-ร่าง-

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล
ผู้เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
นพ.นิทัศน์ รายยวา
นายเดชา ศุภวันต์
นายสุรพล ปัตตานี

๕. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์
๖. นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล
๗. นายโอกาส เตพละกุล
๘. ร้อยตํารวจเอก คมกริช อินทรักษา
๙. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
๑๐. ศ.คลีนิก นพ.อํานาจ กุสลานันท์
๑๑. รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
๑๒. ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ
๑๓. นางวรรณิกา มโนรมณ์
๑๔. รศ.(พิเศษ).ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
๑๕. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
๑๖. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๗. นายมานิจ สุขสมจิตร
๑๘. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
๑๙. พระครูอมรชัยคุณ
๒๐. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒๑. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
๒๒. นายเจษฎา มิ่งสมร
๒๓. นายวีระพล สุดตรง
๒๔. นายปิยกูล คุณแก้ว
๒๕. นายสวัสดิ์ กตะศิลา
๒๖. นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
๒๗. นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปรุใหญ่
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ
กรรมการ
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
กรรมการ
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑

๒๘. นายสนั่น วุฒิ
๒๙. นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
๓๐. นายชัยพร จันทร์หอม
๓๑. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
๓๒. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๓. นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๔. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
๓. ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
๔. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายวิเชียร คุตตวัส
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พลเอกชายชาญ ตาตะนันท์
๒. พลตรีสุทธิพงษ์ จันทรัตน์
๓. พันเอกธีรเดช กลัมพสุต
๔. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล
๕. นางสุวรรณี คํามั่น
๖. พญ.ลดาวัลย์ นวลแจ่ม
๗. นางวรรณพร แจ่มจํารัส
๘. พญ.ประนอม คงเที่ยง
๙. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๑๐. นางสุดา พงษ์สว่าง
๑๑. นางวรวรรณ อาภารัตน์
๑๒. นายพิชัย ศรีใส
๑๓. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๔. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๑๕. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๖. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๑๗. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๘. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการที่ปรึกษา คสช.
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา กรรมการที่ปรึกษา คสช.
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๒

๑๙. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๒๐. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๒๑. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๒. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ว
๒๓. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๔. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง
๒๕. นางสาวสุนันทา ปินะทาโน
๒๖. นางสาวชญาดา ฟักน่วม
๒๗. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัศมี
๒๘. นางสาวมณชนก พรหมรัตน์
๒๙. นางชลิดา มีสมวัฒน์
๓๐. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๓๑. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๒. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๓๓. นายวิเชียร ทาแกง

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.

เปิดประชุม เวลา ๑๔.๑๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวขอขอบคุณกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติที่ให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง อันเป็นนิมิตหมายที่ดี แสดงถึงพลังความ
ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมสุขภาวะที่คาดหวัง และแจ้งว่า หลังจากการประชุม
ในครั้งที่แล้ว ได้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ คสช. ได้เห็นชอบแล้วใน ๒ มติ ได้แก่
“มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ” และ “มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพด้านยาสูบ” ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
ดังรายละเอียดที่แจ้งในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม และได้เสนอ “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาพรวม” และ “มติ ๑ ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ”
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมติการประชุม คสช. ในครั้งที่แล้ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ได้ทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป และได้ขอขอบคุณกรรมการที่ให้การสนับสนุนและร่วมทํางานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานในชุดต่างๆ ทําให้การดําเนินงานมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๓

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
โดยให้ แ ก้ ไ ขข้ อ ความในหน้ า ๔ บรรทั ด ที่ ๗ นั บ จากด้ า นบน จากข้ อ ความ
“...หลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ...” เป็น “...หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี(นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ...”

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานสรุปผลการประเมิน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ (ประเมินภายนอก)
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า
สืบเนื่องจากมาตรา ๓๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงาน
ต่อ คสช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.นฤมล
ทับจุมพลและคณะ เป็นผู้ประเมินการดําเนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก) ตามกรอบที่ คบ. กําหนด นั้น
สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( สช.) ได้ รั บ แจ้ ง จากสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ว่ า คณะรั ฐ มนตรี
มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยกําหนดกรอบการประเมินไว้
๔ ด้านคือ
(๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
(๒) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓) ด้านประสิทธิภาพ
(๔) ด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
ซึ่ง สช. ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. ว่า สช. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติให้ สช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายอื่น และเป็น
นิติบุคคล อยู่ในกํากับของนายกรัฐมนตรี มีระบบบริหารและระบบอภิบาลเป็นการเฉพาะ มีคณะกรรมการบริหาร
ทําหน้าที่และมีอํานาจตามมาตรา ๓๙ ในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานและจัดให้มี
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลการดําเนินงานของ สช. (ประเมิน
ภายนอก) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของคณะผู้ทําการประเมินจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หากเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งให้ สช. จัดส่งรายงานการประเมินฯ
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่ง สช. ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร.
ว่า การประเมินผลฯ ยังไม่แล้วเสร็จ หากเสร็จสิ้นแล้ว สช. จะจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
และวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งให้ สช. ทราบว่า ได้จัดทําสรุปรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้
รายงานว่า
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๔

(๑) สช. เป็น ๑ ใน ๓ หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการประเมินฯประจําปี ๒๕๕๓ ให้กับ สํานักงาน
ก.พ.ร.
(๒) จากหน่วยงานที่ส่งรายงานการประเมินฯ จํานวน ๑๑ แห่ง พบว่า
- มี ๙ หน่วยงานที่มีการประเมินตามกรอบฯ ที่กําหนด
- มี ๒ หน่วยงานที่มีการประเมิน แต่ไม่เป็นไปตามกรอบฯ ที่กําหนด
บัดนี้ การประเมินผลการดําเนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกรอบที่ คบ.
กําหนดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปตามกรอบการประเมินผลฯ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึ งได้จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิ น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประเมินภายนอก) โดยนําบทสรุป
สําหรั บผู้บริหารและบทสรุ ปผลการประเมินในส่วนของการดําเนินงานตามพั นธกิจของรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการประเมินผลภายนอก สช. ภายใต้แผน ๔ ปี รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเรียบเรียงภายใต้กรอบการประเมินฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น
เพื่อเสนอต่อสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ
มติที่ประชุม
๓.๒

รั บ ทราบรายงานสรุ ป ผลการประเมิ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประเมินภายนอก)

ผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ายแห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กํ า หนดให้ สํ า นั ก งานจั ด ทํ า รายงานประจํ า ปี เ สนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) และรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการ
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปีที่
ล่วงมาด้วย นั้น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้จัดทําผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงานแล้ว
ซึ่ง คบ. ได้มีมติรับทราบผลงานของ สช. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๔ และรับทราบรายงานผลการสอบบัญชีของ สตง. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕
สช. จึงขอเสนอผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีของสํานักงานฯ ดังกล่าวมา
เพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒ เอกสาร ๑ – ๓
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานของผู้สอบบัญชี ของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๕

๓.๓

การยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงิน
การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... ตามมติ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.) และนายกรั ฐ มนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยกําหนดให้ระเบียบนี้ มีระยะเวลาบังคับใช้สามปี
นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(คพคส.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คพคส. มีหน้าที่และอํานาจให้
ข้อเสนอแนะและคําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการจัดทําข้อเสนอการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ที่สามารถจัดการกับภาระการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุข เพื่อให้ระบบมีความ
ยั่งยืนในระยะยาว โดยมีสํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.) เป็นหน่วยงาน
เลขานุการ
ซึ่ง คพคส. และ สพคส. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. คพคส. ได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายการดําเนินงาน ดังนี้
๑.๑ เป้ า หมายสุ ดท้ า ยของการพั ฒนา ได้แ ก่ ประเทศไทยมี ระบบการเงิ น การคลัง ด้า นสุข ภาพ
ที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ และมีระบบการเงินการคลังด้านบริการสุขภาพที่มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมและมีความยั่งยืน รวมทั้งผสมผสานระบบบริการสาธารณสุขผสมผสานที่มีคุณภาพ
มีความเสมอภาค มีความต่อเนื่อง มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ
๑.๒ เป้าหมายระยะสั้น(๓ ปี) ได้แก่ สนับสนุนให้มีกลไกกลางในการบริหารจัดการร่วม เช่น กลไก
กลางในการจ่ายเงินตามกลุ่มโรค การจ่ายเงินคืนย้อนกลับให้หน่วยบริการ การกําหนดมาตรฐานกลางข้อมูลบริการ
สุขภาพ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ และการตรวจสอบระบบการเรียกเก็บเงิน
และการจ่ายคืน
๑.๓ เป้า หมายระยะยาว ได้แ ก่ การมี ภ าพระบบบริ ก ารสุข ภาพและระบบการเงิ นการคลั ง ด้ า น
สุขภาพที่พึงประสงค์ รวมถึง ภาพระบบสนับสนุนระบบสุขภาพอื่นๆ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ บริการสุขภาพ
ระบบการประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ภาพการกําหนดสิทธิประโยชน์กลาง และ
ภาพรวมของระบบการกํากับการอภิบาลระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
คพคส. มีการประชุมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่
(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
ที่มี ศ.ดร.อัมมาร์ สยามวาลา เป็นประธาน ทําหน้าที่พัฒนาร่างภาพที่พึงประสงค์ และร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ มีการประชุมแล้ว ๘ ครั้ง
(๒) คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นากลไกด้ า นสั ง คมและการสื่ อ สารสาธารณะ ที่ มี นพ.ณรงค์ ศั ก ดิ์
อังคะสุวพลา เป็นประธาน ทําหน้าที่จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมทางสังคมและการสื่อสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๖

สาธารณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
๒. ในการปฏิบัติงาน สพคส. มีผลการดําเนินงาน ได้แก่
๒.๑ ได้ร่างภาพที่พงึ ประสงค์ของระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ
๒.๒ ได้ร่างยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านการระดม
สมองภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นเบื้องต้นแล้ว
๒.๓ ได้ ร่ า งแผนปฏิ บัติ ก ารการพั ฒ นากลไกการมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คมและการสื่ อ สารสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
๒.๔ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ เพื่ อ จั ด ทํ า ราคากลางยาและเครื่ อ งมื อ แพทย์ ร ะหว่ า ง
กรมบัญชีกลาง สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสามระบบหลักประกันสุขภาพในเรื่องการบริหาร
จัดการยา บัญชี จ(๒)
๒.๕ มีการจัดประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสามระบบหลักประกันสุขภาพ ๒ ครั้ง ในเรื่อง
“การบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” เพื่อหาแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการให้บริการการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น แก่ ป ระชาชนทุ ก สิ ท ธิ ให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ในสถานบริ ก ารได้ ทุ ก ที่ โดยไม่ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น
ซึ่งหน่วยงานสามกองทุนฯ ได้นําไปเสนอเพื่อให้มีการดําเนินการทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
เป็นต้นมา
ทั้งนี้ สพคส. ได้เสนองานสําคัญที่ควรมีการดําเนินการต่อเนื่อง ได้แก่
(๑) การพัฒนากลไกกลางเพื่อพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพระดับชาติ (National
Information Clearing House) เพื่อพัฒนาระบบจ่ายชดเชยค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลไกกลาง
เพื่อการจัดการดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานกลางบริหารจัดการข้อมูลเบิกจ่าย ๒) หน่วยงานกลางบริหาร
มาตรฐานระบบข้อมูลเบิกจ่าย ๓) หน่วยงานกลางพัฒนาเครื่องมือคํานวณการจ่ายค่าบริการสําหรับระบบประกัน
สุขภาพ และ ๔) หน่วยงานกลางตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย
(๒) การบูรณาการการบริหารจัดการสามระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเงินงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ และเพื่อลดความเหลื่อมล้ําระหว่างระบบหลักประกัน
สุขภาพ
ดังมีรายละเอียดผลการดําเนินงานของ คพคส. และ สพคส. ในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
บัดนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่ า งกฎหมายและร่ า งอนุ บัญญั ติ ที่เ สนอคณะรั ฐมนตรี ตรวจพิ จารณา แล้ วดําเนิ นการต่ อไปได้ โดย
สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ คือ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป ทั้ ง นี้ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี มิ ไ ด้ เ คยทํ า หนั ง สื อ สอบถาม สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เกี่ยวกับความเป็นมาและผลการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่อย่างใด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๗

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ
ที่ประชุมมีข้อเสนอและความเห็น ดังนี้
นพ.ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ เสนอให้ คสช. มีมติให้ คพคส.
และ สพคส. ส่งมอบงานที่ได้ดําเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง เพื่อให้มี
การดําเนินงานที่ต่อเนื่องไม่ขาดหายไป
มติที่ประชุม

รับทราบการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ส่งมอบงานที่
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( คพคส.) และ
สํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.)ดําเนินการ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
นพ.อํ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. แจ้ ง ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารประชุ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ ๔.๑ – ๔.๒ ขอนําเสนอด้วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมี
รายละเอียด ดังนี้
๔.๑

ความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่
จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ ต่อคณะรัฐมนตรี

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่มี
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิท ธิ์ เวชชาชีว ะ) เป็นประธาน ได้มีมติ รับทราบผลการดําเนินการจัดสมัชชาสุข ภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์และเสนอ คสช. พิจารณาเป็นเรื่องๆ ต่อไป
และในการประชุ ม คสช. ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๔ ที่ มีนายกรั ฐมนตรี( นายอภิ สิท ธิ์
เวชชาชีวะ) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในระเบียบวาระเพื่อ
พิจารณาที่ ๕.๕ มติ ๕ “นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ” เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งรั บ ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ นการตามมติ โดยให้
ฝ่ายเลขานุการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับข้อความในมติข้อ ๑ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ปรับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามข้อเสนอแนะของ
คสช. เรียบร้อยแล้ว และดําเนินการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบาย
สนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว หากในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบเรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่ ง เรื่ อ งที่ จ ะมี ผ ลเป็ น การสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ชุด ต่ อ ไปคื น ส่ ว นราชการเจ้ าของเรื่ อ ง และหาก
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ก็ให้เสนอเมื่อคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๘

ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี(พลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ) เป็นประธาน รับทราบรายงานความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี ที่ คสช. ได้มีมติเห็นชอบและอยู่ระหว่างรอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ (๒) มาตรการในการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ แต่เนื่องจากรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี(นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้มีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา) เป็นประธานกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สช. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ได้ เ สนอรายงานผลการดํ า เนิ น งาน พร้ อ มแจ้ ง บั ญ ชี
มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ค้างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
เพื่อลงนามเห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่
จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยให้ คสช. รับความเห็น
ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้
(๑) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติดังกล่าวให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
และอยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) กรณีเรื่องงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนด
(๓) รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และให้ อปท. มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร
การเงินการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ดังนั้น การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต้อง
ไม่ขัดต่อความเป็นอิสระของ อปท.
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดทราบ
มติที่ประชุม
๔.๒

รับทราบความคืบหน้ าการเสนอมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ ต่อคณะรัฐมนตรี

ความคืบ หน้า การเสนอมติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้ง ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ต่อคณะรัฐมนตรี

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่มี
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิท ธิ์ เวชชาชีว ะ) เป็นประธาน ได้มีมติ รับทราบผลการดําเนินการจัดสมัชชาสุข ภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์และเสนอ คสช. พิจารณาเป็นเรื่องๆ ต่อไป
และในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ ๕.๑ มติ ๖ “มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๙

ด้านยาสูบ” เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ดําเนินการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว หากในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องที่จะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปคืนส่วนราชการเจ้าของ
เรื่อง และหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ก็ให้เสนอเมื่อ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจ
เอกโกวิท วัฒนะ) เป็นประธาน รับทราบรายงานความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี ที่ คสช. ได้มีมติเห็นชอบและอยู่ระหว่างรอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ใน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ (๒) มาตรการในการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ แต่เนื่องจากรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี(นางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้มีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา) เป็นประธานกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สช.ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ได้ เ สนอรายงานผลการดํ า เนิ น งาน พร้ อ มแจ้ ง บั ญ ชี
มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ค้างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
เพื่อลงนามเห็นชอบให้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพด้านยาสูบ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศที่มีการลักลอบนําเข้ามาในประเทศ
อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งทําให้ราคาบุหรี่ดังกล่าวต่ํากว่าบุหรี่ที่มีจําหน่ายอยู่โดยทั่วไปและส่งผลให้เกิดการบริโภค
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกรณีการสําแดงราคานําเข้าของบุหรี่ต่างประเทศที่ต่ํากว่าปกติทําให้รัฐได้รับความเสียหายด้วย
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดทราบ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รับทราบความคืบหน้ าการเสนอมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ต่อคณะรัฐมนตรี
เรื่องเพื่อพิจารณา

การเลื อกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริห ารสํ านั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ง ชาติ
ตามมาตรา ๓๗(๓)

นพ.อํ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๐

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามระเบียบกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการสรรหาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นกรรมการบริ ห าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ประธาน คสช. ได้ลงนามในคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยมีหน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบฯ
ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ แล้วเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
ให้เหลือด้านละสองคน
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อ ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับเลือกในแต่ละด้านตามข้อ (๑) เรียงตามลําดับ แล้ว
เสนอต่อ คสช.
(๓) ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ปิดรับการเสนอชื่อ
ดังสําเนาคําสั่งในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑ เอกสาร ๑ แล้วนั้น
บัดนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมเพื่อดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ
จาก คสช. เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีหลักการสรรหาและวิธีการเลือก ดังนี้
 หลักการสรรหา
๑. ให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตาม มาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังรายละเอียดในระเบียบวาระที่ ๑.๒
๒. ให้มีความหลากหลาย เช่น เพศ ความรู้ ความสามารถ
๓. มีประสบการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละด้าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารองค์กร
๔. มีอาวุโสมากพอสมควร
๕. ควรเป็นผู้ที่เคยมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพที่ผ่านมา
 วิธีการเลือก
ใช้ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลักโดย
๑. พิจารณาเรียงเป็นรายด้าน
๒. เลขานุการรายงานจํานวนและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้ง
๒.๑ วันที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติยื่นเอกสารการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒.๒ ความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒.๓ ข้อมูลประวัติอย่างย่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ
๓. อนุกรรมการอภิปรายในภาพรวม
๔. อนุกรรมการลงคะแนนลับ เพื่อเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายคน
- ครั้งที่ ๑ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ควรเสนอชื่อเป็นลําดับที่ ๑
- ครั้งที่ ๒ เลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ควรเสนอชื่อเป็นลําดับที่ ๒
๕. ประธานอนุกรรมการ สรุปผลการลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ควรเสนอชื่อเป็นลําดับที่ ๑ และ
ลําดับที่ ๒ ตามลําดับ
ซึ่งมีผลการลงคะแนนเลือกโดยวิธีลับ เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมฯ ด้านละ ๒ คน ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๑

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๑ ได้แก่
นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
: ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๒ ได้แก่
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
: ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน
 ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านบริหาร
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๑ ได้แก่
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
: ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๒ ได้แก่
นายวัลลภ พลอยทับทิม
: ได้รับคะแนนเลือก จํานวน ๒ ใน ๔ คะแนน
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน
- ผู้ที่ได้รบั การเลือกเป็นคนที่ ๑ ได้แก่
ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์
: ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๒ ได้แก่
นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
: ได้รับคะแนนเลือก จํานวน ๒ ใน ๔ คะแนน
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิง่ แวดล้อม
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๑ ได้แก่
นายพิชัย ศรีใส
: ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๒ ได้แก่
ดร.ประเวศน์ คิดอ่าน
: ได้รับคะแนนเลือก จํานวน ๓ ใน ๔ คะแนน
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๑ ได้แก่
รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
: ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน
- ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นคนที่ ๒ ได้แก่
นายประทีป พันธุมวนิช
: ได้รับคะแนนเลือก จํานวน ๓ ใน ๔ คะแนน
ดังรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๑ เอกสาร ๒
พร้อมบัญชีรายชื่อ ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับเลือกในแต่ละด้านตามลําดับ ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่
๕.๑ เอกสาร ๓
และตามระเบี ย บกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในข้อ ๙ กําหนดให้ คสช.
ดําเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอนุกรรมการสรรหาเสนอให้เหลือด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการบริหาร ให้เลือก
โดยวิธีลับ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุดในแต่ละด้านเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๒

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ให้เหลือด้านละหนึ่งคน โดยวิธีลับ
ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการบริหารในบัตรลงคะแนน
พร้ อ มหย่ อ นบั ต รลงคะแนนในกล่ อ ง และมอบหมายให้ (๑) นพ.ธเรศ กรั ษ นั ย รวิ ว งศ์ กรรมการจากผู้ แ ทน
คณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ (๒) นายวีระพล สุดตรง กรรมการจากผู้แทน
องค์กรภาคเอกชน เขต ๕ เป็นผู้ดําเนินการนับคะแนน โดยมีพนักงาน สช. ๒ คน ได้แก่ นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและนางสาวฐิติพร คหัฏฐา ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ช่วยในการนับคะแนน
เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานสรุปผลการ
ลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านละหนึ่งคนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ดังนี้
(๑) มีกรรมการที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเข้าร่วมในการประชุมทั้งสิ้น ๓๓ คน
(๒) มีกรรมการที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน จํานวน ๓๑ คน
(๓) มีผลการนับคะแนนจําแนกรายด้าน ดังนี้
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
- นายกิตศิ ักดิ์ สินธุวนิช
ได้รับคะแนน ๒๓ คะแนน
- นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ได้รับคะแนน ๘ คะแนน
ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการบริหาร ได้แก่ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
- นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ได้รับคะแนน ๒๖ คะแนน
- นายวัลลภ พลอยทับทิม
ได้รับคะแนน ๕ คะแนน
ดั ง นั้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นบริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด และเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
กรรมการบริหาร ได้แก่ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
 ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นสื่อมวลชน
- ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์
ได้รับคะแนน ๒๔ คะแนน
- นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
ได้รับคะแนน ๗ คะแนน
ดั ง นั้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า นสื่ อ มวลชนที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ดและเป็ นผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
กรรมการ บริหาร ได้แก่ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิง่ แวดล้อม
- นายพิชัย ศรีใส
ได้รับคะแนน ๒๕ คะแนน
- ดร.ประเวศน์ คิดอ่าน
ได้รับคะแนน ๖ คะแนน
ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ได้รับคะแนนสูงสุดและเป็นผู้ได้รับ
เลือกเป็นกรรมการบริหาร ได้แก่ นายพิชัย ศรีใส
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
- รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
ได้รับคะแนน ๒๘ คะแนน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๓

- นายประทีป พันธุมวนิช
ได้รับคะแนน ๓ คะแนน
ดั ง นั้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นสุ ข ภาพที่ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด และเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น
กรรมการบริหาร ได้แก่ รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
มติที่ประชุม

๕.๒

เห็ น ชอบผลการเลื อ กผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้แก่ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร
ได้แก่ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน
ได้แก่ ผศ.ปนัดดา ธนสถิต
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิง่ แวดล้อม ได้แก่ นายพิชัย ศรีใส
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ
ได้แก่ รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์

การให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ในระเบียบวาระนี้ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ออก
จากที่ประชุม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
ได้รับทราบว่า นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีกําหนดครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.)
จะได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกเป็นประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปฏิทินขั้นตอนการคัดเลือกแนบท้ายประกาศฯ นั้น
บัดนี้ คบ. ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เสร็จสิ้นแล้ว มีการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้
๑. ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขาธิการฯ โดย
๑.๑ ติดประกาศไว้ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และเว็บไซต์ของสํานักงาน
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๓๒ วัน
๑.๒ ขอความร่ ว มมื อ จากองค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยจํ า นวน ๑๘ องค์ ก ร เพื่ อ ติ ด ประกาศฯ พร้ อ ม
แบบฟอร์ มใบสมั ครที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ขององค์กร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๓๑ วัน
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะจํานวน ๔ ฉบับ ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย
กําหนดให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ ๒–๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๔

มีจํานวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น ๒ ราย ได้แก่
 นายหมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์
: ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๕๙ น.
 นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
: ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๓. ประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ในประกาศฯ โดยพิจารณาจากข้อมูล
ในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ มีผลการพิจารณาว่า
ผู้สมัครฯ ทั้ง ๒ รายมีคุณสมบัติครบตามประกาศฯ
๔. สัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติทั้ง ๒ ราย เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ซึ่งในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ นพ.อําพล
จิ น ดาวั ฒ นะ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมในการดํ า รงตํ า แหน่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ดั ง มี
รายละเอียดการดําเนินการฯ ในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒
ทั้ ง นี้ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสามแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กํ า หนดให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้งเลขาธิการฯ จากบุคคลที่ คบ. คัดเลือก และ คสช. ให้ความเห็นชอบ
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ คณะกรรมการได้ โ ปรดพิ จ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ นพ.อํ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ เป็ น ผู้ ที่ มี
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามที่ คบ. พิจารณาเสนอ
มติที่ประชุม
๕.๓

เห็ น ชอบให้ นายแพทย์ อํ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมในการดํ า รง
ตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
มติ ๒ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่องจากมติของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ได้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพดั ง กล่ า วในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่
๒๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ และให้ เ สนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ทราบและมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไป
ดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๒ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
คนพิการ ในข้อ ๖ ได้ “ขอให้ คสช. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ เพื่อทําหน้าที่เชื่อมประสาน
หน่ ว ยงานและองค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ในการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ว่ า ด้ ว ยสุ ข ภาพคนพิ ก าร
ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการสู่การ
ปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง”
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งาติ(สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๕

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สมาคมและองค์กรคนพิการ ได้แก่ สมาคมสภาคน
พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาศูนย์การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย สถาบันส่งเสริมสุขภาพ
คนพิการ เพื่อหารือความจําเป็นในการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้างต้น
ซึ่งมีห น้าที่แ ละอํานาจไม่ซ้ําซ้ อนกับ “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิก ารแห่งชาติ ” ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
ส่วนคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ที่ สช. เสนอจัดตั้งในครั้งนี้ จะมีหน้าที่และอํานาจในการสนับสนุน
การดําเนินงานที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพของคนพิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและต้องการการวางระบบเป็น
ภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๒ ความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบแต่ง ตั้งคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ที่มีนายแพทย์ สุวิ ทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ โดยมีประธานสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และผู้อํานวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีกรรมการไม่เกิน
๓๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่
และอํานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนพิการ
๒.๒ ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
คนพิการ และบูรณาการนโยบาย แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนพิการ สู่การปฏิบัติ
ของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒.๓ สนับสนุนและเชื่อมประสานองค์กร ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
สุ ข ภาพคนพิ ก าร ผ่ า นช่ อ งทางตามพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ แ ก่
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ และช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม
๒.๔ สนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นสุขภาพคนพิการ
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพื่อดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น
๒.๖ หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานกรรมการสุขภาพคนพิการ โดยมีประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๖

ประเทศไทยเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และผู้อํานวยการสถาบันสร้าง
เสริมสุขภาพคนพิการ เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นกรรมการและ
เลขานุ ก ารร่ ว ม มี ก รรมการไม่ เ กิ น ๓๐ คน มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจตามเสนอ สํ า หรั บ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ มอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธาน คสช. แต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา
๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
๕.๔

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขนุการ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งโดย คสช.
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการจากมาตรา ๑๓(๗) หรือ (๘) หรือ (๙) หรือ (๑๐) หนึ่งคน เป็นประธานกรรมการสรรหา
(๒) กรรมการสรรหา แต่งตั้งจาก
- ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน
- ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหนึ่งคน
- ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหนึ่งคน
- ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน
- ผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและดําเนินงาน
เกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไรหนึ่งคน
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
๑. คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติในชุดเดิม ที่มี นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็นประธาน ได้ครบ
อายุการทํางานแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดในสําเนาคําสั่งเอกสารประกอบระเบียบวาระที่
๕.๔ เอกสาร ๑
๒. เนื่องจากจะมี คสช. บางท่าน ทยอยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
เพื่อเตรียมการสรรหา คสช. ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ สช. จึงเห็นสมควรเสนอ คสช. พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ เพื่อดําเนินการสรรหา คสช. ตามหน้าที่และอํานาจ
ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๐
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
๑. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากกรรมการตามมาตรา ๑๓(๗) (๘) (๙)
หรือ (๑๐) โดยการเสนอชื่อและลงมติให้ความเห็นชอบ ด้วยวิธีเปิดเผย
๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา ดังนี้
๒.๑ กรรมการสรรหาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข
ได้แก่ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๗

อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒.๒ กรรมการจากศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข
ได้แก่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
ศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา
กฎหมายการแพทย์
๒.๓ กรรมการสรรหาจากผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน
ได้แก่ นางอํามร บรรจง
สื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน)
๒.๔ กรรมการสรรหาจากผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติ
บุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไร
ได้แก่ นางทิพาภรณ์ สังขพันธ์
ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ดังมีประวัติโดยย่อในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๔ เอกสาร ๒ – ๕
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดนี้มีอายุการทํางานเป็นเวลา ๔ ปีนับแต่วันที่คําสั่งมีผลบังคับใช้
ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒ เสนอชื่อ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
กรรมการจากผู้แทนสภาการพยาบาล เป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยให้เหตุผลว่า
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารมานาน
ที่ประชุมไม่ได้มีการเสนอชื่อกรรมการท่านอื่น และไม่คัดค้านการเสนอชื่อ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติดังนี้
๑. ประธานกรรมการ ได้แก่ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติตาม
มาตรา ๑๓(๗)
๒. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๓. กรรมการจากศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข ได้แก่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
๔. กรรมการจากผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ นางอํามร บรรจง
๕. กรรมการจากผู้ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่เป็น
นิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไร ได้แก่ นางทิพาภรณ์
สังขพันธ์

ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ปฏิทินการประชุม คสช. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. เสนอว่า เพื่อการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นระบบ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอนัดหมายการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๘

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ คณะกรรมการได้ โ ปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบนั ด หมายการประชุ ม คสช. ครั้ ง ที่
๔/๒๕๕๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

๖.๒

ความเห็นและข้อเสนอของกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเรื่องต่าง ๆ
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวเชิญกรรมการที่มีความเห็นหรือ
ข้อเสนอเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ

กรรมการมีความเห็นและข้อเสนอ โดยสรุปดังนี้
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการประสาน
จัดประชุมเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของ คสช. ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ได้มกี ารหารือกับผู้แทน คสช. ในเรื่องกําหนดการ วิธีการจัดประชุม ซึ่งได้แจ้ง
ให้เลขาธิการ คสช. ได้ทราบในเบื้องต้นถึงกําหนดจัดการประชุมประมาณวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑ เสนอให้ ปรับระบบการส่ง
แฟ้มเอกสารประกอบการประชุมเป็นการส่งด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์ผ่านทางระบบ Internet และในช่วงเช้าก่อน
การประชุม เสนอให้ คสช. ได้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการทําความเข้าใจ
ในเนื้อหาของระเบียบวาระการประชุม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานกรรมการบริหาร มีความเห็น
ว่า จากการเข้าร่วมประชุมในหลายองค์กรพบว่า ในบางองค์กรที่ได้ปรับระบบการทําเอกสารประกอบการประชุม
เป็นระบบอิเลคโทรนิคส์ จะเกิดปัญหาความไม่สะดวกในกรณีที่ต้องเปิดเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาควบคู่
ไปด้วย ฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าจะทําให้สะดวกกลับไม่สะดวกและจะทําให้ประสิทธิภาพการประชุมลดลง ยุ่งยากมากขึ้น
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการจัดประชุมของบาง
องค์กรได้มีการประชุมผ่านระบบ Teleconference เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมประชุม สําหรับข้อเสนอและความเห็นของกรรมการ ฝ่ายเลขานุการขอรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดําเนินการ รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการ
ในชุดต่างๆ ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๙

