รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓
วันศุกร์ท่ ี ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ
๒. นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
๓. นายอิสสระ สมชัย

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๔. นายเดชา ศุภวันต์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๕. นายภิมุข สิมะโรจน์
แทนรัฐมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กรรมการ
สิ่ งแวดล้ อม
๖. นพ.สุทธิชัย จันทร์อารักษ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๗. ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๘. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
๙. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๑๐. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๑๑. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๒. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๓. ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๑๔. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๕. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๖. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๗. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๒๐. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๒. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๓. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
๒๔. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
๒๕. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๖. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๑

๒๗. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
๒๘. นายสุชาติ สูงเรือง
๒๙. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๓๐. นายสนั่น วุฒิ
๓๑. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๓๒. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๓. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๔. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๕. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๖. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
ผูท้ ่ ีไม่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๖
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
นายณรงค์ ตั้งศิริชัย

ผูน้ าํ เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
๑. นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาท
๒. สพ.ญ.ดาริกา กิ่ งเนตร

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์
๒. นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์
๓. นางสุวรรณี คํามั่น
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางมยุรี เถาลัดดา
นางวรรณพร แจ่มจํารัส
นายวิญญู พิทกั ษ์ปกรณ์
นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา
นางสาววรวรรณ อาภารัตน์
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงบประมาณ
แทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนนายกเมืองพัทยา
แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
เจ้ า หน้ า ที่ จากสํา นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๒

๑๐. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๑๑. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๒. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๑๓. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๔. นพ.ชาตรี เจริญศิริ
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๗. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๑๙. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
๒๐. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๑. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๒. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๒๓. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๔. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๒๕. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๖. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๗. นางสาวกรกนก ตันตระกูล
๒๘. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๙. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๓๐. นายจิรศักดิ์ วิชัยกุล
๓๑. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๓๒. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๓๓. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๔. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๓๕. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๓๖. นางสาวฐานิต มีสมวัฒน์
๓๗. นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์
๓๘. นางจุไรรัตน์ โตคํางาม
๓๙. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๔๐. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๔๑. นางสาวขนิษฐา แซ่เอี้ยว
๔๒. นางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ
๔๓. นางสาวสุนันทา ปิ นะทาโน
๔๔. นางสาวภรนภา เหมปาละ

กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ปรึกษา สช.
ที่ ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๓

เปิ ดประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
* ไม่มีเรื่ องแจ้ ง *

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา เลขานุ การ คสช. แจ้ งให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ีประชุม

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
โดยไม่มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ กระบวนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่ วมระดมความคิด แก้ไขปั ญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า สืบเนื่ องจากวิกฤตของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นในปั จจุ บัน อันมีรากฐานมาจากปั ญหาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ มีความเหลื่ อมลํา้ และไม่เป็
ธรรม ทําให้ ทุกภาคส่วนในสังคมเรียกร้ องให้ มี “การปฏิรูปประเทศไทย” เพื่ อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน
นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) จึงได้ ประกาศนโยบายจัดให้ มีกระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่วม
ระดมความคิด แก้ ไขปั ญหาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่ อสร้ างความปรองดองแห่ งชาติจากทุกภาค
ส่วนในทุกระดับ ในเบื้องต้ น ได้ มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมระหว่างที่ ปรึกษานายกรัฐมนตรี ๒ ท่าน ได้ แก่
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ(สศช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(สช.) และมูลนิธพิ ัฒนาไท เมื่ อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีข้อสรุปการ
หารือ ดังนี้
๑) เห็นควรจัดให้ มีกระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่ วมระดมความคิดในรูปแบบเวทีรับฟั ง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศ ระดับพื้นที่ ในทุกภาค และลงลึกในเชิงประเด็นที่ แตกต่าง
กันในระดับจังหวัด รวมทั้งเวทีเฉพาะกลุ่ม เฉพาะประเด็นควบคู่ไปด้ วย เพื่ อนําผลจากเวทีทุกระดับมาประมวล
สังเคราะห์ในประเด็นการแก้ ไขปั ญหาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ สอดรับกับแนวทางการลดความ
เหลื่ อมลํา้ และสร้ างความเป็ นธรรมทางสังคม
๒) เห็นร่วมกันให้ มูลนิธพิ ัฒนาไท ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ มีวัตถุประสงค์และภารกิจสนับสนุนการพัฒนา
คน ชุมชนและสังคมอย่างเป็ นองค์รวมบูรณาการ การสร้ างองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศและการพัฒนา
ประชาสังคม โดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม ทําหน้ าที่ เป็ นแกนกลางร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๔

เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ในการจัดกระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่วมระดมความคิดในทุกระดับ
สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) ได้ เสนอข้ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้
๑) เห็นชอบให้ มูลนิธพิ ัฒนาไทเป็ นแกนกลางในการจัดให้ มีเวทีสาธารณะในระดับ ต่างๆ ร่วมกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และ
ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง และเห็นชอบแผนการดําเนินกระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่วม
ระดมความคิ ด จากทุ ก ภาคส่ ว นในทุ ก ระดั บ เพื่ อให้ เป็ นไปตามแนวทางการสร้ า งความ
ปรองดองแห่งชาติ โดยเริ่ มดําเนินการตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๓
๒) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่ อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น เป็ นงบอุดหนุนทั่วไปให้ กบั มูลนิธพิ ัฒนาไท เป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
ขับเคลื่ อนการรับฟั งความคิดเห็น (ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าที่ พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุอปุ กรณ์) กรอบวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ ทาํ ความตกลง
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต่อไป
 ความเร่งด่วนของเรื่ อง
เพื่ อให้ ส ามารถนําผลสรุป เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จารณากลไกและแนวทางการสร้ า งความ
ปรองดองแห่ งชาติในประเด็นการแก้ ไขปั ญหาโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ ชัดเจน เพื่ อลด
ความเหลื่ อมลํ้าและสร้ างความเป็ นธรรมทางสังคม ตลอดจนเชื่อมโยงกับการยกร่างแผนพัฒ น
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ ต่อไปด้ วย
 กรอบแผนการดําเนินงานกระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่วมระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ ครอบคลุม
๑) ขอบข่ายภารกิจการทํางานใน ๒ ระดับ ได้ แก่
- ระดับประเทศ : เป็ นการบูรณาการในการวางกรอบการปฏิรูปประเทศไทยเชิงโครงสร้ าง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยผนึกกําลังร่วมจากทุกเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง ร่วมวางเป้ าหมาย
และแนวทางการดําเนินการเพื่ อบรรลุเป้ าหมายในภาพรวม
- ระดับพื้ นที่ ภาค จังหวัด และชุ มชน : เป็ นการร่ วมกันค้ นหาปั ญหา อุปสรรค ที่ เล็งลึก
ในเชิงประเด็นเฉพาะเรื่ อง เฉพาะกลุ่ม ซึ่ งจะแตกต่ างกันไปในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด
ส่ ง ผลให้ การวางแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะเรื่ อง เฉพาะด้ าน มี ค วามชั ด เจน
ตอบสนองการแก้ ไขปัญหาและความต้ องการของคนในพื้นที่ ชุมชนได้ อย่างแท้ จริง
๒) รูปแบบกิจกรรม ดําเนินการโดยใช้ วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลและการจัดให้ มีการระดมความคิด
ในรูปแบบเวทีประชุมสัมนาทั้งในระดับประเทศ ประมาณ ๒ ครั้ง ระดับภาคทุกภาคทั่วประเทศ
ภาคละ ๑-๒ ครั้ง และเวทีสาธารณะระดับจังหวัด ระดับชุมชน ตามประเด็นเฉพาะเรื่ อง เฉพาะ
กลุ่ มที่ สํา คั ญ ตามความจํา เป็ น โดยมี มู ล นิ ธิพั ฒนาไท เป็ นแกนกลางในการจั ด เวทีร่ ว มกับ
สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ(สศช.) สํานักงานกองทุ น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๕

สนับสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) และ
ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่ อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบและอนุ มัติตามที่
สศช. เสนอทั้ง ๒ ข้ อ สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ ประสานภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนและกําหนดให้ มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่ อหาแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐–๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบกระบวนการขับเคลื่ อนการมีส่วนร่วมระดมความคิด แก้ ไขปัญหาโครงสร้ าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่ อสร้ างความปรองดองแห่ งชาติ และนายกรัฐมนตรีได้
มอบหมายให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เป็ นแกนปรึกษาหารือ
กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.) และ
สํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุขภาพ(สสส.) ในการยกร่ างระเบียบ
สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อจั ด ตั้ ง กลไกขั บ เคลื่ อนงานปฏิ รู ป ประเทศไทยเสนอ
คณะรัฐมนตรี ในเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ เพื่ อให้ สามารถระดมความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเข้ ามาร่ วมกัน โดยมีรัฐบาลเป็ นฝ่ ายสนับสนุ น ใช้ เวลาทํางานต่ อเนื่ อง
ประมาณ ๓ ปี
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่ า เพื่ อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๔.๑-๔.๒ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้
๔.๑

การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามที่ พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
วรรคแรก
กํา หนดให้ คสช. จั ด ให้ มี สมัช ชาสุข ภาพแห่ งชาติ อย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ่ งครั้ งและให้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติข้ ึนมาคณะหนึ่ งนั้น ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๑๙
ตุลาคม ๒๕๕๒ มีมติแต่ งตั้ง รองศาสตราจารย์ ชื่ นฤทัย กาญจนะจิตรา รองประธานกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งมี
ความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
๑. กลไกการดําเนินงานภายใต้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (คจสช.) ได้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ เพื่ อเป็ นกลไกในการดําเนินงาน ประกอบด้ วยคณะอนุกรรมการหลัก จํานวน ๕ คณะ ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒) คณะอนุกรรมการวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๖

๓) คณะอนุกรรมการประเมินผล
๔) คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑
๕) คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๒
โดยคณะอนุกรรมการใน ๓ คณะแรก เริ่ มปฏิบัติหน้ าที่ ต้งั แต่ก่อนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ เพื่ อ
เตรียมการและจัดกระบวนการต่ างๆ ทั้งด้ านการบริ หารจัดการการประชุม พิ จารณากลั่นกรองและพัฒนา
ข้ อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่ วมในการบรรจุ เป็ นระเบียบวาระ ตลอดจนการ
ประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็ นระบบตลอดกระบวนการ สําหรับคณะอนุกรรมการอีก ๒ คณะท้ าย
จะปฏิบัติหน้ าที่ ในระหว่างการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ โดยมีหน้ าที่ ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ ได้ รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาการประชุมทั้ง ๓ วัน เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ งฉันทามติของสมาชิกสมัชชา
สุ ข ภาพที่ จะนํ า ไปสู่ ก ารรั บ รองในที่ ประชุ ม ใหญ่ ข องสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และภายใต้ คจสช.
คณะอนุ กรรมการต่างๆ ข้ างต้ นได้ มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่ อการดําเนินงานเฉพาะเรื่ อง เช่น คณะทํางาน
ทบทวนการจัดและการพั ฒนากลุ่มเครื อข่ าย คณะทํางานจัดประชุ มวิชาการ คณะทํางานวิชาการกลางและ
คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น เป็ นต้ น
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการได้ มีการดําเนินการ
ในส่ ว นของการสนั บ สนุ น การจั ด สมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓ ได้ แก่ การสื่ อสารทางสั ง คม การจั ด
กระบวนการเพื่ อเชื่ อมโยงและสร้ างความเข้ าใจในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติให้ แก่กลุ่มเครือข่ าย
ต่างๆ การเตรียมการด้ านสถานที่ และสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ และการจัดลานสมัชชาสุขภาพ เป็ นต้ น
๒. การจัดทําหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้ าย
ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้ าย กําหนดให้ คจสช. มีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ
เกี่ ยวกั บ การจั ด ประชุ ม และหลั ก เกณฑ์ อื่ นที่ เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ นั้ น คจสช.ได้ จั ด ทํา ประกาศ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จสิ้นแล้ ว และประกาศใช้ เมื่ อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแบ่ งออกเป็ น ๔ หมวด
เนื้อหาหลัก ได้ แก่
หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป
หมวดที่ ๒ โครงสร้ างและกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
หมวดที่ ๓ ผู้เข้ าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
หมวดที่ ๔ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓. กําหนดวันจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามมาตรา ๔๓ กําหนดให้ คจสช. มีหน้ าที่ ในการจั ดการประชุ มสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประชุม ซึ่ งต้ องประกาศให้ ประชาชนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อน
วันประชุมนั้น ในการประชุม คจสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ มีมติกาํ หนดจัดประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕–๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณากําหนด
สถานที่ ทเี่ หมาะสมในการจัดประชุมฯ
๔. กําหนดร่ างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๓
คจสช. ได้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ ที่ มี นายแพทย์สรุ พจน์ สุวรรณพานิช เป็ นประธาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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อนุ ก รรมการ เพื่ อทํา หน้ า ที่ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ง ด้ า นวิ ช าการในการจั ด ทํา ร่ า งระเบี ย บวาระการประชุ ม
เชิงประเด็น และการจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบาย/ร่างมติเข้ าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดยมี
ผลการดําเนินการ ดังนี้
๑) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เปิ ดรับข้ อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุขภาพจากองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ที่ ต้องการให้ กาํ หนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ โดยแจ้ งให้ องค์กรและเครือข่ายต่างๆ ได้ ทราบอย่างเป็ นทางการ จํานวนทั้งสิ้น
๔๗๕ องค์กร/เครือข่ าย ประกอบด้ วย เครื อข่ ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด เครือข่ าย
ภาคเอกชนและประชาสังคม เครือข่ายภาควิชาการ/วิชาชีพ และเครือข่ายภาครัฐ/การเมือง
ซึ่ งได้ รับข้ อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น ๕๒ ข้ อเสนอ จาก ๓๖ องค์กร/เครือข่าย
๒) ในการประชุม คจสช. ครั้ งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ พิจารณาข้ อเสนอ
ประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่ อบรรจุ เป็ นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ โดย
พิจารณาจาก
- ความสําคัญของประเด็นนโยบายสาธารณะ
- ความรุนแรงของผลกระทบ
- ความสนใจของสาธารณะ
- ความเป็ นไปได้ ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่ อเนื่ องให้ เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็ น
เกณฑ์
โดยพิจารณาร่วมกับข้ อมูลสรุปสถานการณ์ระบบสุขภาพในปั จจุบัน จึงได้ มีมติในการประชุมฯ
ให้ กาํ หนดร่ างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๑๐ ระเบียบวาระ โดยเป็ นประเด็นที่ มีการเสนอใหม่ จํานวน ๙ ระเบียบวาระ
และเป็ นระเบียบวาระการรายงานความก้ าวหน้ าการดําเนิ นงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ๑
ระเบียบวาระ ดังนี้
๑) ร่วมฝ่ าวิกฤติความเป็ นธรรม นําสังคมสู่สขุ ภาวะ
๒) หลักเกณฑ์สากลว่าด้ วยการตลาดสําหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์
ที่ เกี่ ยวข้ อง
๓) ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
๔) การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม
๕) มาตรการทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน
๖) มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
๗) นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จดั การตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ
๘) การแก้ ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุ
ชุมชน อินเตอร์เน็ต
๙) นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
๑๐) รายงานความก้ าวหน้ าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทผี่ ่านมา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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ทั้งนี้ คจสช. ได้ มอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการวิชาการจัดกระบวนการปรึ กษาหารือร่ วมกัน
ระหว่ างองค์กร/เครือข่ายที่ เสนอข้ อเสนอประเด็นนโยบายฯ รวมถึงองค์กร/เครือข่ายที่ มีความเกี่ ยวข้ องใน
ประเด็นนั้นๆ เพื่ อจัดตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานเชิงวิชาการและสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจัดทํา
ร่างข้ อเสนอ/มติ ในแต่ละระเบียบวาระ เพื่ อนําเข้ าสู่กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม
๔.๒

รับทราบการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓

ความคืบหน้าการขอแก้ไขความในวรรคแรกของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

สื บ เนื่ องจากการประชุ ม คสช. ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ได้ รายงานความคืบหน้ าการขอแก้ ไขพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ วรรคแรก ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น บัดนี้
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่
๒๒ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แล้ ว ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบความคื บ หน้ าการขอแก้ ไ ขความในวรรคแรกของมาตรา ๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๔.๓ ความคืบหน้าผลการดําเนินงานคณะกรรมการศึกษา สนับสนุ นและติดตามผลการดําเนินงานของ
คสช. กรณีการแก้ไขผลกระทบต่ อสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุ ด และ
จังหวัดระยอง
นพ.อํา พล จิ นดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า ตามที่ คณะกรรมการสุข ภาพ
แห่ งชาติ (คสช.) ในการประชุ มครั้ งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่ อวั นที่ ๑ สิง หาคม ๒๕๕๑ ได้ มีม ติ เห็น ชอบให้ เ สนอ
ข้ อเสนอเชิงนโยบายการแก้ ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุด
และพื้ นที่ จั ง หวั ด ระยองต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อให้ ค วามเห็น ชอบให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อไป และให้ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ว่ าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่ อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้ นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ มี ท่านผู้หญิง ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็ น ประธาน
ซึ่ งได้ มีการนําเสนอรายงานความคืบหน้ าการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้ คสช.ได้ ทราบอย่างต่อเนื่ อง
โดยครั้งล่าสุด ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ คสช. มีมติรับทราบ
รายงานความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ เสนอแนวทางกระบวนการอนุมัติ อนุญาตโครงการในช่วงระหว่างที่
แนวทางการดําเนิ นงานตามมาตรา ๖๗ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ยัง ไม่ มีการประกาศเป็ น
ทางการ โดยเฉพาะในระหว่างที่ ยังไม่มีการจัดตั้งองค์การอิสระด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ คณะกรรมการฯ
จึงได้ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบต่าง ๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นและเสนอทางเลือกใน ๓ รูปแบบ นั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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ในการรายงานความคื บ หน้ าการดํ า เนิ น งานตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ว่าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัด
ระยอง ขออนุ ญาตให้ ดร.เดชรัต สุขกําเนิด ผู้อาํ นวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ เป็ นผู้รายงานให้ คณะกรรมการทราบ
ดร.เดชรัต สุขกําเนิด ผู้อาํ นวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้ านสุขภาพ รายงานว่า คณะกรรมการศึกษา สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช.
ว่าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัด
ระยอง ที่ มี ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็ นประธาน ได้ ดาํ เนินงานตามหน้ าที่ และอํานาจ โดยมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑. จัดทํารายงานความคืบหน้ าในการดําเนินงานตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ในรูปแบบเอกสารชื่ อ “ฟ้ าหลังพายุฝน ชีวติ คนมาบตาพุดไปต่ออย่างไร” ดังเอกสารแนบ ๑ ซึ่ งเป็ นการฉายให้
เห็นภาพรวมความคืบหน้ าในการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. และสะท้ อนปัญหาจริงที่ ยังขาดการแก้ ไข
ที่ มาของข้ อมูลได้ จากการประชุมของคณะกรรมการศึกษา สนับสนุ นและติดตามฯ ซึ่ งคณะกรรมการได้ เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ ข้อมูลและข้ อเสนอแนะต่อการผลักดันการดําเนินงานตามมติ อยู่เสมอ รวมถึงการค้ นคว้ า
จากเอกสารการประชุ มของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น คณะกรรมการพั ฒนาพื้ นที่ ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก
คณะกรรมการสี่ ฝ่าย รวมถึงการลงพื้นที่ และสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง
๒. จัดเวทีสาธารณะ “ฟ้ าหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุดไปต่ออย่างไร” เพื่ อนําเสนอความก้ าวหน้ าใน
การดําเนินงานแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่ อสุขภาพจากการพั ฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัด
ระยองตามข้ อเสนอของ คสช. ดังที่ รวบรวมไว้ ในเอกสาร ฟ้ าหลังพายุฝน ชีวิตคนมาบตาพุดไปต่ออย่างไร ใน
การนี้เปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานที่ รับผิดชอบการดําเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ได้ ช้ ีแจงข้ อมูลกับชุมชนด้ วยตนเอง
รวมถึงรับฟั งข้ อมูล ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม เพื่ อนําไปพิจารณาดําเนินงานตามอํานาจและหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบต่อไป ผู้ เข้ าร่ วมเวทีประกอบด้ วย คณะกรรมการศึกษา สนับสนุ น และติดตามฯ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไก HIA คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการองค์การอิสระด้ านสิ่ งแวดล้ อมและ
สุขภาพ นักวิชาการ หน่ วยงานภาครัฐ ผู้ ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ นักพัฒนาเอกชน สื่ อมวลชน รวม
จํานวนทั้งสิ้น ๒๓๒ คน เมื่ อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาวัดบ้ าน
หนองแฟบ อ.เมื อ ง จ.ระยอง ซึ่ งได้ มี ก ารถ่ า ยทอดสดทางสถานี วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
www.healthstation.in.th ด้ วย ซึ่ งผู้เข้ าร่วมในเวทีฯได้ ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม พร้ อมทั้งแสดงความข้ อคิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ มาบตาพุด ดังเอกสารแนบ ๒
ตามที่ ได้ มีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดเมื่ อปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําให้ คสช. พบว่า มีปัญหาสุขภาพที่ สาํ คัญ ๒ ด้ าน คือ
(๑) ปัญหาด้ านมลพิษ ได้ แก่ อากาศเสีย นํา้ เสีย อุบัติภัย กากของเสียอันตราย
(๒) ปั ญหาด้ านสังคมอุตสาหกรรม ที่ เกิดจากการเปลี่ ยนสังคมชนบทกลายเป็ นสังคมอุตสาหกรรม
ก่อให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ ได้ แก่ การทําร้ ายร่างกาย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอชไอวี
และปัญหาทางด้ านเด็กและเยาวชน
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จึง มีข้ อเสนอแนะต่ อแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ ซึ่ งจากการติด ตามพบความคืบ หน้ า ในการ
ดําเนินการดังนี้
๑. การปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง ให้ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจใน ๓ ด้ านหรือที่ เรียกว่า
เศรษฐกิจ ๓ ขา ได้ แก่ ภาคเกษตร การบริการ และอุตสาหกรรม เนื่ องจากในปัจจุบันการพัฒนาเปลี่ ยนเป็ นขา
เดียวคือ การพัฒนาด้ านอุตสาหกรรม ซึ่ งไม่เอื้อให้ เกิดการพัฒนาในด้ านคุณภาพชีวิตของประชาชนในขาอื่ นๆ
ได้ เ ลย ประเด็น นี้ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ มื่ อการประชุ ม ในวั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เห็น ชอบและ
มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก(Eastern Seaboard) ที่ มี นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็ นประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ
เพื่ อสร้ างสมดุลในการพัฒนา ซึ่ งในปั จจุ บันยังไม่เห็นการเปลี่ ยนแปลงที่ ชัดเจนหรือเห็นเป็ นรูปธรรมมากนัก
ด้ วยต้ องใช้ เวลาในการดําเนินงาน
๒. ปั ญ หาทรั พ ยากรนํ้า ได้ แก่ (๑)ปั ญ หานํ้า เสีย คือ นํา้ ผิว ดิน นํา้ ใต้ ด ิน นํ้า ทะเลในบางจุด แล
ช่ วงเวลา ไม่มีคุณภาพ และ (๒) ปั ญหาการขาดแคลนนํา้ เนื่องจากมีความต้ องการใช้ นาํ้ ที่ เพิ่ มปริมาณมากขึ้น
ทั้ ง จากภาคอุ ต สาหกรรมและภาคประชาชน คณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย(คณะกรรมการ ๔ ฝ่ าย)ที่ มี นายอานันท์ ปั ณยารชุน เป็ น
ประธาน ได้ พิจารณาเรื่ องความต้ องการใช้ นาํ้ พบว่า จากการวิเคราะห์โดยภาพรวมปริมาณความต้ องการใช้ นํ
เพียงพอกับปริมาณนํา้ ที่ มี แต่เมื่ อแบ่งแยกรายละเอียดเป็ นรายเดือนพบว่า ขณะนี้ความต้ องการใช้ นาํ้ ในพื้นที่ม
มากกว่าปริมาณนํ้าที่มีอยู่ซ่ ึงเป็ นปัญหาสําคัญ ทําให้ เกิดแนวคิดแก้ ไขปัญหาโดยการดึงนํา้ มาจากพื้นที่ อนื่ ซึ
อาจจะกระทบกับภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังได้ มีการแก้ ไขปั ญหาสาธารณูปโภคโดยการดําเนินการติดตั้ง
นํา้ ประปาให้ ครอบคลุมพื้นที่ และการจัดสรรนํา้ ให้ มองในภาพรวม
๓. ปั ญหาการจัดทําผังเมืองในพื้นที่ มาบตาพุดมีการขยายพื้นที่ อุตสาหกรรม เข้ ามาในพื้นที่ เดิมที่ จัด
ไว้ สาํ หรับเป็ นพื้นที่ กันชนและพื้นที่ ชุมชน คสช. ได้ เสนอให้ มีพ้ ืนที่ กันชนเพื่ อเป็ นมาตรการลดผลกระทบด้ าน
สิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพที่ สาํ คัญ ถ้ ามาตรการนี้ไม่ได้ มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะทําให้ เกิดปัญหา ซึ่ งขณะนี้ทาง
คณะกรรมการสี่ ฝ่ายได้ มีการศึกษาและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาเรียบร้ อยแล้ ว
๔. การจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรมและสารเคมี ปั จจุ บันยังไม่มีระบบ
เตือนภัยที่ จะมาถึงชุมชน การเตรียมความพร้ อมแก่ชุมชนยังไม่เพียงพอ สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ จะเกิดขึ้นใน
กรณีทจี่ ะเกิดอุบัติภัย รวมถึงประชาชนยังไม่ทราบว่า ต้ องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ อเกิดปัญหาขึ้น แผนการเตรียม
ความพร้ อมและวิธีการปฏิบัติตัวเมื่ อเกิดอุบัติแก่ชุมชนยังไม่ชัดเจน ดังเช่ น กรณีการเกิดแก๊สรั่วของโรงงาน
อดิตยาเบอร์ล่าเคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ที่ ทาํ ให้ ประชาชนได้ รับผลกระทบ
เป็ นจํานวนมาก รายละเอียดสรุปสถานการณ์ปัญหาและข้ อเสนอแนะดังเอกสารแนบ ๓
๕. การเปิ ดเผยข้ อมูลและวิธีป้องกันผลกระทบทางสุขภาพ ที่ ผ่านมาการเปิ ดเผยข้ อมูลยังไม่ชัดเจน
มากนัก บางครั้งเกิดสับสนทางข้ อมูล แต่ขณะนี้กาํ ลังมีการจัดระบบข้ อมูลด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ ซึ่ งทาง
กระทรวงสาธารณสุขกําลังเข้ ามารับเป็ นแกนกลางในการดําเนินการ โดยได้ ต้งั เป็ นศูนย์ประสานงานด้ านสุขภาพ
และสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อเป็ นจุดประสานงาน เป็ นแกนกลางในการช่วยเหลือพื้นที่ ทาํ งาน ซึ่ งจะมีการสนับสนุนระยะ
ยาวและต่อเนื่ อง
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๖. หลังจากที่ ประกาศเป็ นเขตควบคุมมลพิษแล้ วการดําเนินในส่วนของสาธารณสุขในจังหวัดระยอง
มีความก้ าวหน้ าดังนี้
(๑) จัดตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ระยอง ทําหน้ าที่ ในการคัดกรอง การวิจัย และดูแลสุขภาพ ๔ มิติ คือ การ
รักษา ส่งเสริม ฟื้ นฟู และการป้ องกัน
(๒) พัฒนาระบบการป้ องกันและระบบเฝ้ าระวังโรคที่ อาจจะเกิดจากทางด้ านมลพิษสิ่ งแวดล้ อมต่างๆ เช่ น
ระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หรือโรคมะเร็ง เป็ นระบบการเฝ้ าระวัง โดยความร่วมมือของคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๓) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล เฝ้ าระวั ง ทางด้ า นสุข ภาพและสิ่ งแวดล้ อ ม ทํา การรวบรวมและจั ด เก็บ ข้ อ มู ล จาก
หน่ วยงานต่างๆ เช่ น กรมควบคุมมลพิษ โรงงานอุตสาหกรรม นํามาจัดเก็บให้ เป็ นระบบรองรับการ
วิจัยในระยะยาว โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนําข้ อมูลมาพัฒนาระบบการแก้ ไขปั ญหา
ภาวะฉุกเฉิน
(๔) พัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ อสม. แกนนํา และประชาชน เพื่ อให้ มีความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับเรื่ องการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (เอชไอเอ) ส่วนการวางแผนระยะยาว คือ การทบทวน
ระบบการติดตามตรวจสอบทั้งภาครัฐและชุมชน
(๕) ขยายโรงพยาบาลมาบตาพุดจาก ๓๐ เตียงเป็ น ๒๐๐ เตียง เพื่ อรองรับการให้ บริการแก่ประชาชน
(๖) จัดระบบออกไปตรวจสุขภาพเพื่ อเฝ้ าระวังด้ านสุขภาพแก่ประชาชนโดยรอบโรงงาน ได้ แก่ การตรวจ
ปัสสาวะ ตรวจไต ตรวจเลือด ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
อย่างไรก็ตามการดําเนินงานทั้งหมดเป็ นเพียง “การเยียวยา” ระยะสั้น เป็ นการแก้ ปัญหาที่ ปลายเหตุ
ถ้ าในระยะยาวต้ องมี “กองทุนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” เพื่ อนํามาใช้ จ่ายในการดู แลให้ บริการสุขภาพแก่
ประชาชนต้ องอาศัยบุคลากรทั้ง แพทย์ และพยาบาล รวมถึงอาจจะใช้ เงินทุนจากกองทุนนี้ ส่งให้ ลูกหลาน
ในพื้นที่ เรียนเพื่ อเป็ นบุคลากรทางด้ านสาธารณสุข เมื่ อเรียนจบแล้ วกลับมาดูแลคนในชุมชน
๗. ระบบการคลัง มีปัญหาเรื่ องระบบภาษี เนื่ องจากโรงงานส่วนใหญ่ จดทะเบียนและเสียภาษีที่
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นภาษีทจี่ ะกลับคืนสู่ชุมชนเพื่ อดูแลด้ านสุขภาพ สาธารณูปโภคและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่ ชุ มชนควรได้ รับจึงได้ ไม่ เต็มเม็ดเต็มหน่ วย นอกจากนี้การอพยพแรงงานเข้ ามาในพื้ นที่ จั งหวัด
ระยอง ทําให้ เกิดปั ญหาประชากรแฝง สร้ างความไม่สมดุ ลกันระหว่ างความต้ องการใช้ สาธารณูปโภคหรือ
บริการพื้นฐานกับความสามารถที่ จะจัดหาบริการเพื่ อรองรับความต้ องการได้ จากการติดตามความคืบหน้ าใน
การแก้ ปัญหาโดยการสนับสนุนให้ เกิดการณรงค์จ่ายภาษีในพื้นที่ เพื่ อคืนกลับสู่ระยอง จะต้ องมีมาตรการที่
จริงใจต่อกัน ในเรื่ องภาษีได้ เสนอจัดตั้ง“กองทุนสิ่งแวดล้อม” เพื่ อเป็ นหลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดการ
ปั ญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อม
รัฐบาลก็ได้ รับประเด็นนี้และก็ได้ พยายามไปออกเป็ นพระราชบัญญัติเรื่ องของ
เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการปัญหาด้ านสิ่ งแวดล้ อม แต่ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของรัฐบาล ยังไม่
เข้ าสู่สภา
๘. ปั ญหาด้ านสังคม มีความรุนแรงพอๆ กับปั ญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะปั ญหาเด็กและ
เยาวชน เนื่ องจากในมาบตาพุดค่ อนข้ างเป็ นชุ มชนที่ แตกต่ างกัน เพราะมีท้ังชุ มชนเดิมและประชากรแฝง
ฉะนั้นความเข้ มแข็งของชุมชนจึงมีน้อย และมีพ้ ืนที่ เสี่ ยงสําหรับเยาวชนเพิ่ มขึ้น สิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้ คุณภาพชีวิต
ของเด็กและเยาวชนไม่ค่อยดี รวมถึงความไม่เพียงพอของสถานศึกษาที่ มีจาํ กัด ในปั จจุบันยังไม่เห็นภาพการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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ดูแลแก้ ปัญหาอย่างเป็ นรูปธรรมเป็ นระบบจากรัฐมากนัก
เป็ นเพียงการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าของแต่ละ
หน่วยงานเท่านั้น ปั ญหาทางด้ านสังคมถ้ าไม่ได้ รับการสนใจอย่างจริงจัง “เหยื่อ คื อ ลูกหลานของเรา” มีความ
เสี่ ยงต่อปั ญหาทางด้ านสังคมมาก เพราะถ้ าใช้ ชีวิตผิดนิดเดียว ชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ ยนแปลงไปได้ อยากเห็น
การดําเนินการแก้ ปัญหาทางสังคมจริงจัง ไม่แพ้ กบั การแก้ ปัญหาทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม
๙. การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ก่อนการอนุมัติโครงการ เป็ นสิ่ งสําคัญเนื่ องจากเป็ นการดูแลสิทธิของชุมชนอย่างรอบคอบ ในการนี้รัฐบาลได้
จัดตั้งคณะกรรมการแก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(คณะกรรมการ ๔ ฝ่ าย) เพื่ อสร้ างกลไกปฏิบัติตามมาตรการ ๖๗ วรรคสอง ทําให้ เกิดการประเมินผลกระทบ
ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมและทางด้ านสุขภาพ มีการเปิ ดเผยรายงานต่อสาธารณะ และมีการจัดเวทีแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างรายงานดังกล่าว ซึ่ งประชาชนรู้จักในนามของ “เอชไอเอ” มีการรายงานความคืบหน้ าเป็ นระยะ
แต่ปัจจุบันมีปัญหาการจัดเวทีบ่อยเกินไป ซึ่ งชาวบ้ านก็มีความกังวลใจและมีความลําบากในการเข้ าร่วม ขณะนี้
ชาวบ้ านได้ ขอเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการพิจารณาร่ างรายงานอย่างละเอียดเพื่ อประโยชน์ของทุกฝ่ าย และกําลัง
เรียนรู้เกี่ ยวกับการอ่านร่างรายงานอีไอเอ คือมองภาพรวมของทุกอย่างมองรอบด้ าน ไม่มองเพียงว่าโครงการ
นั้นจะผ่ านหรื อไม่ ผ่าน หรือมองเฉพาะเรื่ องมลพิ ษ สิ่ งที่ สําคัญ คือจะต้ องกําหนดแนวทางการพั ฒนาต้ อง
“พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ในด้ านเศรษฐกิจต้ องเอื้อประโยชน์และการพั ฒนาทางด้ านเกษตร
บริการและอุตสาหกรรมควบคู่กนั ไปอย่างสมดุล ตามที่ คสช. ได้ ให้ ข้อเสนอแนะไว้
๑๐. ภาพที่ มองเห็นเป็ นรูปธรรมมากที่ สุดคือ การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ผู้ประกอบการ
จํานวนมากได้ พยายามตั้งใจที่ จะให้ ชุมชนมั่นใจว่าโครงการของตนจะไม่มีผลกระทบกับชุมชน แต่เนื่ องจากว่ามี
ระยะเวลาที่ จาํ กัด การทําเอชไอเออาจสร้ างบรรยากาศให้ ชุมชนเกิดความรู้สกึ อึดอัด รวมทั้งไม่แน่ใจว่า มีเวลา
เพี ย งพอที่ จะพิ จ ารณาอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ว่ า โครงการนั้ น เกิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงหรื อ ไม่
ซึ่ งเรื่ องนี้ทาง สช. และหน่วยงานงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง จะได้ ให้ การสนับสนุนทางวิชาการในการเข้ าร่วมการทํา
เอชไอเอในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การจั ด ฝึ กอบรม การจั ด พิ ม พ์ คู่ มื อ การเข้ าร่ ว มเวที ก ารทบทวน
ร่ างรายงานโดยสาธารณะ การจัดให้ มีผ้ ูให้ ความเห็นทางวิชาการ และการหารือร่ วมกับผู้ประกอบการรวมถึง
ชุมชนว่า ทําอย่างไรจึงจะใช้ โอกาสการทําเอชไอเอนี้ให้ เป็ นการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมอย่างแท้ จริง
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ดังนี้
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า การขยาย
จํานวนเตียงรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาบตาพุดจาก ๓๐ เตียงเป็ น ๒๐๐ เตียงต้ องใช้ เวลาในการก่อสร้ าง
๓ ปี ขณะนี้ได้ แก้ ไขปัญหาโดยการทํา Mobile care จากโรงพยาบาลระยองและที่ ต่างๆ ซึ่ งยังไม่สามารถทําได้
ครอบคลุม ๑๐๐% สําหรับการดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง เป็ นเรื่ องใหญ่ต้องอาศัยคนจํานวนมาก
ที่ จะดําเนินการ การที่ สช. เสริ ม ศักยภาพชุ มชนเป็ นเรื่ องที่ ดี เห็นควรให้ มีกระบวนการในการสนั บสนุ น
ทรัพยากรและเทคนิคให้ กบั ชุมชนในการทําเอชไอเอเบื้องต้ นและเฝ้ าระวังต่อไป
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙ มีความเห็นว่า บทเรียนมาบตาพุดเป็ นเรื่ อง
สําคัญ ได้ มีโอกาสไปร่วมพื้นที่ สาธารณะ พบว่าชุมชนได้ รับผลกระทบหนักมาก โดยเฉพาะวิถีชีวิตชนบทกลับ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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เป็ นเมืองอุตสาหกรรม ขณะที่ มีการประชุมได้ มีชาวบ้ านพูดด้ วยความคับแค้ นใจ เขาผิดอะไร จึงต้ องมาเผชิญ
กับเหตุการณ์เช่นนี้ เรื่ องของเด็กเยาวชนที่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนื่ องจากได้ รับการล่อลวงจากสิ่ งต่าง ๆ
โรคเอดส์รุนแรงมาก เรื่ องผังเมืองบอกว่าทําไมตอนทําไม่คัดค้ าน ชาวบ้ านบอกว่าไม่ร้ ูเรื่ อง ชาวบ้ านมีความ
หวาดระแวงว่ า เอชไอเอเป็ นเครื่ องมือสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่ อสร้ างความชอบธรรมให้ กับโรงงาน
ดังนั้น ควรมีกระบวนการทําความเข้ าใจว่า เอชไอเอคืออะไร มีผลอะไร สิ่ งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับหลายพื้นที่
รศ.ดร.จิ ราพร ลิ้ มปานานนท์ ผู้ แทนองค์ก รภาคเอกชน เขต ๑ มี ค วามเห็นว่ า เรื่ องเร่ งด่ วนคื อ
ข้ อเสนอแนะต่อการแก้ ไขปัญหาจากสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้นตามเอกสารหมายเลข ๔ ซึ่ งมีข้ันตอน วิชาการรองรับ
และครบทั้งกระบวนการ เพี ยงแต่ ขอให้ ปรับแก่คําว่ า “ควร” ให้ เป็ น “ต้ อง” โดยขอฝากให้ รัฐบาลนําไป
ดําเนินการบังคับใช้ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะโรงงานที่ เกิดเหตุแล้ วต้ องมีการตรวจสอบอย่างเข้ มงวด
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๓ มีความเห็นว่ า การพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกในยุคโชติช่วงชัชวาล ชาวบ้ านคิดว่าความเจริญกําลังจะเข้ ามา ช่วงแรกๆยังมองเห็นปั ญหาไม่
ชัดด้ วยต้ องใช้ เวลาสะสม แต่ชาวบ้ านเริ่ มรู้สึกและมีการพูดคุยกัน แต่ยังเห็นว่าเป็ นการตีตนไปก่อนไข้ เพราะ
สถานการณ์เพิ่ งเริ่ มต้ น เมื่ อเวลาผ่านไป ๑๐ ปี ๑๕ ปี ๒๐ ปี ปั ญหาเริ่ มรุนแรงขึ้น จากบทเรียนมาบตาพุดที่
เกิดผลกระทบรุนแรงมากทั้งทางด้ านสิ่ งแวดล้ อมและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ จึงทําให้ มีการต่อต้ าน
เดินขบวน ร้ องเรียน จึงขอเสนอให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลสถานการรืและข้ อเสนอในการปรับปรุงแก้ ไขฯอย่าง
กว้ างขวาง และผลักดันให้ เกิดการขับเคลื่ อนเพื่ อเป็ นบทเรียนกับที่ อนื่ ๆด้ วย
นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า เห็นควรให้ มีการดําเนินคดีอาญากับโรงงาน
ที่ มีปัญหาเพราะมีความผิดชัดเจน จากการลงพื้นที่ เวทีสาธารณะ ได้ รับเรื่ องร้ องเรียนมากมาย เช่ น การถม
ทะเล ซึ่ งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิตของชุมชน โดยที่ เจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่ นไม่ร้ ูเรื่ อง การบังคับใช้ กฎหมาย
ในระยองไม่ ไ ด้ ผ ล เรื่ องภาษี มูล ค่ าเพิ่ มผู้ ป ระกอบการส่ วนใหญ่ สร้ างปั ญ หาให้ กับคนระยองแต่ เสียภาษี ที่
กรุงเทพ ทําให้ จังหวัดไม่มีงบประมาณในการแก้ ไขปั ญหาที่ เพียงพอ และแหล่งนํา้ ต้ องผันจากจังหวัดใกล้ เคีย
มาใช้ ผังเมืองควรมีแนวกันชน เป็ นต้ น
รศ.กฤตยา อาชวนิ จ กุ ล ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ มี ข้ อสังเกต ๒ ข้ อ คื อ ชาวมาบตาพุด อยู่ ในสภาวะที่ ไม่
ไว้ ว างใจในสถานการณ์ที่ เกิด ขึ้น ดั งนั้ น เสนอให้ ฟ้ ื นฟู ค วามไว้ วางใจให้ กลั บ คื น มา มิ ฉะนั้ นสิ่ งที่ ได้ ทาํ มา
ประมาณ ๑ ปี เศษ จะได้ รับผลน้ อยถึงน้ อยที่ สดุ และภาคประชาสังคมและรัฐจําเป็ นต้ องรณรงค์เรื่ องผลกระทบ
ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบธรรมาภิบาลของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้ องเน้ นความ
ปลอดภัยเป็ นหลัก อย่างกรณีที่เกิดขึ้นในอ่าวเม็กซิโกยังตั้งกองทุนมหาศาลในการแก้ ไขปั ญหา ถ้ าไม่รณรงค์
ภาคอุตสาหกรรมไม่เห็นภาพชัดเจน ผู้ลงทุนก็จะพูดภาษาเดิมโดยไม่เข้ าใจผลกระทบที่ เกิดกับประชาชน ซึ่ ง
เป็ นผู้ด้อยโอกาสที่ ไม่มีปากเสียง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. กล่าวขอบคุณคณะกรรมการศึกษาฯที่ การ
ทํางานหลายเรื่ องมีความคืบหน้ า และแจ้ งความคืบหน้ าในการดําเนินงานเพิ่ มเติม โดยสรุปดังนี้
- ตั้งแต่มีการประกาศเป็ นเขตควบคุมมลพิษ ทําให้ มีการจัดทําแผนฯ ปั ญหาที่ เผชิญคือ การเปิ ดเวทีเพื่ อทํา
โครงการเพื่ อแก้ ไขปั ญหาหรื อ ฟื้ นฟู กับเป็ นการเสนอโครงการพั ฒนามาปะปนด้ วย ทํา ให้ ล่า ช้ า ในการ
กลั่นกรองและอนุมัติโครงการ แต่ได้ อนุมัติไปบางส่วนแล้ ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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- ส่วนโครงการที่ ค้ างอยู่กับศาลปกครองเพื่ อพิจารณาว่ าจะต้ องมีกระบวนการเอชไอเอหรือไม่ ขณะนี้เยอะ
มาก และโครงการที่ ต้องทําเอชไอเอก็ได้ เข้ าไปทํากระบวนการกับชุมชนก็ทาํ ให้ เกิดเป็ นแรงกดดันทั้งเรื่ อง
บุคลากรและประชาชนในพื้นที่
- ในส่ ว นการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการ ๔ ฝ่ ายจะยุ ติ ใ นสิ้ นเดื อ นนี้ โดยจะนํ า เสนอข้ อ สรุ ป ต่ อ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติหรือ ครม. แล้ วแต่กรณี
- กลไก องค์กร กฎหมายได้ ดาํ เนินการครบแล้ ว ในส่วนของกฎหมายหลักต้ องไปสู้ในสภาอีกครั้ง
- เรื่ องภาษีท้องถิ่ น เนื่ องจากไม่สามารถบังคับพื้นที่ การจดทะเบียนได้ ดังนั้นจึงต้ องใช้ การรณรงค์
- เรื่ องสารเคมี ซึ่ งมี ข้ อ เสนอที่ เป็ นระบบและเป็ นรูป ธรรมแล้ ว จะนํา เข้ า สู่ ครม. และมอบหน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้ องดําเนินการ
- เรื่ องที่ เป็ นปั ญหาคือ การศึกษาความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรม(caring pacity) ตรงนี้จะเป็ น
คํา ตอบ แต่ มี ก ารโต้ แ ย้ ง เชิ ง ข้ อ มู ล และเครื่ องมื อ ขณะนี้ มี ค วามก้ า วหน้ า และมี แ บบจํา ลอง เสนอต่ อ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติแล้ ว รัฐบาลกําลังติดตามเป็ นระยะ
- บทเรี ยนสํา หรั บพื้ นที่ อื่ นชั ดมาก คื อ กรณีแ ผนพั ฒนาภาคใต้ ได้ ส่ังให้ ชะลอเพื่ อรอการศึกษาและการ
ยอมรับจากทุกฝ่ ายก่อน จากการสํารวจล่าสุดเรื่ องสะพานเศรษฐกิจ ชาวบ้ านอยากได้ สะพานเศรษฐกิจแต่
ไม่อยากได้ อุตสาหกรรม ท่อ แต่การรับรู้สะพานเศรษฐกิจหมายถึงอะไร ต้ องมีการศึกษาให้ ชัดเจน หาก
ชัดเจนแล้ วว่าไม่ค้ ุมต้ องเลิกคิด รัฐบาลทิศทางชัดจะดูต้ังแต่ต้นไม่ปล่ อยให้ เริ่ มและขยายจนลุกลามไป
เรื่ อยๆ สําหรั บผังเมืองเป็ นปั ญหาเพราะมีการผสมระหว่ างคนที่ อยู่ ด้ังเดิมกับประชากรแฝง และหลาย
ชุ ม ชนไปอยู่ ที่ ที่ ไม่ ค วรอยู่ ตอนเริ่ มต้ น คิ ด ว่ า สะดวกแต่ ไ ม่ ต ระหนั ก ผลที่ ตามมา อยากให้ ส บายใจว่ า
นายกรัฐมนตรีได้ ติดตามด้ วยตัวเอง แต่บางเรื่ องมีข้อจํากัดมาก ปั ญหาเรื่ องข้ อมูล ไม่มีการยืนยันว่าการ
เจ็บป่ วยมาจากผู้ประกอบการ เพราะกลัวถูกศาลปกครองฟ้ อง ทําให้ ผ้ ูตัดสินใจก็ไม่สามารถที่ จะไปบอกให้
ระงับ
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รั บ ทราบความก้ า วหน้ า ผลการดํา เนิ น งานคณะกรรมการศึ ก ษา สนั บ สนุ น และ
ติดตามผลการดําเนินงานของ คสช. กรณีการแก้ ไขผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง และให้ นาํ สถานการณ์และ
ข้ อเสนอเพื่ อปรั บปรุงระบบรองรั บอุบัติภัยสารเคมีร่ั วไหลที่ มาบตาพุดและพื้นที่
ใกล้ เคียง เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไป
ดําเนินการต่อไป
เรื่องเพื่อพิจารณา

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบียบวาระ “โรคติดต่ออุบตั ิใหม่”

นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “โรคติดต่ออุบัติใหม่” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบถึง ความสําคัญ
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ เป็ นปั ญหาสาธารณสุขสําคัญ และอาจกลายเป็ นสาธารณภัยที่ คุกคามต่อความมั่นคง
ของประเทศอย่างรุนแรง เนื่ องจากสามารถก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อสุขภาพ ชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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ได้ มหาศาล ปั ญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่มีแนวโน้ มทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น การระบาดของไข้ หวัดใหญ่สาย
พันธุใ์ หม่ H1N1 2009 ซึ่ งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ ยวและเศรษฐกิจทั่วโลก และหากประเทศไทยไม่มีการ
เตรียมพร้ อมรับมือกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่ อเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้ านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ใ ห้ นิ ย ามของโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ หรื อ โรคติ ด เชื้ ออุ บั ติ ใ หม่ (Emerging
Infectious Diseases) ว่าหมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่ มีรายงานผู้ป่วยเพิ่ มขึ้นในระยะ ๒๐ ปี ที่ ผ่านมา รวม
ไปถึงโรคที่ เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ ใดที่ หนึ่ ง หรือโรคที่ เพิ่ งจะแพร่ระบาดเข้ าไปสู่อกี พื้นที่ หนึ่ ง และยังรวมถึงโรค
ติดเชื้อที่ เคยควบคุมได้ ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา โดยจัดกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ไว้ ๕ กลุ่มด้ วยกัน คือ
(๑) โรคติดต่อที่ เกิดจากเชื้อใหม่ (New infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ H1N1 2009 ไข้ สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
(๒) โรคติดต่อที่ พบในพื้นที่ ใหม่ (New geographical areas) เป็ นโรคที่ มาจากประเทศหนึ่ งไปอีก
ประเทศหนึ่ ง หรือข้ ามทวีป เช่น โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
(๓) โรคติดต่ออุบัติซาํ้ (Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดต่อที่ เคยระบาดในอดีตและ
สงบไปนานแล้ วแต่กลับมาระบาดอีก เช่น ไข้ ชิคุนกุนยา
(๔) เชื้อโรคดื้อยา (Antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา
(๕) อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons) โดยการใช้ เชื้อโรคหลายชนิดผลิตเป็ นอาวุธ
เช่น เชื้อแอนแทรกซ์ ไข้ ทรพิษ
ในสามทศวรรษที่ ผ่านมา โรคติดต่ออุบัติใหม่ทเี่ กิดขึ้นส่วนใหญ่ ร้ อยละ ๗๕ เป็ นโรคติดต่อจากสัตว์สู่
คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่ เกี่ ยวข้ องกับสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็ นโรคไข้ หวัดนกที่ มีความเกี่ ยวข้ องกับนกอพยพและนก
ป่ าตามธรรมชาติ และโรคซาร์สที่ มาจากชะมด นอกจากสัตว์ป่าแล้ ว ยังมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในสัตว์เลี้ยงที่
ติดต่อสู่คน ทั้งสัตว์เลี้ยงเพื่ อการบริโภคและสัตว์เลี้ยงเป็ นเพื่ อน เช่น การตรวจพบโรควัวบ้ า และสืบเนื่ องจาก
ปั ญหาการระบาดของโรคไข้ หวัดนก ทําให้ ประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศ ได้ แก่ องค์การอนามัย
โลก(WHO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) ร่วมกันกําหนดแนวทางใหม่ ในการจัดการกับโรคไข้ หวัดนกและโรคติดต่ออุบัติใหม่อื่นๆ โดยเน้ น
ความสําคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ ให้ บริการด้ านสุขภาพสัตว์และสุขภาพมนุษย์
ทั้ง นี้ การรั บ มื อ กั บ โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ เ ป็ นเรื่ องที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและปั ญ หาอุ ป สรรคมากกว่ า
โรคติดต่อทัว่ ไป เนื่ องจากมีความจําเพาะหลายประการ เช่น ธรรมชาติของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ มักไม่สามารถ
คาดการณ์ขนาดปัญหาและช่วงเวลาเกิดโรคได้ ส่งผลต่อการเตรียมความพร้ อมและประสิทธิภาพในการรับมือ
นอกจากนี้ ความรู้และข้ อมูลข่าวสารของปัญหามักจะยังไม่ชัดเจนในระยะต้ น จึงทําให้ เกิดความตื่ นตระหนกใน
หมู่ ป ระชาชนและบุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้ องได้ ง่ า ย อย่ า งไรก็ต ามการจั ด การปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ที่ มี
ประสิทธิภาพต้ องยึดหลักการความโปร่ งใสของข้ อมูลและให้ ความสําคัญต่อสุขภาพประชาชนเป็ นที่ ตั้งเหนือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย การบริ ห ารจั ด การปั ญหายั ง ขาดการบู ร ณาการและความร่ วมมื อ จาก
ทุกภาคส่วนอย่ างเป็ นระบบ และยังขาดศูนย์ระดับชาติเพื่ อจัดการโรคติดต่ ออุบัติใหม่ และการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์เพื่ อการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่ อให้ การเฝ้ าระวัง ป้ องกันควบคุม รักษา และรับมือกับปัญหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
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การสื่ อสารสาธารณะในเรื่ องโรคติดต่ออุบัติใหม่ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติทชัี่ ดเจน ที่ ผ่านมามีแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติทเี่ กี่ ยวข้ องได้ แก่
๑) แผนยุทธศาสตร์แก้ ไขปัญหาโรคไข้ หวัดนก พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
๒) แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้ อมในการป้ องกันและแก้ ปัญหาการระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่
(พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)
๓) แผนยุทธศาสตร์ ป้ องกัน แก้ ไขและเตรียมพร้ อมรับปั ญหาโรคไข้ หวัดนกและการระบาดใหญ่
ของโรคไข้ หวัดใหญ่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๓) ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงมหาดไทย ร่ วม
ดําเนินการในลักษณะแผนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่ าวมีลักษณะการบูรณาการการทํางานของหน่ วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ เป็ น
สําคัญ ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และสื่ อสารมวลชนซึ่ งเป็ นภาคีสาํ คัญในการร่วมจัดการปั ญหา
เช่น การเตรียมความพร้ อมโดยร่ วมกันพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ในการร่วมเฝ้ าระวังการป่ วยด้ วยโรคที่ เกิดขึ้นผิดปกติในพื้นที่ เผยแพร่ความรู้เรื่ องโรค การป้ องกันตนเองและ
หลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง การมีส่วนร่ วมของชุ มชนและผู้ ประกอบการและภาคธุ รกิจอื่ นๆ ในการแก้ ไขปั ญหา
ร่ วมกันอย่ างเป็ นรูปธรรม รวมถึงการสื่ อสารสาธารณะที่ จําเป็ นต้ องมีการกําหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบ
ข้ อมูลข่าวสารและกลวิธีในการส่งสารไปยังสาธารณะไว้ ล่วงหน้ า และดําเนินได้ ในทันทีทมี่ ีโรคติดต่ออุบัติใหม่
เกิดขึ้น เพื่ อร่วมกันสร้ างจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสังคม สร้ างความเชื่ อถือและเชื่ อมั่นให้ กบั ประชาชน
 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
สมาชิ กสมั ชชาสุขภาพแห่ งชาติ ได้ พิจารณารายงานในเรื่ องดั งกล่ าวที่ เสนอต่ อสมั ชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒ ซึ่ งรายงานนี้จัดทําโดยคณะทํางานเฉพาะประเด็นที่ คณะอนุ กรรมการวิ ชาการ ภายใต้
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่งตั้ง คณะทํางานดังกล่าวที่ มีองค์ประกอบจากหลาย
ภาคส่วน ได้ แก่ ผู้แทนจากสํานักระบาดวิทยา สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล สํานั กควบคุ ม ป้ องกัน และบําบั ด โรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ผู้แทนสื่ อมวลชน ในที่ สดุ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้
มีมติเมื่ อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ ระดับชาติ โดยให้ มีองค์ประกอบครบถ้ วนจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข
สํา นั ก งานหลั ก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษย์ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รวมทั้งภาครัฐอื่ นๆ ภาคเอกชน
หน่ วยงานวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทําแผน
ยุ ทธศาสตร์ โดยให้ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยทําหน้ าที่ เป็ นฝ่ ายเลขานุ การจัดทําแผน
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ยุทธศาสตร์เพื่ อการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑ ปี ซึ่ งแผน
ยุทธศาสตร์ต้องประกอบด้ วยเนื้อหาที่ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ แก่
- การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องรวมทั้ง ภาคประชาชน
- การเตรี ยมความพร้ อมในด้ า นงบประมาณ เวชภั ณฑ์ ครุภั ณ ฑ์ และวัสดุ อุปกรณ์ เฝ้ าระวั ง ป้ องกันและ
ควบคุมโรค ในสัตว์และในคน ในระดับประเทศ จังหวัดและท้ องถิ่ น
- การสื่ อสารสาธารณะต้ องเสนอข้ อเท็จจริง ไม่ปิดบังและให้ ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องทั้งระดับชาติและระดับ
ชุมชน ในการรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
- การสร้ างจิตสํานึกในการป้ องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
- การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่ อรองรับวิกฤตที่ เกิดการระบาดใหญ่ของโรคติดต่ออุบัติใหม่
- การวิจัย การจัดการความรู้ การจัดทําฐานข้ อมูล และประสานการเข้ าถึงหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องระดับวิชาการ
และปฏิบัติการ
- การค้ นหาและการตรวจพบ เพื่ อการรับมือกับอาวุธชีวภาพ
- การทบทวนปรับปรุงและบังคับใช้ กฎหมาย
- การจัดการสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และการควบคุมสัตว์จรจัด เช่น สุนัข แมว เป็ นต้ น
- พัฒนาการจัดการด้ านสุขาภิบาล การเฝ้ าระวังและควบคุมโรคให้ มีประสิทธิภาพ
๒. ขอให้ คณะกรรมการในข้ อ ๑ จัดทําข้ อเสนอในการจัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่ อจัดการปั ญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ทมี่ ีความต่อเนื่ อง มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม รวมทั้งดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์เพื่ อการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ ในข้ อ ๑ โดยเป็ นกลไกที่ มีอาํ นาจสั่ง
การในภาวะฉุกเฉินเมื่ อเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
๓. ขอให้ คณะกรรมการในข้ อ ๑ เสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่ อการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่แบบบูรณาการ และข้ อเสนอกลไกในข้ อ ๒ ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เพื่ อพิจารณานําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป และให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงาน
ความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔
 การดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้ องสําคัญ ภายหลังมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
จากการประชุมร่ วมของคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เมื่ อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้ ข้อมูลการดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้ องว่า นายกรัฐมนตรีได้ ลงนามในคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
เตรียมความพร้ อม ป้ องกันควบคุม และแก้ ไขสถานการณ์โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ และโรค
ระบาดร้ ายแรงในมนุ ษย์ มีรองนายกรัฐมนตรี(ที่ ได้ รับมอบหมาย) เป็ นประธานกรรมการ
มี รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ที่ ได้ รับมอบหมาย) อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีกรม
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นกรรมการและเลขานุการร่ วม คณะกรรมการ ดังกล่าว มีจาํ นวน ๖๘ คน
ประกอบด้ วย รัฐมนตรีทเี่ กี่ ยวข้ อง ๓ คน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ๔๔ คน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานบัน
วิชาการ ๑๖ คน ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ๑ คน(กทม.) ผู้ แทนหน่ วยงานอิสระ ๑ คน(สสส.)
ผู้แทนสมาคมธุรกิจเอกชน ๒ คน
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เมื่ อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่ อง โรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ พบว่ามีความซ้ อนทับกันในเชิงโครงสร้ างและอํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการระดับชาติ ขณะเดียวกัน
โครงสร้ างของคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้ อม ป้ องกันควบคุม และแก้ ไขสถานการณ์โรคไข้ หวัด
นก ไข้ หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ ายแรงในมนุษย์ พบว่า แม้ จะมีกรรมการจํานวนมากแต่โดยส่วน
ใหญ่เป็ นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ขาดองค์ประกอบทั้งของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ภาคประชาสังคม
รวมถึงสื่ อมวลชน
ซึ่ งในการประชุมครั้งนี้ ได้ เรียนเชิญ นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มา
ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับหน้ าที่ และอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้ อม ป้ องกันควบคุม
และแก้ ไขสถานการณ์โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ ายแรงในมนุษย์ ขออนุ ญาตให้
นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็ นผู้ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติม
นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า คณะกรรมการดังกล่าวมีอาํ นาจ
หน้ าที่ ดังนี้
๑) กํา หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ ในการเตรี ย มความพร้ อมป้ องกั น ควบคุ ม และแก้ ไ ข
สถานการณ์โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ ายแรงในมนุษย์
๒) อํานวยการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์และงบประมาณในการเตรียมความพร้ อม ตลอดจนการบูรณาการ
ระหว่ างหน่ วยงานภาครั ฐ รั ฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ภาคเอกชน และภาคส่ วนอื่ นๆที่
เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งกํากับและติดตามผลการดําเนินงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์
๓) อํานวยการควบคุมและแก้ ไขสถานการณ์การระบาดในภาวะวิกฤต กําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้ อน
และผู้ทไี่ ด้ รับผลกระทบ
๔) กําหนดกรอบนโยบายในการประสานสนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ องค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ และการให้ ความ
ร่วมมือตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธะสัญญา
๕) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคล ตามความจําเป็ นเพื่ อมอบหมายให้ ดาํ เนินการใดๆ
ตามที่ คณะกรรมการกําหนด
๖) ปฏิบัติงานอื่ นๆตามที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานเพิ่ มเติมว่า เพื่ อมิให้ เกิดความซํา้ ซ้ อ
ของการเสนอตั้งโครงสร้ างกรรมการระดับชาติ แต่สามารถดําเนินการให้ บรรลุข้อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงเห็นควรเสนอให้ พิจารณา “คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้ อม ป้ องกัน
ควบคุม และแก้ ไขสถานการณ์โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ ายแรงในมนุษย์” เป็ น
กลไกดําเนินงาน โดยเสนอให้ พิจารณาแนวทางตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ เพื่ อสร้ างกลไก
และแผนยุทธศาสตร์ทมีี่ ความยั่งยืนในการปฏิบัติงาน โดยเสนอแนะให้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวนํามติจาก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
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๑) เห็นชอบให้ “คณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้ อม ป้ องกันควบคุม และแก้ ไขสถานการณ์
โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ ายแรงในมนุษย์” เป็ นกลไกดําเนินการ
แทนการเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อ อุบัติใหม่ระดับชาติ ตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยขอให้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวนํามติสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ มติ ๖ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
๒) ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพร้ อม ป้ องกันควบคุม
และแก้ ไขสถานการณ์โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่ ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ ายแรงในมนุ ษย์
และรายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ต่อไป
ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ มีข้อสังเกตเรื่ องเวลา จะเห็นว่ามติ
สมัชชาสุขภาพออกตั้งแต่ธันวาคม ข้ อเสนอให้ ต้ังกลไกและทําแผนภายใน ๑ ปี แต่ตอนนี้ ๖ เดือนแล้ วกลไก
เพิ่ งจะเกิด อยากให้ กรณีน้ ีเป็ นกรณีศึกษา การที่ เราได้ นโยบายสาธารณะที่ ดีแล้ วการดําเนินการให้ ทนั การก็จะ
เป็ นเรื่ องดี และได้ ป ระโยชน์ ขอชื่ นชมกรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ ดํา เนิ นการประเด็น นี้ แต่
องค์ประกอบของคณะกรรมการอํานวยการฯ อาจจะไม่สอดคล้ องกับมติสมัชชาสุขภาพ ถึงแม้ จะไม่ใช่การตั้ง
กรรมการตามมติสมัชชาสุขภาพนั้น จึงเห็นว่าในช่วงต้ นของการตั้งกรรมการควรนํามติสมัชชาไปใช้ ได้ เลย
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. มีความเห็นว่า เมื่ อการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติเสร็จจะมีการเสนอทุกมติเข้ า ครม. ซึ่ ง ครม.จะทราบทุกมติแล้ วมอบหมายหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ดําเนินงาน ส่วนหนึ่ งที่ มีการตั้งคณะกรรมการจะเห็นได้ จากข้ อมติ เสร็จแล้ วจะมีการดําเนินงานต่ อในเรื่ อง
เฉพาะตามมติสมัชชาสุขภาพ ในช่วงนี้จะล่าช้ าเพราะต้ องเวียนขอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ บางหน่วยงาน
ที่ ตอบช้ าให้ คณะกรรมการฯมารายงานต่อ ครม. ได้ โดยตรงด้ วยวาจา หลักต้ องเสนอไปตามมติ ครม.จะ
พิจารณาว่าเมื่ อมีคณะกรรมการชุดนี้แล้ ว จะรับการดําเนินการตามข้ อมติเข้ าไปในการทํางาน หากมีประเด็น
องค์ประกอบที่ ยังไม่สอดคล้ องควรใช้ โอกาสเข้ า ครม.เสนอ ถ้ ามีความจําเป็ นก็สามารถปรับปรุงออกคําสั่ง
เพิ่ มเติมเพื่ อให้ เดินไปได้
นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอชกน เขต ๑๐ มีข้อสังเกตว่า เมื่ อได้ รับการเชิญเป็ นวิทยากรพูดถึง
เรื่ องโรคอุบัติใหม่ในวันสิ่ งแวดล้ อมโลก เมื่ อเข้ าไปค้ นใน website ภาวะโลกร้ อนแล้ วพบว่า ข้ อมูลค่อนข้ าง
น่ ากลัว ปั ญหาเรื่ องโลกร้ อนเป็ นวาระที่ ควรเร่ งในการดําเนินการเพราะจะเป็ นการเสริ มความรุนแรงของ
สถานการณ์โรคในบ้ านเรา ขอให้ เร่งดําเนินการในเชิงป้ องกันและเยียวยา
นพ.ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ รับข้ อสังเกตไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติท่ ีประชุม

มี ม ติ ต่ อ มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบี ย บวาระ
“โรคติดต่ออุบัติใหม่” ดังนี้
๑) เห็นชอบให้ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ “คณะกรรมการอํานวยการเตรียม
ความพร้ อม ป้ องกันควบคุม และแก้ ไขสถานการณ์โรคไข้ หวัดนก ไข้ หวัดใหญ่
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ระบาดใหญ่ และโรคระบาดร้ ายแรงในมนุ ษ ย์ ” ซึ่ งตั้ ง ขึ้ นตามคํ า สั่ ง สํา นั ก
นายกรั ฐมนตรี ที่ ๑๑๑/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็ นกลไก
ดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยขอให้
คณะกรรมการชุดดังกล่าวนํามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ ทั้งเรื่ ององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ บทบาทการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์เพื่ อการบริ หารจัดการ
โรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการภายในระยะเวลา ๑ ปี และการจัดทําข้ อเสนอ
จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่ อจัดการปั ญหาโรคติดต่ ออุบัติใหม่ ที่มีความต่ อเนื่ อง
มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมต่อไป
๒) ให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ติดตามผลการดําเนินงานตามมติ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ระเบี ยบวาระ “โรคติ ดต่ ออุ บั ติ ใหม่ ” และรายงาน
ความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ต่อไป
๕.๒ การเสนอประเด็นของระบบสุขภาพเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขออนุ ญาตให้ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
พนักงาน สช. เป็ นผู้นาํ เสนอ
นางอรพรรณ ศรี สุขวัฒนา พนักงาน สช. รายงานว่ า สืบเนื่ องจาก ธรรมนู ญว่ า ด้ วยระบบสุขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ ป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา เล่ ม ๑๒๖ ตอนพิ เ ศษ ๑๗๕ ง แล้ ว เมื่ อวั น ที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่ อใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์และการดําเนินงานด้ าน
สุข ภาพของประเทศ ซึ่ งเป็ นมิ ติ ส าํ คั ญ หนึ่ งในการวางแผนพั ฒ นาประเทศ ทั้ง นี้ คณะกรรมการติ ด ตาม
สนั บสนุ นและประเมิ นผลการดํา เนิ นงานตามธรรมนู ญ ว่ า ด้ วยระบบสุข ภาพแห่ งชาติ ที่ คสช.แต่ ง ตั้ง ที่ มี
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิ ช เป็ นประธาน ได้ จัดทํายุ ทธศาสตร์ การผลักดันธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สู่การปฏิบัติ (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖) ซึ่ งได้ เสนอให้ คสช. รับทราบแล้ วในการประชุมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมียุทธศาสตร์สาํ คัญประการหนึ่ ง คือ ขับเคลื่ อนให้ ธรรมนู ญ
ว่ าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติเป็ นฐานอ้ างอิงในการจัดทําแผนฯ ทุกระดับ ได้ แก่ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ
แผนพั ฒนาสุขภาพแห่ งชาติ แผนบริหารราชการแผ่ นดิน แผนปฏิบัติราชการ รวมถึง
แผนพัฒนาระดับจังหวัดและท้ องถิ่ น
ขณะนี้ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ได้ เ ริ่ มดํา เนิ น การแล้ ว โดยมี ก ํา หนดประกาศใช้ ใ นวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ มี ส ํา นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ(สศช.)เป็ นหน่วยงานหลัก ขณะนี้ สศช. ได้ จัดทําเอกสารทิศทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ เอกสารแนบ ๑ และจัดเวทีรับฟั งความเห็น
ระดับหมู่บ้านใน ๔ ภาคเพื่ อประกอบการจัดทําแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ และจัดทําสรุปผลเรียบร้ อยแล้ ว ทั้งนี้
สศช. ได้ กาํ หนดไว้ อย่ างชัดเจนว่ า ขั้นตอนการเตรี ยมการยกร่ างแผนได้ ใ ห้ ความสําคัญกับการสร้ า งเสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๒๑

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ได้ วิเคราะห์ ร่ าง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า ร่าง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ นาํ เรื่ องสุขภาพไป
รวมไว้ กบั มิติด้านสังคมโดยรวม ทําให้ บางประเด็นสําคัญที่ ควรถูกกล่าวถึงอาจถูกมองข้ ามไป สช. ได้ จัดทําร่าง
ข้ อเสนอต่อการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้
๑. เพิ่ มเติมคําว่า “ประชาชนมีสขุ ภาวะ” ในวิสยั ทัศน์ (หน้า ๓๐) เป็ น
“ประเทศมี ค วามมั่ น คง เป็ นธรรม ประชาชนมี สุ ข ภาวะและมี ภู มิ ค้ ุ ม กั น ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลง”
เหตุผล : เนื่ องจาก “สุขภาพ” หรื อ “สุขภาวะ” มีนิยามที่ ครอบคลุมถึงภาวะของมนุ ษย์ที่
สมบู รณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปั ญญาและทางสังคม เชื่ อมโยงกันเป็ นองค์รวม
อย่างสมดุล ซึ่ งสุขภาพเป็ นสิทธิข้นั พื้นฐานของประชาชน(ธรรมนูญสุขภาพฯ ข้ อ ๔)
ที่ สะท้ อนความมีคุณภาพและความมั่นคงของคนในชาติทจี่ ะเป็ นปัจจัยเอื้อสําคัญต่อ
การมีภมู ิค้ ุมกันต่อการเปลี่ ยนแปลง
๒. เพิ่ มเติมคําว่า “...ขยายหลักประกันทางสังคมและสุขภาพ...” ในพันธกิจข้ อ ๑.๒.๑ (หน้า ๓๐)
เป็ น
“๑.๒.๑ พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้ เข้ มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และ
ความสร้ างสรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมและสุขภาพให้ ครอบคลุมประชาชนทุก
คน...”
เหตุผล : เพื่ อเป็ นการกําหนดให้ เห็นหลักการและความจําเป็ นในการจัดให้ มีหลักประกันทาง
สุขภาพ อันเป็ นไปตามมาตรา ๔๗ แห่ ง พระราชบั ญญั ติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ซึ่ งธรรมนูญสุขภาพฯ ได้ กาํ หนดไว้ ใน หมวด ๓ การจัดให้ มีหลักประกันและ
ความคุ้ มครองให้ เกิดสุขภาพ ว่ า หลักประกันและความคุ้ มครองให้ เกิด สุขภาพ
จะต้ องครอบคลุมประชาชนทุกคนที่ อยู่บนผืนแผ่นดินไทย... โดยต้ องครอบคลุม
การจัดการกับปั จจัยทั้งหมดที่ กระทบต่ อสุขภาพ ทั้งปั จจัยส่วนบุ คคล ปั จจัยด้ าน
ระบบบริการสาธารณสุข ปั จจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสภาพแวดล้ อม ทั้งทางกายภาพ
ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะต่างๆ(ธรรมนูญสุขภาพฯ ข้ อ
๑๖ และ๑๘)
๓. เติมเพิ่ มคําว่า “ และกฎหมายด้ านสุขภาพ” ในยุทธศาสตร์การสร้ างฐานการผลิตที่ ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้ มแข็งและสมดุล ข้ อ ๓.๑.๒(๔) (หน้า ๓๒) เป็ น
“๓.๒.๒ (๔) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ เศรษฐกิจหลัก โดยกําหนด
มาตรการควบคุมและจูงใจให้ อุตสาหกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม
และชุมชน... รวมทั้งบังคับใช้ กฎหมายการจัดการสิ่ งแวดล้ อมและการผังเมือง และกฎหมายด้าน
สุขภาพอย่างเข้ มงวด...”
เหตุผล : เพื่ อให้ เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนู ญ สุ ข ภาพฯ ข้ อ ๓๘ ที่ ได้ ก ํา หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ
เป็ นมาตรการสําคัญในการป้ องกัน และควบคุมโรคและปั จจัยที่ คุกคามสุขภาพ อีก
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๒๒

ทั้งสถานการณ์ปัญหาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมในปั จจุบันสะท้ อนชัดเจนว่าการ
ใช้ กฎหมายการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มและการผั ง เมื อ ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การดู แ ล
ผลกระทบสุขภาพที่ เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
๔. เพิ่ มเติมข้ อความตามธรรมนูญสุขภาพฯ หมวด ๕ การคุ้มครองผู้บริโภค ข้ อ ๗๕ ในยุทธศาสตร์
การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ออํานวยต่อการผลิต การค้ า และการลงทุนในประเทศ และเชื่ อมโยง
กับเศรษฐกิจในภูมิภาค แนวทางข้ อ ๓.๒.๖ (หน้า ๓๕) เป็ น
“๓.๒.๖ ผลั ก ดัน การจั ด ทํา ความตกลงการค้ า เสรี และเร่ ง รั ดการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ข้ อตกลงที่ มีผลบังคับใช้ แล้ ว โดยมีมาตรการสร้ างหลักประกันเพื่ อปกป้ องผลเสียหายที่ จะเกิดขึ้น
จากการทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เปิ ดโอกาสให้ มีการพิจารณาผลกระทบต่อผู้บริโภคที่
เกี่ ยวเนื่ องจากหนังสือสัญญาระหว่างประเทศภายหลังที่ มีการบังคับใช้ แล้ ว เพื่ อหาแนวทางและ
กลไกในการชดเชยความเสียหายจากข้ อตกลง และให้ มีมาตรการในการให้ ความช่ วยเหลือผู้ ที่
ได้ รับผลกระทบอย่างเต็มที่ และเปิ ดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดท่าทีการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ โดยให้ พิจารณาผลกระทบต่ อผู้ บริ โภค ทั้งด้ า น
สุขภาพและสุขภาวะอย่างรอบคอบและถี่ ถ้ วนตามกระบวนการที่ กาํ หนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ”
เหตุผล : ทั้งนี้ เพื่ อให้ ครอบคลุมการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบจากการทําความตก
ลงการค้ าเสรี ต่อผู้ บริ โภคด้ านสุขภาพและสุขภาวะ ซึ่ งครอบคลุมมิติทางกาย จิต
สังคมและปัญญา รวมถึงคํานึงถึงมาตรการสร้ างหลักประกันเพื่ อปกป้ องผลเสียหาย
ที่ จะเกิดขึ้น และหาแนวทางและกลไกในการชดเชยความเสียหายจากการทําความ
ตกลงที่ มีผลบังคับใช้ แล้ วด้ วย
๕. เพิ่ มเติมคําว่ า “เด็ก เยาวชน ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” ใน
ยุทธการปรับโครงสร้ างทางสังคมให้ เป็ นสังคมที่ ม่ันคง เป็ นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร แนวทางข้ อ
๓.๔.๒ (หน้า ๓๖) เป็ น
“๓.๔.๒ สร้ างโอกาสอย่างเป็ นธรรม ให้ คนสามารถเข้ าถึงบริการทางสังคม ที่ มีคุณภาพ
ได้ อย่างทัว่ ถึง ทั้งบริการด้ านการศึกษา ด้ านสุขภาพ สวัสดิการสังคม กระบวนการยุติธรรม รวมถึง
สามารถเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆโดยไม่ถูกกีดกันและแบ่งแยก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
เยาวชน ผูพ้ ิ การหรื อทุพพลภาพ ผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม คนยากจนและผู้อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล”
เหตุผล : เพื่ อให้ ครอบคลุมกลุ่มประชาชนเป้ าหมายเฉพาะที่ ควรได้ รับการดูแลตามธรรมนูญ
สุขภาพฯ
ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพได้ มีการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ และได้ จัดทําข้ อเสนอในการปรับปรุงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ รวม ๔ ข้ อ ตามเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เอกสารแนบ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบข้ อเสนอประเด็นของระบบสุขภาพ
เพื่ อบรรจุ ในแผนพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑ จํานวน ๕ ข้ อ ข้ างต้ น โดยให้ แนบ
ข้ อเสนอของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพไปด้ วย เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๒๓

ที่ ประชุมมีความเห็นและข้ อเสนอเพิ่ มเติม ดังนี้
นางสุวรรณี คํามั่น ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
ที่ ปรึกษา คสช. ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า เอกสารหมายเลข ๑ เป็ นเพียงเอกสารประกอบการจัดเวทีรับฟั งความเห็น
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับภาคซึ่ งยังไม่มีการแก้ ไข กระบวนการต่อไปหลังจากฟั งความเห็นในทุกระดับแล้ ว
จะเสนอต่อ ครม. ซึ่ งจะเสนอในการประชุมประจําปี ของ สศช. ก่อนแล้ วเสนอต่อ ครม.เห็นชอบกรอบแผนแล้ ว
จะดําเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามในเวทีรับฟังความเห็นได้ มีผ้ ูแทนทางเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเข้ าร่วมอยู่แล้ ว
รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้แทนสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มีความเห็นว่า ได้ อ่าน
อย่ างเร็วในเอกสารที่ สศช. เตรียมมา มีความเห็นที่ ท้ าทายว่ า บ้ านเมืองได้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในเดือน
เมษายนและพฤษภาคม ขณะนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุ นการปฏิรูปประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฯ จะถู กนํา ใช้ อีก ๕ ปี ข้ า งหน้ า จะประกาศใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่ งคงมีเวลาพอสมควรที่ จะได้ นํา
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น เข้ า ไปปรั บ และผนวกเข้ า ไปทิศ ทางที่ จะเกิด ขึ้ น แต่ กัง วลว่ า จะเป็ นภารกิ จ กับ สศช.
พอสมควร น่าจะใช้ โอกาสที่ ทาง สช. จะร่วมทํางานกับ สศช. ทํางานปฏิรปู ประเทศไทยในการดําเนินการเรื่ องนี้
ด้ วยเพราะกรอบเวลาและเนื้อหาใกล้ เคียงกัน ถือโอกาสในการประมวลและนําการเปลี่ ยนแปลงเข้ าไปสู่เอกสาร
สศช. ที่ จะเกิดใน ๕ ปี ข้ างน้ า
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. ขอแก้ ไขประเด็นข้ อ ๔ เขตการค้ าฯ การเขียน
ผลกระทบจากเขตการค้ าเสรีควรจะครอบคลุมผู้บริโภคและต้ องคํานึงถึงผลกระทบทุกด้ านรวมทั้งสุขภาวะ
เรื่ องของสุขภาวะที่ เรานิยามอย่างกว้ างอยู่แล้ วจะเกินเลยไปกว่ าผลกระทบที่ เน้ นเฉพาะผู้บริโภค จะไปเน้ น
ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย จะทําให้ สับสน เพราะการค้ าเสรี ผู้บริโภคควรได้ ประโยชน์มากที่ สุด
เพราะทางเลือกของสินค้ าบริการมีมากขึ้น แต่คนจะนึกถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรายย่อย
มากกว่า โดยนํา้ หนักคือดูแลทุกกลุ่ม แต่โดยกระบวนการของ ๕ ข้ อนั้นจะต้ องมีกระบวนการในการดําเนินการ
อีกหลายขั้นตอน
มติท่ ีประชุม

๕.๓

เห็นชอบข้ อเสนอประเด็นของระบบสขภาพเพื่ อบรรจุ ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ จํานวน ๕ ข้ อ โดยให้ แนบข้ อเสนอของภาคีเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพไปด้ วย เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาต่อไป

การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า สืบเนื่ องจากการประชุม คสช.
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสาร
สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๒ ตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิ จารณาให้ ค วามเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามแผนยุ ทธศาสตร์ ที่
เกี่ ยวข้ อง
ทั้งนี้ มติ การประชุ ม คสช.ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๓ ได้ มอบให้ สาํ นั ก งานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ประสานให้ เกิดการดําเนินงานร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อดําเนินการให้ เป็ นไปตามมติสมัชชาสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๒๔

เฉพาะประเด็น ในการแต่ งตั้งคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารสุขภาพแห่ งชาติ ทําหน้ าที่ ดูแลและบริหารแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบข้ อมู ล ข่ า วสารสุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒ รวมทั้ง มอบหมายให้
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติต่อการประชุมวิชาการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ทุก ๒ ปี และ
ให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหน่วยงานหลักในการระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน โดยระดมทั้งจากกระทรวง
สาธารณสุขเองและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นๆ เพื่ อสนั บสนุ น การทํา งานของคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสาร
สุขภาพแห่งชาติและฝ่ ายเลขานุการ
ภายหลังการประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ฝ่ ายเลขานุ การจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่ งตั้งคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารสุขภาพแห่ งชาติ ที่ มี นายแพทย์สมศักดิ์
ชุณหรั ศมิ์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุ ณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน
กรรมการ โดยมีผ้ ูอาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผู้ทผี่ ้ ูอาํ นวยการมอบหมาย เป็ น
กรรมการและเลขานุ การ มีผ้ ูที่ได้ รับมอบหมายจากผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข และผู้ ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ อาํ นวยการสํา นักงานสถิติ แห่ งชาติ เป็ น
กรรมการและเลขานุ ก ารร่ ว ม มี ก รรมการประมาณ ๒๐–๓๐ คน สํา หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้ คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการดํารงตําแหน่ งเป็ นไปตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ นับแต่วันที่ ได้ รับแต่งตั้ง โดยมีหน้ าที่
และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และสร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ในการดูแลและบริหารให้ เกิดการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
๒.๒ ให้ คาํ ปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงาน ภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆที่ เกี่ ยวข้ อ งเพื่ อสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
๒.๓ กําหนดข้ อตกลงร่วมกันในการดําเนินงานให้ เกิดกลไกหลักด้ านระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ
ได้ แก่ ด้ านกฎหมายและข้ อตกลงที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้ านการ
กําหนดมาตรฐานด้ านข้ อมูล ด้ านการเข้ าถึง เชื่ อมโยง แลกเปลี่ ยนข้ อมูล และการคุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคล ด้ านการบูรณาการระบบจัดเก็บข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ ด้ านการวางแผน
งบประมาณระยะสั้นและระยะยาว ด้ านการวางแผนบุคลากรด้ านข้ อมูลและสารสนเทศ
สุขภาพ ด้ านการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้
๒.๔ สนั บ สนุ น กํา กับ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ โดย
คณะอนุ ก รรมการ/คณะผู้ เ ชี่ ยวชาญ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อการประชุมวิชาการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ทุก
๒ ปี

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๒๕

๒.๕ สนั บสนุ นการจั ดทํา และพิ จารณารั บรอง ชุ ดดั ชนี ช้ ี วั ดสุขภาพแห่ งชาติ ที่ จั ดทําขึ้ นจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการใช้ เพื่ อติดตามระบบสุขภาพของประเทศ
๒.๖ สนั บ สนุ น การจั ด ทํา รายงานสถานการณ์ สุข ภาพและระบบสุข ภาพ เพื่ อประกอบการ
กําหนดนโยบายสาธารณะด้ านสุขภาพที่ เหมาะสมต่อไป
๒.๗ สนับสนุน การพัฒนากลไกการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล โดยเฉพาะในการขับเคลื่ อนนโยบาย
สาธารณะด้ านสุขภาพ
๒.๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อดําเนินการต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องตามความจําเป็ น
๒.๙ หน้ าที่ อนื่ ๆตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
๓. ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อเป็ นหน่วยงาน
หลักในการระดมทรั พยากรในการดําเนินงาน โดยระดมทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขเองและ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นๆ เพื่ อสนับสนุ นการทํางานของคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารสุขภาพ
แห่งชาติและฝ่ ายเลขานุการต่อไป
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะดังนี้
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นว่ า กระทรวง
สาธารณสุขเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ แต่การที่ จะมอบให้ หน่ วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งเป็ นฝ่ าย
เลขานุการเป็ นเรื่ องสําคัญ หากจะให้ ชัดเจนควรมอบหมายให้ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งเป็ นหลัก
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ให้ ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า ฝ่ ายเลขานุ การจะมี ๓
หน่วย คือ ๑) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ซึ่ งมีหน่วยงานย่อยที่ ทาํ เรื่ องระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ
มาแล้ ว ๖ ปี โดยการสนั บ สนุ น จาก สสส. และทํา งานร่ ว มกั บ สํา นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข(สนย.)อย่างใกล้ ชิด ๒) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ๓) สํานักสถิติ
แห่งชาติ ซึ่ งทั้ง ๓ หน่วยงานได้ มีการทํางานร่วมกันมาโดยตลอด
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. ชี้แจงว่า เบื้องต้ นมี ๓ หน่วยแต่หากจะให้
หน่วยใดหน่วยหนึ่ งเป็ นหลักอาจจะต้ องไปตกลงกัน
นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่า การตั้งคณะกรรมการให้ มีวาระ ๑๐ ปี ยาว
เกินไปหรือไม่ หากผิดพลาดจะแก้ ไขไม่ได้
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. ชี้แจงว่ า การประชุ มคราวที่ แล้ วเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์คลุม ๑๐ ปี จึงมีคณะกรรมการนี้ แต่ระหว่างทางเปลี่ ยนแปลงได้
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. ขอรับไปปรับระยะเวลาตามแผน ข้ อ ๒ มี
แผน ๑๐ ปี แต่ไม่ได้ กาํ หนดอายุคณะกรรมการ
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบการแต่งตั้ง “คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ” โดยให้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารสุขภาพแห่ งชาติ ที่ มี นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธาน
กรรมการ โดยมี ผ้ ู อ ํา นวยการสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) หรื อ ผู้ ที่
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หน้ า ๒๖

ผู้อาํ นวยการมอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีผ้ ูที่ได้ รับมอบหมายจาก
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข(สนย.) และผู้ที่
ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อ ํา นวยการสํา นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เป็ นกรรมการและ
เลขานุ ก ารร่ ว ม มี ก รรมการประมาณ ๒๐-๓๐ คน สํา หรั บ องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุ การพิจารณาเสนอประธาน คสช.
แต่งตั้งต่อไป และให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประสานกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่ อเป็ นหน่วยงานหลักในการระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน โดย
ระดมทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขเองและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องอื่ นๆ เพื่ อสนับสนุ น
การทํางานของคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสารสุขภาพแห่ งชาติและฝ่ ายเลขานุ การ
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เรื่องอื่นๆ

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า เพื่ อให้ การประชุม คสช. เป็ นไป
อย่างเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ ฝ่ ายเลขานุการจึงขอเสนอนัดหมายการประชุม
คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบกํา หนดการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๓
ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวสมพร เพ็งคํา่
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

หน้ า ๒๗

