง หรือมีผลผูกพันด้ านการค้ า
หรือการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ที่ มีนายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ เป็ นประธาน ศึกษาและให้ ความเห็นต่ อร่ าง
กฎหมายที่ เสนอโดยหน่วยงานภาครัฐว่า มีความสอดคล้ องหรือขัดแย้ งกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่ง
1

รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๘ กําหนดให้ คณะรัฐมนตรีแต่ งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายที่ ทาํ หน้ าที่ อย่างเป็ นอิสระขึ้น เพื่ อศึกษาและเสนอแนะ การจัดทํากฎหมายที่ จาํ เป็ นต้ องตราขึ้นเพื่ ออนุวัติการตาม
บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญ และจัดทํากฎหมายเพื่ อจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกฎหมายขึ้น โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่
ได้ รับการแต่งตั้งมี ศ.ดร.คณิต ณ นคร เป็ นประธาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๙

รัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร จากนั้นจึงเป็ นเปิ ดเวทีรับฟังความเห็น
ผลสรุปจากเวทีรับฟั งความเห็น สามารถสรุปความเห็นร่วม รวม ๔ ประเด็น ดังนี้
(๑) ประเภทของหนังสือที่ เข้ าข่ายมาตรา ๑๙๐ แห่ งรัฐธรรมนูญฯ ให้ กาํ หนดนิยามและประเภทของ
หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ เข้ าข่ายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ให้ ชัดเจนไว้ ในกฎหมายเพื่ อก่อให้ เกิด
ความชัดเจนแก่ผ้ ูปฏิบัติ และให้ มีกลไกเฉพาะเพื่ อวินิจฉัยว่าเอกสารใดที่ เข้ าข่ายมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฯ และควรเข้ าสู่ทปี่ ระชุมรัฐสภา เช่น กลไกคณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา
(๒) หน่ วยงานที่ ควรมีหน้ าที่ ศึกษาวิจัย และช่ วงเวลาที่ ควรทําการศึกษาวิจัย ให้ หน่ วยงานกลางที่ มี
ความเชี่ ยวชาญด้ านการทําการศึกษาวิจัย เช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาบริหารงานวิจัย โดยจะต้ องมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบทั้ง ก่อนเสนอ
กรอบการเจรจา, หลังลงนาม, หลังหนังสือสัญญามีผลบังคับใช้ เพื่ อประกอบการพิ จารณาของรัฐบาลและ
รัฐสภาฯ ต่อไป
(๓) รูปแบบและช่วงเวลาของกระบวนการรับฟั งความเห็น กระบวนการรับฟั งความคิดเห็นควรเปิ ด
กว้ างและโปร่งใสให้ ทุกฝ่ ายที่ มีส่วนได้ เสียเข้ ามามีส่วนร่วม และเป็ นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบ
ด้ าน หลากหลายรูปแบบ โดยเสนอให้ รับฟังความคิดเห็นทั้งก่อนการเจรจาและหลังการเจรจาเพื่ อประกอบการ
ตัดสินใจของรัฐบาลและรัฐสภา
(๔) ผลกระทบที่ เกิดจากข้ อตกลงที่ ได้ ทาํ ไปแล้ วก่อน ร่าง พระราชบัญญัติฯฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และ
การเยียวยาผลกระทบที่ เกิดขึ้น ต้ องมีมาตรการรองรับผลกระทบและมาตรการเยียวยาที่ ชัดเจนและอย่างบูรณา
การ โดยให้ ม าตรการเยี ยวยาผลกระทบและแผนการปรั บตัว ของภาคส่ วนต่ างๆเป็ นส่ วนหนึ่ งในเอกสาร
ประกอบการพิจารณาของรัฐสภา และให้ มีการติดตามผลกระทบอย่างต่อเนื่ อง โดยควรมีคณะกรรมการกลาง
ประสานงานหน่ วยงานต่ า งๆเพื่ อบู รณาการการเยี ยวยา และกํา หนดนโยบายป้ องกันนโยบายใหม่ ที่ ซํ้า เติ
ปัญหา
ที่ ประชุมเสนอให้ มีการพิจารณารวมร่ าง หรือ ปรับร่ างของรัฐบาล โดยใช้ ข้อเสนอของคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายและการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้
ทั้งนี้ สช. จะส่งสรุปสาระสําคัญจากเวทีรับฟั งความเห็นฯไปยังหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทั้งหน่วยงานรัฐ
รัฐสภา หน่ วยงานและองค์กรภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่ อใช้ เป็ นข้ อเสนอประกอบการ
พิจารณาจัดทําร่างพระราชบัญญัติฯต่อไป ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

๓.๓

รับทราบสาระสําคัญจากเวทีรับฟั งความคิดเห็นเรื่ อง กฎหมายว่าด้ วยการกําหนด
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด ทํา หนั ง สื อ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ ตามเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐

ความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติ คสช. เรื่อง นโยบายการประกาศใช้สิทธิโดยรัฐต่ อยาที่มี
สิทธิบตั ร

สืบเนื่ องจาก การประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่ อวั นที่ ๑๔ มี น าคม
๒๕๕๑ ได้ พิจารณาข้ อเสนอขององค์กรและบุคคลต่างๆ ที่ ได้ ยื่นหนังสือขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
(คสช.) พิจารณาประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากการทบทวนนโยบายการใช้ สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑๐

ยาต้ านโรคมะเร็งอันเป็ นไปในความตามมาตรา ๑๑ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ ง
ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อกระบวนการจัดซื้อยาต้ านโรคมะเร็งและยาละลายลิ่ มเลือด เนื่ องจากบริษัทผู้ค้า
ไม่ม่นั ใจในนโยบายของรัฐ นั้น
คสช. ได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอข้ อเสนอของ คสช. ในประเด็นนโยบายการประกาศใช้ สทิ ธิโดยรัฐต่อยา
ที่ มีสทิ ธิบัตรต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
(๒.๑) เห็นควรให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องสร้ างความเข้ าใจกับประชาชนและทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องถึงความ
ถูกต้ องตามกฎหมายและความจําเป็ น รวมทั้งประโยชน์ทจี่ ะได้ รับในการนํามาตรการใช้ สทิ ธิโดยรัฐมาใช้
๒) เห็นควรให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องสร้ างความเข้ าใจกับประชาชนและทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องว่ามาตรการ
ใช้ สิท ธิโ ดยรั ฐ ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเพี ย งมาตรการเดี ย วที่ ประเทศไทยจะนํา มาใช้ เ พื่ อเพิ่ มการเข้ า ถึ ง ยา ยั ง มี การใช้
มาตรการอื่ นๆ ร่ วมด้ วย และมาตรการใช้ สิทธิโดยรัฐก็ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดประเทศไทยเข้ าไปอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่ ถูกจับตามองเป็ นพิเศษ หรือประเทศที่ มีการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาขั้นรุนแรง หรือการถูก
ระงับสิทธิทางภาษีศุลกากร
๓) เห็นควรให้ รัฐบาลผลักดันให้ เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง
เพื่ อนําไปสู่การส่งเสริมสุขภาวะในองค์รวม ควบคู่ ไปกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ พร้ อมทั้งการนํามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่ อควบคุมราคายาในประเทศให้ อยู่ในระดับที่ เหมาะสม
ประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) ได้ ทาํ หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เพื่ อให้ นําข้ อเสนอของ คสช. เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณา ซึ่ งสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ ส่งเรื่ องดังกล่ าวไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ เสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณา อย่ างไรก็ตาม เนื่ องจากช่ วงเวลาดังกล่ าวเป็ นช่วงการเปลี่ ยนแปลงรัฐบาล และได้ มี พระบรมราช
โองการโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะนั้น เรื่ องดังกล่าว
ยังมิได้ เสนอเข้ าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ ส่งเรื่ องนโยบายการ
ประกาศใช้ สิทธิโดยรัฐต่อยาที่ มีสิทธิบัตร พร้ อมความเห็นจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
และสํานักงบประมาณ ส่งกลับมายังเลขาธิการ คสช. ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่ อให้ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ ง
สํา นั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก าร
ประกาศใช้ สทิ ธิโดยรัฐต่อยาที่ มีสทิ ธิบัตรของประเทศไทยได้ มีความเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงไป ดังนี้
๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบต่อยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของ
ประชากรไทย ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติ คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่ งยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ได้ ระบุชัดเจนว่าให้ สามารถนําข้ อ
ยืดหยุ่ นของข้ อตกลงทรัพย์สินทางปั ญญาที่ เกี่ ยวกับการค้ าที่ ปรากฏในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาใช้ ได้ ซึ่ ง
กรณีน้ ีถอื ว่ามีความครอบคลุมในเรื่ องของการนํามาตรการในเรื่ องการประกาศใช้ สทิ ธิโดยรัฐต่อยาที่ มีสทิ ธิบัตร
อันจะเป็ นมาตรการเพิ่ มการเข้ าถึงยาในประเทศไทยอยู่แล้ ว
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๑ ที่ ต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็ นกลไกหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ ฯข้ างต้ นโดยเน้ นการมีส่วนร่ วมของ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑๑

ทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง พร้ อมทั้งประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯต่อไป ซึ่ งขณะนี้ สช.
ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทยขึ้น เพื่ อ
เป็ นกลไกยกร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว คณะกรรมการชุดนี้จะประสานการดําเนินงานยก
ร่างแผนปฏิบัติการฯ กับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติต่อไป
๒) โครงการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ (Health Intervention and Technology
Assessment Program: HITAP) ได้ ดาํ เนินการวิจัยเรื่ อง การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้ สิทธิตาม
สิทธิบัตรยาในประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ มีผลการวิจัยโดยสรุป ดังนี้
(๒.๑) ผลกระทบด้านสุขภาพ ผลการวิจัยคาดว่าการใช้ สทิ ธิตามสิทธิบัตรกับยาทั้ง ๗ รายการ
จะสามารถเพิ่ มการเข้ าถึงยาแก่ผ้ ูป่วยได้ จาํ นวนทั้งสิ้น ๘๔,๑๕๘ คนภายในระยะเวลา ๕ ปี และจะทําให้ ผ้ ูป่วย
จํานวนดังกล่าวดํารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ ดีข้ นึ
(๒.๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากการวิจัย คาดว่าจะทําให้ ผ้ ูป่วยที่ ต้องใช้ ยา ทั้ง ๗ รายการ
มีคุณภาพชีวิตที่ ดีข้ ึนและสามารถกลับไปทํางานได้ ก่อให้ เกิดผลต่ อสังคมในรูปของผลิตผลของประเทศที่
เพิ่ มขึ้น แต่ขณะเดียวกันการเข้ าถึงยาก็จะทําให้ มีต้นทุนค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพเกิดขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่ อ
นําผลผลิตที่ เพิ่ มขึ้นสุทธิเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ และไม่ใช้ มาตรการใช้ สิทธิตามสิทธิบัตรยา พบว่าการใช้
มาตรการดังกล่ าวส่งผลให้ มีการสร้ างผลผลิตให้ กับสังคมมากกว่ ากรณีที่ไม่ใช้ มาตรการนี้ถึง ๑๓๒.๔ ล้ าน
เหรียญสหรัฐ
(๒.๓) ผลกระทบด้านการส่งออกและการลงทุน การประเมินผลกระทบจากการที่ ประเทศไทย
ถูกระงับสิทธิทางภาษีศุลกากร หรือ Generalised System of Preferences (GSP) เมื่ อวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๐ โดยสํานักงานผู้แทนการค้ าแห่งสหรัฐอเมริกา กับสินค้ า ๓ รายการ คือ เครื่ องประดับอัญมณีทาํ จาก
ทอง เม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนเทเรฟทาเลต และเครื่ องรับโทรทัศน์สจี อแบน นั้น พบว่าการถูกระงับสิทธิ
ดังกล่าวเป็ นไปตามกฎที่ ว่าด้ วยความจําเป็ นด้ านการแข่งขัน (Competitive Need Limit: CNL) อยู่แล้ ว คือ
หากสินค้ าที่ ได้ รับสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ ใดๆ มีมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เกินมูลค่าขั้นสูงในแต่ละปี ก็จะ
ถูกตัดสิทธิ GSP ซึ่ งในปี ๒๕๔๙ สหรัฐฯ กําหนดมูลค่าขั้นสูงสําหรับสินค้ าทุกประเภทที่ นําเข้ าประเทศไว้ ที่
๑๒๕ ล้ านเหรียญ และสินค้ าทั้ง ๓ รายการข้ างต้ นมีมูลค่านําเข้ าไปยังสหรัฐฯ ในปี ๒๕๔๙ เกิน ๑๒๕ ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การวิจัยพบว่าแม้ ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าทั้ง ๓ รายการจะลดลง แต่
มูลค่าการส่งออกโดยรวมของประเทศกลับมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และข้ อมูลจากกรมส่งเสริมการ
ลงทุนก็ยังชี้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยช่ วง ๒๕๔๕-๒๕๕๐ ก็ยังคงมีมูลค่าเพิ่ มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องเช่นกัน และนอกจากนี้ยังไม่พบหลักฐานแสดงว่ามาตรการใช้ สิทธิตามสิทธิบัตรมีผลกระทบต่อ
การลงทุนจากต่างประเทศและความมั่นใจของนักลงทุนด้ วย
(๒.๔) ผลกระทบด้านสังคมจิ ตวิทยา ผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากทุก
ภาคส่วนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับมาตรการใช้ สทิ ธิตามสิทธิบัตร เนื่ องจาก
เห็นว่ ามาตรการดังกล่ าวจะทําให้ ยามีราคาถู กลง แต่ ผ้ ูตอบแบบสอบถามชาวต่ างประเทศส่วนใหญ่ เห็นว่ า
ผลกระทบด้ านลบต่อประเทศไทยจากมาตรการดังกล่าวคือ การถูกตําหนิจากนานาชาติ ในขณะที่ ชาวไทยส่วน
ใหญ่ยังมีความกลัวว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่ พัฒนาแล้ วสู่ประเทศ
กําลังพัฒนาจะลดลงในอนาคต
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑๒

จากสถานการณ์ทเี่ ปลี่ ยนแปลงไปและความคืบหน้ าในการดําเนินการเกี่ ยวกับมาตรการเพิ่ มการเข้ าถึง
ยาในประเทศไทย รวมทั้งผลการวิจัยเรื่ องการประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้ สทิ ธิตามสิทธิบัตร จึงเสนอให้
คสช. ทราบ
๑) ความคืบหน้ าของสถานการณ์เรื่ องยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย และการ
ดําเนินการเรื่ องการร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว
๒) ผลจากการวิจัย เรื่ อง การประเมินผลกระทบจากมาตรการใช้ สทิ ธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ทั้งนี้ สช. จะได้ ประสานกับหัวหน้ าโครงการประเมินผลเทคโนโลยีและนโยบายด้ าน
สุขภาพ เพื่ อเผยแพร่ผลการวิจัยให้ องค์กรและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับทราบและนําไปใช้ ประโยชน์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม
๓.๔

รับทราบความคืบหน้ าการดําเนินงานตามมติ คสช. เรื่ อง นโยบายการประกาศใช้
สิทธิโดยรัฐต่อยาที่ มีสทิ ธิบัตร

เครื อ ข่ า ยภาคประชาสัง คมขอใช้สิ ท ธิ ใ ห้มี ก ารทบทวนยุ ท ธศาสตร์ท รัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและ
แผนการเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา

เนื่ องด้ วย มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์พร้ อมเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ ทาํ หนังสือขอใช้ สิทธิตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อขอให้ มีการทบทวนยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปั ญญา
และแผนการเร่งรัดการป้ องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ความ
เห็นชอบในการประชุมเมื่ อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(นาย
อลงกรณ์ พลบุตร) รองประธานคณะกรรมการนโยบายด้ านการป้ องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาเสนอ เนื่ องจากผู้ขอใช้ สทิ ธิกงั วลว่า ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และแผนการเร่งรัดการป้ องกัน
และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา มีหลายส่วนที่ ขัดแย้ งกับหลักการของ “ยุทธศาสตร์การเข้ าถึง
ยาถ้ วนหน้ า ของประชากรไทย” ซึ่ งเป็ นมติ สมั ชชาสุข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ คณะรั ฐมนตรี ให้ ค วาม
เห็นชอบในการประชุมเมื่ อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตามที่ คสช. เสนอ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ ศึกษาข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ อง สรุปความเป็ นมาได้ ดังนี้
๑) เมื่ อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบแผนเร่ งรัดการป้ องกันปราบปรามการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาและการปรับปรุงคําสั่งแต่ งตั้ง คณะกรรมการนโยบายด้ านการป้ องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดย ร่าง ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งชาติ ปรากฏอยู่
ในแผนเร่งรัดการป้ องกันปราบปรามฯ ที่ จะเร่งให้ แล้ วเสร็จใน ๑ เดือน เพื่ อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ ความ
เห็นชอบต่อไป
๒) การเสนอขอใช้ สิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ของมูลนิธิเข้ าถึง
เอดส์และเครือข่ายประชาสังคม เป็ นการใช้ สิทธิรับรู้ข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ
ก่อนการอนุ ญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของ
ชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่ องดังกล่าว
๓) เมื่ อวั น ที่ ๙ มิ ถุน ายน ๒๕๕๒ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติเ ห็น ชอบยุ ทธศาสตร์ ก ารเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ า ของ
ประชากรไทย ซึ่ งเป็ นมติของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ มีสาระเกี่ ยวข้ องสัมพั นธ์กับเรื่ อง
ทรัพย์สินทางปั ญญาอยู่ด้วย ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การใช้ ประโยชน์และหรือลดอุปสรรคจากข้ อกําหนด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑๓

ทางกฎหมายเพื่ อมิ ใ ห้ เป็ นอุป สรรคในการเข้ า ถึง ยา ข้ อ ๕.๑ ข้ อ ตกลงเขตการค้ าเสรี ต้ อ งไม่ ผู กพั น
ประเทศเกิ น ไปกว่ า ความตกลงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การค้ า ๑๙๙๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การใช้ ยาอย่างเหมาะสม ที่ ส่งเสริมการใช้ ชื่อสามัญทางยาในทุกระดับ
สช. ได้ วิเ คราะห์ แ ผนเร่ ง รั ด การป้ องกัน และปราบปรามการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาและการ
ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้ านการป้ องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องและอาจมีผลกระทบในมิติด้านสุขภาพ โดยสรุปได้ ว่า แผนเร่งรัดการป้ องกันและปราบปราม
การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ งเป็ นสินค้ าคุณธรรมที่ ต้อง
ได้ รับการดูแล น่าจะมีความขัดแย้ งกับยุทธศาสตร์การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากรไทย ที่ เป็ นยุทธศาสตร์
หลักของประเด็นยาและเวชภัณฑ์สุขภาพ อีกทั้งสาระตามร่างยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งชาติ ยังไม่มี
ความชัดเจนในประเด็นยาและเวชภัณฑ์สขุ ภาพที่ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากด้ วย
สช. ได้ ทาํ หนังสือ ที่ สช ๕๙๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรียนเสนอข้ อมูลและความเห็น
ต่อประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่ อพิจารณา ดังนี้
๑) เห็นควรเสนอแนะต่อกระทรวงพาณิชย์ให้ ชะลอการใช้ แผนเร่งรัดการป้ องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญา และ การเสนอ ร่ าง ยุ ทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งชาติ ในประเด็นยาและ
เวชภัณฑ์สขุ ภาพไปก่อน
๒) เห็นควรมอบให้ สช. เป็ นหน่วยงานกลางเร่งจัดให้ มีการหารือร่ วมระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคผู้บริโภค นักวิชาการ และผู้ขอใช้ สิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ เน้ น หลั กการมี ส่ว นร่ วม เพื่ อรั บ ฟั งข้ อ เสนอต่ อการปรั บ ปรุงแผนเร่ งรั ดการป้ องกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา และ ร่าง ยุทธศาสตร์ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติ โดยเฉพาะ
ในประเด็น ยาและเวชภั ณ ฑ์สุข ภาพ และประเด็น ที่ มีผ ลกระทบทางสุข ภาพอื่ นๆ เพื่ อพิ จ ารณาเสนอ
ต่อคสช.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ได้ มีบัญชาเมื่ อวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๒ ให้ มีการจัดการหารือ ตามข้ อ ๒) โดยให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายอลงกรณ์
พลบุตร) เข้ าร่วมด้ วย
ทั้งนี้ สช. จะได้ จัดการหารือผู้เกี่ ยวข้ องทั้งจากภาครัฐ ภาคผู้บริโภค นักวิชาการ และผู้ขอใช้ สทิ ธิ โดย
เรี ยนเชิ ญ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุข (นายวิ ทยา แก้ ว ภราดั ย) รองประธานกรรมการสุข ภาพ
แห่งชาติ เป็ นประธานการหารือ และเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายอลงกรณ์ พลบุตร)
เข้ าร่วมด้ วย และรายงานผลการหารือให้ คสช. ได้ ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รั บ ทราบการดํา เนิ น งานในกรณี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมขอใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ มี ก าร
ทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและแผนการเร่ ง รั ด การป้ องกั น และ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. แจ้ งว่า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องสืบเนื่ องจากการประชุมที่ ๔.๑-๔.๔ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ ความคืบหน้าการจัดทําธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
สื บ เนื่ องจากการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.) ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ สช. ได้ รายงานความคืบหน้ าการจัดทําธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. .... ว่ า คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบร่ างธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ....
ตามที่ คสช. เสนอ เมื่ อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และให้ รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนั้น
ขณะนี้ วุฒิสภาได้ พิจารณารับทราบธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ วในการ
ประชุมเมื่ อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ และสภาผู้แทนราษฎรได้ พิจารณารับทราบแล้ วในการประชุมเมื่ อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านได้ อภิปรายความเห็น ซึ่ งทุกท่านแสดงความเห็น
สนับสนุ นหลักการและเนื้อหาของธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีข้อสังเกตและ
ข้ อแนะนําที่ ขอให้ คสช. ให้ ความสําคัญกับการผลักดันสาระที่ กาํ หนดไว้ ให้ เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไปด้ วย ซึ่ ง
ขณะนี้ คณะกรรมการติดตาม สนับสนุ นและประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เป็ นประธานกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อ
สนับสนุนธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ มี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็ นประธานกรรมการ ที่ แต่งตั้งโดย
คสช. อยู่ระหว่างการยกร่างยุทธศาสตร์การผลักดันธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๔.๒

รั บ ทราบความคื บ หน้ า การจั ด ทํา ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒

ความคืบหน้าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑

สืบ เนื่ องจากการประชุ ม คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.) ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ มี นายสุพัฒน์
ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นประธานอนุ กรรมการ ได้ รายงานความคืบหน้ าการดําเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในครั้งที่ ๒ แล้ วนั้น บั ดนี้ มีค วามก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินงานมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่ มเติม ดังนี้
๑. ได้ รายงานความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
หน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ ไว้ ในเว็ปไซด์ WWW.SAMATCHA.ORG
๒. ความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของหน่วยงาน
องค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพิ่ มเติม ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

รับทราบความคืบหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑๕

๔.๓

ความคืบหน้าการขอแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก

สืบ เนื่ องจากการประชุ ม คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.) ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวั น ที่ ๒๑
สิง หาคม ๒๕๕๒ สํา นั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ( สช.)ได้ ร ายงานความคื บหน้ า การขอแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก ตั้งแต่เริ่ มดําเนินการขอแก้ ไขจนกระทั่ง
อยู่ ในระหว่ างการบรรจุ เข้ าระเบียบวาระเพื่ อพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นั้น สช. ขอรายงาน
ความคืบหน้ าเพิ่ มเติม ดังนี้
๑. สภาผู้แทนราษฎรได้ มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แล้ วเมื่ อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามที่ คณะรัฐมนตรีเสนอ และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๓๖ คน
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ มี
นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน ได้ มีมติเห็นชอบการแก้ ไขร่ าง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่ อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๕๒ โดยได้ เชิญกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาชี้แจงด้ วย
๓. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เข้ า
ชี้แจงการขอแก้ ไขร่างพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่ อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
ขณะนี้ ได้ บรรจุเข้ าระเบียบวาระเพื่ อพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ ๒ แล้ ว
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม
๔.๔

รั บทราบความคืบหน้ าการขอแก้ ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๒๖ วรรคแรก

ความคืบหน้าการจัดทําข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุขภาพ
สืบเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่

สืบเนื่ องจากการประชุ มคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวั นที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๕๒ คสช. ได้ รับทราบการจัดทําข้ อเสนอเพื่ อพัฒนาระบบป้ องกัน ควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพ
สืบเนื่ องจากการระบาดของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ อันเป็ นความร่วมมือของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ(สช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) โดยใช้ ความรู้เชิงระบบและกลไกพัฒนานโยบาย
สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมเข้ ามาสนับสนุน ดําเนินการเพื่ อสังเคราะห์เป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนา
ระบบและกลไกการป้ องกัน ควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพของประเทศนั้น
บัดนี้ สช. และ สวรส. ได้ บูรณาการการจัดทําร่างโครงการร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ าง
เสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีอนๆ
ื่ โดย
ข้ อคิดเห็นและคําแนะนําของคณะอนุ กรรมการสนั บสนุ นการป้ องกัน ควบคุ ม และการแก้ ปัญหาการแพร่
ระบาดของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่(H1N1)๒๐๐๙ ที่ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
แต่งตั้ง ที่ มี นายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็ นประธาน โดยได้ จัดทํา ร่าง แผนงานพัฒนาและวิจัยระบบการเฝ้ า
ระวังป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่ อสนับสนุนการสร้ างและ
พัฒนาศักยภาพ ระบบเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพของประเทศ ให้ เป็ นระบบที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
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มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพในการจัดการและสั่งการ และมีการมีส่วนร่ วม อย่ างเข้ มแข็งจากองค์กรภาคีท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้ องถิ่ น ทั้งนี้โดยอยู่บนหลักการและพื้นฐานทางวิชาการที่
เข้ มแข็ง โดยกําหนดเป้ าหมายในระยะเวลา ๓ ปี ดังนี้
(๑) พัฒนาให้ เกิดระบบเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับประเทศ
และที่ ระดั บจั งหวั ด (นํา ร่ อง ๑๐-๑๕ จังหวั ด ) มีค วามเข้ มแข็ง โดยมี ความไวในการตรวจจั บ ประเมิ น
สถานการณ์ เตือน และสามารถระดมศักยภาพขององค์กรภาคีท้งั สังคมร่วมกันดําเนินการ
(๒) มีชุดข้ อมูลความรู้ทจี่ าํ เป็ นในการสนับสนุนการดําเนินการในข้ อ (๑)
(๓) มีการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการทุกด้ านที่ จาํ เป็ นต่อการพัฒนา
(๔) ข้ อเสนอเชิ งนโยบาย ต่ อรู ปแบบและกลไกการเฝ้ าระวั ง ป้ องกันและควบคุ มโรคและปั จ จัย ที่
คุกคามสุขภาพของประเทศ และแนวทางพัฒนาเพื่ อไปสู่รูปแบบที่ พึงประสงค์ดังกล่าวอย่างยั่งยืน
แผนงานนี้จะดําเนินการในลักษณะสนับสนุ น กระตุ้น และหล่อลื่ น (Catalytic, lubricative and
supportive role) และขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพ
ของประเทศ โดยมียุทธศาสตร์ ๓ ด้ านดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้ าระวังและควบคุมโรค (System capacity building)
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้ างและการจัดการความรู้ (Knowledge management)
(๓) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่ อนสังคมทั้งสังคมและการสื่ อสารสาธารณะ (Public advocacy)
ทั้งนี้ ร่าง แผนงานฯดังกล่าวจะเสนอขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ เพื่ อมอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการสนับสนุ นการ ป้ องกัน ควบคุมและการแก้ ปัญหา
การแพร่ ระบาด ของไข้ หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ H1N1 ๒๐๐๙ พิจารณาอนุมัติในรายละเอียดการดําเนินการ
และงบประมาณ ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการกํากับทิศ ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข จะสนับสนุนบุคลากรเพื่ อ
ดําเนินงานในแผนงาน รวมถึงสนับสนุนนโยบายให้ จังหวัดนําร่องให้ ลาํ ดับความสําคัญต่อแผนงานนี้ สวรส.
สนับสนุ นการวิจัยเชิงระบบ และการจัดการความรู้ และ สช จะดําเนินการสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของภาคี
ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาชน องค์กรเอกชน และสนับสนุ นการผลักดันข้ อเสนอ
เชิงนโยบายที่ ค้นพบจากการดําเนินงานของแผนงานเสนอเป็ นนโยบายต่อไป ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ
ที่ ๔.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

รั บทราบความคืบหน้ าการจัดทําร่ างแผนงานพัฒนาและวิจัยระบบ การเฝ้ าระวั ง
ป้ องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่ คุกคามสุขภาพแห่งชาติ สืบเนื่ องจากการระบาด
ของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑

หลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลกระทบด้า นสุ ขภาพที่ เกิ ด จากนโยบาย
สาธารณะ
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ ดร.เดชรั ต น์ สุข กํา เนิ ด
ผู้อาํ นวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบ และกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
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เป็ นผู้รายงานต่อที่ ประชุม
ดร.เดชรัตน์ สุขกําเนิด ผู้อาํ นวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบ และกลไกการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพ รายงานว่า ตามมาตรา ๒๕(๕) แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) มีหน้ าที่ และอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุ การ จึงได้ ดาํ เนินการยกร่ างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยมี
กระบวนการดําเนินงาน ซึ่ งฝ่ ายเลขานุการได้ นาํ เรียนความก้ าวหน้ าให้ ทปี่ ระชุมได้ รับทราบไปครั้งหนึ่ งแล้ ว ใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติมีคาํ สั่งที่ ๑๓/๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะทํางานยกร่ างระบบ
กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะที่ มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ
เป็ นประธานคณะทํางาน ซึ่ งร่ างระบบ กลไกและหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมติที่ ๑.๑๑ ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพใน
สังคมไทย
๒. คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๒ เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานมูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะ เป็ นประธานและเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
๓. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบ และกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (HIA Coordinating Unit: HIA Co-Unit) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายใต้ สาํ นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทําหน้ าที่ เป็ นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
๔. ศูนย์ประสานงานฯ ได้ ทาํ การยกร่างหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ โดยมีการ
ทบทวนข้ อมูลทางวิชาการและการศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศประกอบ จัดประชุมปรึกษากับหุ้นส่วนการ
ทํา งานที่ สํา คั ญ ได้ แ ก่ กรมอนามั ย กรมควบคุ ม โรค สํา นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม และมูลนิธนิ โยบายสุขภาวะ
๕. ปรับปรุงร่ างฯ ตามข้ อเสนอแนะ และนําเข้ าสู่กระบวนการรับฟั งความเห็นจากหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชน ผู้ ประกอบการ บริษัทที่ ปรึกษา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ประชาชน ผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาและนโยบายสาธารณะ นักวิชาการ รวมถึงนักพัฒนาเอกชน ซึ่ งได้ ดาํ เนินการเสร็จสิ้นแล้ วทั้งหมด ๕ เวที
ดังนี้
• วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รับฟั งความเห็นหน่วยงานภาครัฐ 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
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
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•

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

เวทีรับฟังความเห็นจากเครือข่ายภาคกลาง
ณ คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๖. ศูนย์ ป ระสานงานฯ ได้ นํา ข้ อคิ ดเห็นและข้ อเสนอแนะที่ ได้ จากการจั ดเวทีรับ ฟั งฯ ทั้ง ๕ เวที
รวมถึงข้ อเสนอแนะที่ ส่ งมาทาง Email
มาปรั บปรุงเป็ นร่ างฯ ฉบั บที่ สมบู รณ์มากยิ่ งขึ้น และนําเข้ า สู่
กระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในครั้ ง สุ ด ท้ า ยวั น ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้ เชิญผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ ยวข้ องจากทุกภาคส่วนมาร่วมให้ ความเห็น โดยแบ่งออกเป็ น ๑๐
กลุ่ม ได้ แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา องค์กรอิสระ นักธุรกิจ บริษัทที่
ปรึกษา นักวิชาการ ประชาชนในพื้นที่ ที่ ได้ รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่าย
สมัชชาสุขภาพ และสื่ อมวลชน ทั้งนี้ได้ มีการถ่ายทอดสดการรับฟั งความเห็นผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th อีกด้ วย
๗. หลั ง จากนั้ นได้ ปรั บ ปรุง เป็ นร่ า งสุด ท้ า ย และนํา เข้ าสู่การพิ จารณาของคณะกรรมการสุข ภาพ
แห่งชาติ
 สาระสํ า คัญ ของหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้า นสุ ข ภาพที่ เกิ ด จากนโยบาย
สาธารณะ
๑. การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุข ภาพ หมายถึง กระบวนการเรี ย นรู้ร่ ว มกัน ของสัง คม ในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชน ที่ อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย
โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือหลายอย่าง หากดําเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่ เดียวกัน โดยมี
การประยุกต์ใช้ เครื่ องมือที่ หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่ อสนับสนุ นให้ เกิดการ
ตัดสินใจที่ จะเป็ นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๒. หลักการของการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ประกอบด้ วย หลักประชาธิปไตย หลักความเป็ น
ธรรม หลักการใช้ ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม หลักความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หลักความร่วมมือ หลักการ
สุขภาวะองค์รวม และหลักความยั่งยืน
๓. โครงการที่ กิจกรรมที่ ควรมีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ประกอบด้ วย (๑) โครงการและ
กิจกรรมที่ มีประเภทและขนาดตามประกาศโครงการและกิจกรรมที่ อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่ ง
จําเป็ นต้ องดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ (๒) การดําเนินกิจกรรม
ด้ านการวางแผนพัฒนา ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต ดังต่อไปนี้ คือ การ
จัดทําและปรับปรุงผังเมืองที่ อาจนํามาสู่โครงการหรือกิจกรรมที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในอนาคต
การวางแผนภูมิภาค(เช่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค) การจัดทําแผนโครงข่ายการคมนาคม การจัดทํา
แผนพั ฒ นากํา ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า การจั ด ทํา แผน/ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาแร่ / เหมื อ งแร่ การเพาะปลู ก /
เพาะเลี้ยงสิ่ งมีชีวิตที่ ดัดแปลงพันธุกรรม การทําการเกษตรขนาดใหญ่ การดําเนินการเกี่ ยวกับวัตถุอันตราย
กากของเสีย และสารกัมมันตภาพรังสี การทําข้ อตกลง การค้ าเสรีหรือข้ อตกลงระหว่างประเทศตามมาตรา
๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการวางแผนเพื่ อดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ ทมี่ ี
คุณค่าทางการอนุรักษ์ เช่น พื้นที่ ต้นนํา้ ลําธาร พื้นที่ลุ่มนํา้ ชั้น ๑ พื้นที่ ชุ่มนํา้ ที่มีความสําคัญระดับชาติและระดั
นานาชาติ เป็ นต้ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๑๙

๔. กระบวนการและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ มี ๔ รูปแบบ คือ (๑) กรณีที่
ต้ องทํารายงานการวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม (๒) กรณีที่ไม่ ไ ด้ ทาํ รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม (๓) กรณีการขอใช้ สิทธิตามมาตรา๑๑ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
(๔) กรณีเป็ นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
๕. ให้ มีข้ันตอนการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพโดยสาธารณะ
การทบทวนร่ างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ ผลกระทบด้ านสุขภาพและการจัดทําแผนและรายงานการ
ติดตามผลกระทบด้ านสุขภาพต่อสาธารณะ
๖. การประเมินผลกระทบด้ า นสุข ภาพควรครอบคลุ มปั จ จัย ที่ กําหนดสุข ภาพหรื อปั จจัยที่ อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างน้ อยดังต่อไปนี้ การเปลี่ ยนแปลงสภาพและการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต
ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย การกําเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่ งคุกคามสุขภาพ การเปลี่ ยนแปลง
และผลกระทบต่ ออาชีพ การจ้ างงานและสภาพการทํางานในท้ องถิ่ น การเปลี่ ยนแปลงและผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน การเปลี่ ยนแปลงในพื้นที่ ทมี่ ีความสําคัญและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ผลกระทบที่ เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็ นพิเศษต่อประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง และทรัพยากรและความ
พร้ อมของภาคสาธารณสุข
๗. การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ให้ เป็ นหน้ าที่ และอํานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
จึงเรียนมาเพื่ อให้ คณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ
๒. เห็นชอบให้ ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ที่ ประชุมได้ มีการอภิปราย และมีความคิดเห็นเพิ่ มเติมโดยสรุป ดังนี้
๑. ในร่ างหลักเกณฑ์ฯ หน้ าที่ ๕ หมวด ๒ ข้ อ ๒.๒ ข้ อความ “...โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพชุมชนอย่างรุนแรง และควรจะต้ องทําการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่ อประกอบการ...”
ควรแก้ ไ ขคํา ว่ า “...และควรจะต้ อ งทํา การประเมิ น ..” เป็ น “...และควรทํา การประเมิ น ...” ด้ ว ย
ร่างหลักเกณฑ์ฯไม่มีสภาพการบังคับใช้ ทางกฎหมาย จึงไม่สามารถใช้ คาํ ว่า “..และต้ องทําการประเมิน...”
ได้ ยกเว้ นโครงการหรือกิจกรรมที่ เข้ าข่ ายตามมาตรา ๖๗(๒) ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ในร่ า งหลักเกณฑ์ฯ หน้ าที่ ๕ หมวด ๒ ข้ อ ๒.๒.๒ ใน ๓ หั ว ข้ อย่ อย ได้ แก่ การเพาะปลูก/เพาะเลี้ย ง
สิ่ งมีชีวิตที่ ดัดแปลงพันธุกรรม การทําการเกษตรขนาดใหญ่ และการดําเนินการเกี่ ยวกับวัตถุอนั ตราย กาก
ของเสียอันตรายและสารกัมตภาพรังสี ควรเพิ่ มเติมถ้ อยคํานํา เช่น การกําหนดนโยบายเกี่ ยวกับ... หรือการ
วางแผนเกี่ ยวกับ... เพื่ อให้ มีการทําการประเมินผลกระทบตั้งแต่เริ่ มต้ นการดําเนินการ
๓. ควรมีการผลักดันการดําเนินงานในระดับอาเซียนด้ วย
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นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. ได้ ช้ ีแจงเพิ่ มเติม ดังนี้
หลังจากที่ คสช. ได้ ประกาศใช้ หลักเกณฑ์ฯ นี้แล้ ว รัฐบาลจะได้ นาํ ไปใช้ เป็ นหลักในการอ้ างอิงเพื่ อ
การดํา เนิ น การตามมาตรา ๖๗(๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่ อ ไป ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็ นส่วนสนับสนุนที่ สาํ คัญในการดําเนินการตามมาตรา ๖๗(๒) ใน ๒ เงื่ อนไข คือ
(๑) โครงการที่ มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน ต้ องมีการทําการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
การประเมินผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เนื่ องจากหลักเกณฑ์น้ ี มีข้ันตอนการมีส่วนร่วมโดยการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนหรือ Public
Scoping และขั้นตอน Public Review ที่ จะสนับสนุนการดําเนินการตามมาตรา ๖๗(๒) ให้ มีความชัดเจน
ยิ่ งขึ้น โดยผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีโอกาสเข้ าร่วมตั้งแต่กระบวนการกําหนดประเด็นขอบเขตของการประเมิน และ
มีส่วนในการพิจารณาข้ อมูล ผลการวิเคราะห์ ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวไม่มีปรากฏในขั้นตอนการประเมินผล
กระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม สําหรับองค์กรอิสระที่ ต้องมีการจัดตั้งขึ้น มีหน้ าที่ วิเคราะห์และให้ ความคิดเห็น
เพื่ อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่ มีหน้ าที่ และอํานาจในการอนุมัติโครงการ องค์กรอิสระไม่มีหน้ าที่
และอํานาจในการให้ ความเห็นชอบ ซึ่ งรัฐบาลจะได้ เร่งรัดการจัดตั้งองค์กรอิสระต่อไป
ในภาพรวมของการดําเนินงาน รัฐบาลพยายามสร้ างความสมดุลระหว่างสุขภาพของประชาชนกับ
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งนอกจากพื้นที่ มาบตาพุดแล้ ว ยังมีปัญหาในการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งภาคใต้
เนื่ องจากในอดีตไม่ เคยมีการประเมินว่ า อุตสาหกรรมใดเป็ นที่ ต้ องการและไม่ ต้องการ ไม่ เคยกําหนดเป็ น
ยุทธศาสตร์ เช่น ในกรณีญี่ปุ่ นที่ ได้ รับอนุมัติให้ จัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็กต้ นนํา้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ มอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ศึกษาเรื่ องการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้ นที่ และจั ด ทํา ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อกํา หนดว่ า อุ ต สาหกรรมประเภทใดที่ จํา เป็ น ถ้ า ไม่ มี
อุตสาหกรรมเหล่านั้นแล้ วจะส่งผลอย่างไร สําหรับปัญหามาบตาพุดเป็ นปั ญหาที่ สะสมมานาน จุดหนึ่ งที่ ทาํ ให้
เกิดปัญหา คือ การขยายพื้นที่ ทไี่ ม่เป็ นไปตามผังเมืองที่ วางไว้ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเข้ าไปในพื้นที่
อยู่อาศัย รวมทั้งศักยภาพในการรองรับมลพิษของพื้นที่ ก็ต้องมีการศึกษาให้ ชัดเจน ถ้ าเกินความสามารถใน
การรองรับต้ องหาทางแก้ ไข
นอกจากนี้ ปัญหาเรื่ องพื้นที่ ข้ ึนอยู่กบั ท้ องถิ่ นด้ วย การกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่ นเพิ่ งเริ่ มดําเนินการ
ท้ องถิ่ นต้ องมีธรรมาภิบาลในการบริหาร ปั ญหาไม่ได้ เกิดจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียว ในการทําผังเมือง
จะมีพ้ ืนที่ กันชนแต่เมื่ อพื้นที่ นั้นๆ มีความเจริญเพิ่ มขึ้น ชุมชนก็ขยายเข้ าสู่พ้ ืนที่ อุตสาหกรรมเช่ นกัน ดังนั้น
ทุกฝ่ ายต้ องให้ ความร่วมมือ เช่น กรณีสุวรรณภูมิที่เป็ นที่ ทราบกันดีว่าเป็ นพื้นที่ โครงการสนามบิน แต่หลาย
โครงการก็ยังเข้ ามาสร้ างที่ อยู่ อาศัย พอเกิดปั ญหาก็มี การเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลเข้ าไปแก้ ไข ดังนั้นเรื่ องการ
วางแผนและการเคร่งครัดต่อการดําเนินการตามแผนจึงเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างยิ่ ง
มติทปี่ ระชุม

มีมติต่อหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่
เกิดจากนโยบายสาธารณะ ดังนี้
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการติดตามและประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ โดยมอบให้ เลขาธิการ คสช.นําข้ อสังเกตของ คสช.
ไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๑

๒. เห็นชอบให้ ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธีก ารในการติ ดตามและประเมิ นผลกระทบด้ า นสุข ภาพที่ เกิด จากนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. ....
๕.๒

การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๔๑ และ ๔๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ บัญญัติให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) จัดให้ มี
สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติอย่างน้ อยปี ละหนึ่ งครั้ง และในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติมีข้อเสนอให้ หน่วยงาน
ของรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ ให้ เสนอต่อ คสช.
เพื่ อพิจารณาดําเนินการให้ บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป และสืบเนื่ องจากระเบียบวาระที่ ๔.๒ สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๒ ได้ รายงานความคืบหน้ าการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ วนั้น
เพื่ อให้ การติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็ นระบบและมีความต่อเนื่ อง สช.
จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ มี
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ เป็ น
ประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ มี
กรรมการประมาณ ๒๐–๓๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธาน
และเลขานุ ก ารพิ จ ารณาเสนอประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ต่ ง ตั้ ง ต่ อ ไป โดยให้
คณะกรรมการชุดนี้ปฏิบัติหน้ าที่ ถงึ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ วางกลยุทธการขับเคลื่ อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ แห่ งชาติไปสู่
การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
๒.๒ แสวงหาความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน องค์ ก รและภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการขั บ เคลื่ อนและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒.๓ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ และรายงานต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็ นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
๒.๔ ให้ ข้อเสนอแนะและคําปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เกี่ ยวกับการ
พัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อจะบรรจุเป็ นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒.๕ ให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติและคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเกี่ ยวกับการดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่ เห็นสมควร
๒.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อดําเนินการต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องตามความจําเป็ น
๒.๗ หน้ าที่ อนื่ ๆตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๒

มติทปี่ ระชุม

๕.๓

เห็นชอบการแต่ งตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ที่ มี นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นประธาน
กรรมการ และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ นกรรมการและ
เลขานุ ก าร มี ก รรมการประมาณ ๒๐–๓๐ คน สํ า หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณาเสนอประธาน คสช.
แต่งตั้งต่อไป โดยมีหน้ าที่ และอํานาจตามเสนอ

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ(คสช.) ได้ แต่ งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผล
ประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ มีหน้ าที่ และอํานาจในการอํานวยการ ติดตามและกํากับการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ เป็ นที่ เรี ย บร้ อยตามเจตนารมณ์ของพระราชบั ญญั ติ สุข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และสืบเนื่ องจากระเบียบวาระที่ ๓.๑ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ในฐานะ
ฝ่ ายเลขานุการในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ รายงานความคืบหน้ าการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ วนั้น
เพื่ อให้ มีการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นระบบและ มีความ
ต่อเนื่ องจากครั้งที่ ๒ สช. จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ มี
รองศาสตราจารย์ ชื่ นฤทัย กาญจนะจิ ตรา รองประธานกรรมการจั ดสมั ชชาสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกรรมการ
และเลขานุ การ มีกรรมการประมาณ ๓๕ – ๔๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ
มอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้ าที่ และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ วางแผนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒ เชื่ อมประสานกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่ อเกื้อกูลการทํางานระหว่างกันให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
๒.๓ อํา นวยการ ติดตามและกํากับ การจั ด สมั ชชาสุข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ เป็ นที่
เรียบร้ อย
๒.๔ ดําเนินการรวบรวมข้ อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอ
ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่ อผลักดันสู่การปฏิบัติ
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อดําเนินการต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องตามความจําเป็ น
๒.๖ หน้ าที่ อนื่ ๆตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ มี รอง
ศาสตราจารย์ ชื่ นฤทัย กาญจนะจิตรา รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๓

แห่ งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีกรรมการประมาณ ๓๕–๔๐ คน สําหรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป โดยมีหน้ าที่ และอํานาจตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เรื่องอื่นๆ

นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒

เพื่ อให้ การประชุม คสช. เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ ฝ่ ายเลขานุการ
จึงใคร่ขอเสนอกําหนดเวลานัดหมายการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ ดังนี้
- ประชุมในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ หรือ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
ิ
ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬกา
- ร่างกําหนดการประชุม
ิ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬกา
ประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารเพื่ อระดมสมองค้ น หาประเด็น
สําคัญที่ เกี่ ยวข้ องในระบบสุขภาพ(Crucial
health
systems related issues) ที่ ควรพัฒนาเป็ นข้ อเสนอเชิง
นโยบาย
ิ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬกา
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
มติทปี่ ระชุม

รั บทราบกําหนดการประชุ มเชิ งปฏิบัติการเพื่ อระดมสมองค้ นหาประเด็นสําคั ญ
ที่ เกี่ ยวข้ องในระบบสุขภาพ และการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่
ิ
๕/๒๕๕๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬกา

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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒

หน้ า ๒๔

