
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี  ๓ / ๒๕๕๕ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๘  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๕.๑๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑  ชั้น ๓  ตึกบัญชาการ ๑  ทําเนยีบรัฐบาล 

ผู้เข้าประชุม 

๑. พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี     ประธานกรรมการ 
๒. นพ.นิทัศน์ รายยวา แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข        รองประธานกรรมการ 
๓. นายเดชา  ศุภวันต์ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     กรรมการ 
๔. นายสุรพล  ปัตตานี แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ 

สิ่งแวดล้อม 
๕. นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
๖. นายประเสริฐ  สุภัครพงษ์กุล แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                      กรรมการ 
๗. นายโอกาส  เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรรมการ 
๘. ร้อยตํารวจเอก คมกริช อินทรักษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปรุใหญ่                         กรรมการ 
๙. นายธีรศักด์ิ  พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหม้อ     กรรมการ 
๑๐. ศ.คลีนิก นพ.อํานาจ กุสลานันท์ ผู้แทนแพทยสภา     กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ผู้แทนสภาการพยาบาล     กรรมการ   
๑๒. ทพ.ศิริชัย  ชูประวัติ ผู้แทนทันตแพทยสภา                                           กรรมการ 
๑๓. นางวรรณิกา  มโนรมณ์ ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
๑๔. รศ.(พิเศษ).ภก.กิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ ผู้แทนสภาเภสชักรรม     กรรมการ 
๑๕. นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงศ ์ ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ  กรรมการ 
  การแพทย์ทางเลือก 
๑๖. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
๑๗. นายมานิจ   สขุสมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๘. ดร.อมรวิชช์   นาครทรรพ     ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๙. พระครูอมรชัยคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๒๐. นพ.ณรงค์ศักด์ิ  อังคะสุวพลา ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑      กรรมการ 
๒๑. นางรัตนา  สมบูรณ์วิทย์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒      กรรมการ 
๒๒. นายเจษฎา ม่ิงสมร ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓                                 กรรมการ 
๒๓. นายวีระพล  สุดตรง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕      กรรมการ 
๒๔. นายปิยกูล  คุณแก้ว ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖    กรรมการ 
๒๕. นายสวัสด์ิ  กตะศิลา ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗      กรรมการ 
๒๖. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์พ่วง ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘      กรรมการ 
๒๗. นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์     ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙       กรรมการ 

-ร่าง- 
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๒ 
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๒๘. นายสน่ัน วุฒิ      ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐   กรรมการ 
๒๙. นายสุพจน์  สงวนกิตติพันธ์ุ     ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑     กรรมการ 
๓๐. นายชัยพร  จันทร์หอม     ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒   กรรมการ 
๓๑. นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓   กรรมการ 
๓๒. นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ     เลขาธิการ คสช.                    กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นางปิติพร  จันทรทัต ณ อยุธยา    รองเลขาธิการ คสช.                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. นางกรรณิการ ์ บรรเทิงจิตร     รองเลขาธิการ คสช.                                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่เข้าประชุม     (เนื่องด้วยติดภารกิจท่ีสําคัญ) 
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๒. นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา 
๓. ผศ.ดร.มัณฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์    ผู้แทนสภากายภาพบําบัด     
๔. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ           
๕. รศ.ดร.ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา ผู้ทรงคุณวุฒิ    
๖. นายวิเชียร  คุตตวัส      ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔       

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลเอกชายชาญ ตาตะนันท์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา 
๒. พลตรีสุทธิพงษ์  จันทรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา 
๓. พันเอกธีรเดช  กลัมพสุต ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา 
๔. นายธรรมศักด์ิ  สัมพันธ์สันติกูล ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  กรรมการที่ปรึกษา คสช. 
๕. นางสุวรรณี  คําม่ัน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา กรรมการที่ปรึกษา คสช. 
  การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
๖. พญ.ลดาวัลย์  นวลแจ่ม ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
๗. นางวรรณพร  แจ่มจํารัส ผู้แทนนายกเมืองพัทยา 
๘. พญ.ประนอม  คงเที่ยง ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๙. นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๐. นางสุดา  พงษ์สว่าง ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข 
๑๑. นางวรวรรณ  อาภารัตน์ ผู้แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
๑๒. นายพิชัย  ศรีใส กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๑๓. ดร.กาญจนา  กาญจนสินิทธ์ ที่ปรึกษา สช. 
๑๔. นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษา สช. 
๑๕. นพ.อุกฤษฏ์  มิลินทางกูร พนักงาน สช. 
๑๖. นางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา พนักงาน สช. 
๑๗. นายอนุศักด์ิ  สุภาพร พนักงาน สช. 
๑๘. นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต พนักงาน สช. 
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๑๙. นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล พนักงาน สช. 
๒๐. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา พนักงาน สช. 
๒๑. นางพลินี  เสริมสินสิริ พนักงาน สช.  
๒๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงาน สช. 
๒๓. นางสาวสิระกาญจน์  มโนทัศนันท์ พนักงาน สช.  
๒๔. นางสาวรัตนา  เอิบกิ่ง พนักงาน สช. 
๒๕. นางสาวสุนันทา  ปินะทาโน พนักงาน สช. 
๒๖. นางสาวชญาดา  ฟักน่วม พนักงาน สช. 
๒๗. นางสาวศิริเพ็ญ  ก่องแก้วรัศมี พนักงาน สช. 
๒๘. นางสาวมณชนก  พรหมรัตน์ พนักงาน สช. 
๒๙. นางชลิดา  มีสมวัฒน์ พนักงาน สช. 
๓๐. นางสาวกชพร  นิลปักษ์ พนักงาน สช. 
๓๑. นางสาวอรนิต  อรไชย พนักงาน สช. 
๓๒. นางวิลัยรัตน์  จ่ันเพ้ิง พนักงาน สช. 
๓๓. นายวิเชียร  ทาแกง พนักงาน สช. 

เปิดประชุม เวลา  ๑๔.๑๕  น. 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 

พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวขอขอบคุณกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติท่ีให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีอย่างพร้อมเพรียง อันเป็นนิมิตหมายท่ีดี แสดงถึงพลังความ
ร่วมมือร่วมใจท่ีจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมสุขภาวะที่คาดหวัง  และแจ้งว่า หลังจากการประชุม  
ในคร้ังที่แล้ว ได้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ี คสช. ได้เห็นชอบแล้วใน ๒ มติ ได้แก่  
“มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพ้ืนท่ีจัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ” และ “มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพด้านยาสูบ” ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕  
ดังรายละเอียดท่ีแจ้งในระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม และได้เสนอ “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในภาพรวม” และ “มติ ๑ ความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการนํ้ามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพ” 
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมติการประชุม คสช. ในคร้ังที่แล้ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ได้ทราบในการประชุมครั้ง
ต่อไป และได้ขอขอบคุณกรรมการที่ให้การสนับสนุนและร่วมทํางานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานในชุดต่างๆ ทําให้การดําเนินงานมีความคืบหน้าไปได้ด้วยดี   

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒ 

จึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕  
โดยให้แก้ ไขข้อความในหน้า  ๔ บรรทัดที่  ๗  นับจากด้านบน  จากข้อความ  
“...หลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ...” เป็น “...หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี(นางสาว    
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) ให้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ...” 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ รายงานสรุปผลการประเมิน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ (ประเมินภายนอก) 

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า 
สืบเน่ืองจากมาตรา ๓๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงาน 
ต่อ คสช. อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง น้ัน สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.นฤมล   
ทับจุมพลและคณะ เป็นผู้ประเมินการดําเนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก) ตามกรอบท่ี คบ. กําหนด น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.พ.ร. ว่า คณะรัฐมนตรี 
มีมติในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยกําหนดกรอบการประเมินไว้ 
๔ ด้านคือ   

(๑) ด้านผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ   
(๒) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(๓) ด้านประสิทธิภาพ  
(๔) ด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 

ซ่ึง สช. ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. ว่า สช. เป็นองค์กรท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติให้ สช. เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายอ่ืน และเป็น 
นิติบุคคล อยู่ในกํากับของนายกรัฐมนตรี มีระบบบริหารและระบบอภิบาลเป็นการเฉพาะ มีคณะกรรมการบริหาร 
ทําหน้าท่ีและมีอํานาจตามมาตรา ๓๙ ในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานและจัดให้มี
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงาน ซ่ึงอยู่ระหว่างการประเมินผลการดําเนินงานของ สช. (ประเมิน
ภายนอก) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของคณะผู้ทําการประเมินจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

หากเม่ือวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งให้ สช. จัดส่งรายงานการประเมินฯ 
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึง สช. ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  ได้มีหนังสือแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. 
ว่า การประเมินผลฯ ยังไม่แล้วเสร็จ หากเสร็จสิ้นแล้ว สช. จะจัดส่งให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

และวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งให้ สช. ทราบว่า ได้จัดทําสรุปรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงได้
รายงานว่า  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๕ 

(๑) สช. เป็น ๑ ใน ๓ หน่วยงานท่ียังไม่ได้ส่งรายงานการประเมินฯประจําปี ๒๕๕๓ ให้กับ สํานักงาน 
ก.พ.ร. 

(๒) จากหน่วยงานที่ส่งรายงานการประเมินฯ จํานวน ๑๑ แห่ง พบว่า  
- มี ๙ หน่วยงานท่ีมีการประเมินตามกรอบฯ ที่กําหนด  
- มี ๒ หน่วยงานท่ีมีการประเมิน แต่ไม่เป็นไปตามกรอบฯ ท่ีกําหนด 

บัดนี้ การประเมินผลการดําเนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกรอบที่ คบ. 
กําหนดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และเพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตามกรอบการประเมินผลฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  
คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงได้จัดทํารายงานสรุปผลการประเมิน 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประเมินภายนอก)  โดยนําบทสรุป
สําหรับผู้บริหารและบทสรุปผลการประเมินในส่วนของการดําเนินงานตามพันธกิจของรายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการประเมินผลภายนอก สช. ภายใต้แผน ๔ ปี รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มาเรียบเรียงภายใต้กรอบการประเมินฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น 
เพ่ือเสนอต่อสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป   ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๑  

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประเมิน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ประเมินภายนอก) 

๓.๒    ผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ   

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ายแห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๕๐ กําหนดให้สํานักงานจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(คสช.) และรัฐมนตรีเพ่ือทราบภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการ
ท่ีผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปีท่ี 
ล่วงมาด้วย น้ัน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้จัดทําผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงานแล้ว 
ซ่ึง คบ. ได้มีมติรับทราบผลงานของ สช. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๓ 
กันยายน ๒๕๕๔ และรับทราบรายงานผลการสอบบัญชีของ สตง. ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕    

สช. จึงขอเสนอผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีของสํานักงานฯ ดังกล่าวมา
เพ่ือคณะกรรมการได้รับทราบ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เอกสาร ๑ – ๓ 

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบผลงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และรายงานของผู้สอบบัญชี ของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๖ 

๓.๓    การยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามมติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) และนายกรัฐมนตรี 
(นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ) ได้ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยกําหนดให้ระเบียบน้ี มีระยะเวลาบังคับใช้สามปี
นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ต่อมาได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(คพคส.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คพคส. มีหน้าที่และอํานาจให้
ข้อเสนอแนะและคําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการจัดทําข้อเสนอการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
ท่ีสามารถจัดการกับภาระการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ระบบมีความ
ย่ังยืนในระยะยาว โดยมีสํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.) เป็นหน่วยงาน
เลขานุการ  

ซ่ึง คพคส. และ สพคส. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญโดยสรุป ต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดังน้ี  

๑. คพคส. ได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑.๑  เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา ได้แก่ ประเทศไทยมีระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

ท่ีสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ และมีระบบการเงินการคลังด้านบริการสุขภาพที่มีความเสมอภาค มีประสิทธิภาพ  
มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมและมีความย่ังยืน รวมทั้งผสมผสานระบบบริการสาธารณสุขผสมผสานที่มีคุณภาพ  
มีความเสมอภาค มีความต่อเน่ือง มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ เป้าหมายระยะส้ัน(๓ ปี) ได้แก่ สนับสนุนให้มีกลไกกลางในการบริหารจัดการร่วม เช่น กลไก
กลางในการจ่ายเงินตามกลุ่มโรค การจ่ายเงินคืนย้อนกลับให้หน่วยบริการ การกําหนดมาตรฐานกลางข้อมูลบริการ
สุขภาพ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ และการตรวจสอบระบบการเรียกเก็บเงิน 
และการจ่ายคืน 

๑.๓ เป้าหมายระยะยาว ได้แก่ การมีภาพระบบบริการสุขภาพและระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ รวมถึง ภาพระบบสนับสนุนระบบสุขภาพอ่ืนๆ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ บริการสุขภาพ 
ระบบการประเมินความคุ้มค่าในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ภาพการกําหนดสิทธิประโยชน์กลาง และ
ภาพรวมของระบบการกํากับการอภิบาลระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 

คพคส. มีการประชุมท้ังสิ้น ๓ ครั้ง และได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ 
(๑) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  

ท่ีมี ศ.ดร.อัมมาร์ สยามวาลา เป็นประธาน ทําหน้าท่ีพัฒนาร่างภาพที่พึงประสงค์ และร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
การเงินการคลังด้านสุขภาพ มีการประชุมแล้ว ๘ ครั้ง 

(๒) คณะอนุกรรมการพัฒนากลไกด้านสังคมและการสื่อสารสาธารณะ ท่ีมี นพ.ณรงค์ศักด์ิ  
อังคะสุวพลา  เป็นประธาน    ทําหน้าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมทางสังคมและการส่ือสาร 
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สาธารณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
๒. ในการปฏิบัติงาน สพคส. มีผลการดําเนินงาน ได้แก่  

๒.๑ ได้ร่างภาพที่พึงประสงค์ของระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ  
๒.๒ ได้ร่างยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ท่ีผ่านการระดม

สมองภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเห็นเบ้ืองต้นแล้ว 
๒.๓ ได้ร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมทางสังคมและการสื่อสารสาธารณะ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
๒.๔ มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพ่ือจัดทําราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ระหว่าง

กรมบัญชีกลาง สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากการจัดประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสามระบบหลักประกันสุขภาพในเรื่องการบริหาร
จัดการยา บัญชี จ(๒)  

๒.๕ มีการจัดประชุมร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสามระบบหลักประกันสุขภาพ ๒ ครั้ง ในเรื่อง 
“การบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” เพ่ือหาแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินแก่ประชาชนทุกสิทธิ ให้ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานบริการได้ทุกที่ โดยไม่ต้องจ่ายเงิน  
ซ่ึงหน่วยงานสามกองทุนฯ ได้นําไปเสนอเพ่ือให้มีการดําเนินการทั่วประเทศ เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕  
เป็นต้นมา 

ท้ังน้ี สพคส. ได้เสนองานสําคัญที่ควรมีการดําเนินการต่อเน่ือง ได้แก่  

(๑) การพัฒนากลไกกลางเพ่ือพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพระดับชาติ (National 
Information Clearing House) เพ่ือพัฒนาระบบจ่ายชดเชยค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลไกกลาง
เพ่ือการจัดการดังกล่าว ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานกลางบริหารจัดการข้อมูลเบิกจ่าย ๒) หน่วยงานกลางบริหาร
มาตรฐานระบบข้อมูลเบิกจ่าย  ๓) หน่วยงานกลางพัฒนาเครื่องมือคํานวณการจ่ายค่าบริการสําหรับระบบประกัน
สุขภาพ  และ ๔) หน่วยงานกลางตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย 

(๒) การบูรณาการการบริหารจัดการสามระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเงินงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ และเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําระหว่างระบบหลักประกัน
สุขภาพ  

ดังมีรายละเอียดผลการดําเนินงานของ คพคส. และ สพคส. ในเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๓ 
บัดน้ี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ท่ีประชมุได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดย
สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  คือ  ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนา
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมิได้เคยทําหนังสือสอบถาม สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เกี่ยวกับความเป็นมาและผลการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่อย่างใด 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๘ 

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ 

ท่ีประชุมมีข้อเสนอและความเห็น ดังน้ี 

นพ.ณรงศักด์ิ อังคะสุวพลา กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ เสนอให้ คสช. มีมติให้ คพคส. 
และ สพคส. ส่งมอบงานท่ีได้ดําเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้ง เพ่ือให้มี
การดําเนินงานที่ต่อเน่ืองไม่ขาดหายไป  

มติท่ีประชุม รับทราบการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังน้ี ท่ีประชุมเห็นควรให้ส่งมอบงานที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(คพคส.) และ
สํานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.)ดําเนินการ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
ในระเบียบวาระเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมที่ ๔.๑ – ๔.๒ ขอนําเสนอด้วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมี
รายละเอียด ดังน้ี 

๔.๑ ความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นท่ี
จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ ต่อคณะรัฐมนตรี   

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ท่ีมี
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ) เป็นประธาน ได้มีมติรับทราบผลการดําเนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์และเสนอ คสช. พิจารณาเป็นเรื่องๆ ต่อไป 
และในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ท่ีมีนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธ์ิ   
เวชชาชีวะ) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในระเบียบวาระเพื่อ
พิจารณาที่ ๕.๕ มติ ๕ “นโยบายสนับสนุนพ้ืนท่ีจัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ” เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติ โดยให้ 
ฝ่ายเลขานุการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับข้อความในมติข้อ ๑ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ปรับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามข้อเสนอแนะของ 
คสช. เรียบร้อยแล้ว และดําเนินการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบาย
สนับสนุนพ้ืนท่ีจัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว หากในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบเร่ือง แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส่งเรื่องท่ีจะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปคืนส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหาก 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง ก็ให้เสนอเม่ือคณะรัฐมนตรี 
ชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว 
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ในการประชุม คสช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี(พลตํารวจเอก
โกวิท วัฒนะ) เป็นประธาน รับทราบรายงานความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี ท่ี คสช. ได้มีมติเห็นชอบและอยู่ระหว่างรอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
ใน ๒ เรื่อง ได้แก่  (๑) นโยบายสนับสนุนพ้ืนท่ีจัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ (๒) มาตรการในการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ แต่เนื่องจากรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี(นางสาว 
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) ได้มีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา) เป็นประธานกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ สช .  ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนอรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมแจ้งบัญชี 
มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ีค้างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา) 
เพ่ือลงนามเห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพ้ืนท่ี
จัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพ้ืนที่จัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ โดยให้ คสช. รับความเห็น
ของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการด้วย และให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ดังน้ี 

(๑) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามมติดังกล่าวให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
และอยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๒) กรณีเรื่องงบประมาณให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีกฎหมายหรือ
ระเบียบกําหนด 

(๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และให้ อปท. มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร 
การเงินการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ดังน้ัน การดําเนินงานตามมติดังกล่าวต้อง
ไม่ขัดต่อความเป็นอิสระของ อปท.  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดทราบ 

มตท่ีิประชุม รับทราบความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  
มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพ้ืนท่ีจัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ ต่อคณะรัฐมนตรี   

๔.๒ ความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการ
ควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ต่อคณะรัฐมนตรี  

ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ท่ีมี
นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ) เป็นประธาน ได้มีมติรับทราบผลการดําเนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์และเสนอ คสช. พิจารณาเป็นเรื่องๆ ต่อไป 
และในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (นายอิสสระ สมชัย) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาที่ ๕.๑ มติ ๖ “มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑๐ 

ด้านยาสูบ” เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดําเนินการตามมติท่ีเก่ียวข้องต่อไป นั้น 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ดําเนินการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว หากในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเร่ือง แนวทางปฏิบัติอันเน่ืองมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเร่ืองที่จะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปคืนส่วนราชการเจ้าของ
เรื่อง และหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสงค์จะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง ก็ให้เสนอเม่ือ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว 

ในการประชุม คสช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจ
เอกโกวิท วัฒนะ) เป็นประธาน รับทราบรายงานความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี ท่ี คสช. ได้มีมติเห็นชอบและอยู่ระหว่างรอเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
ใน ๒ เรื่อง ได้แก่  (๑) นโยบายสนับสนุนพ้ืนท่ีจัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ (๒) มาตรการในการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ แต่เนื่องจากรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี(นางสาว 
ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) ได้มีคําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา) เป็นประธานกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ  สช .ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนอรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมแจ้งบัญชี 
มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ีค้างเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา) 
เพ่ือลงนามเห็นชอบให้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพด้านยาสูบ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาดําเนินการตามมติท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ท้ังน้ี ให้กระทรวงการคลัง
และสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศที่มีการลักลอบนําเข้ามาในประเทศ
อย่างผิดกฎหมาย ซ่ึงทําให้ราคาบุหรี่ดังกล่าวตํ่ากว่าบุหรี่ท่ีมีจําหน่ายอยู่โดยทั่วไปและส่งผลให้เกิดการบริโภค 
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งกรณีการสําแดงราคานําเข้าของบุหรี่ต่างประเทศท่ีตํ่ากว่าปกติทําให้รัฐได้รับความเสียหายด้วย     

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  
มติ ๖ มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ ต่อคณะรัฐมนตรี   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
ตามมาตรา ๓๗(๓)  

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช . รายงานว่า  สืบเน่ืองจากการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ ท่ีประชุมมีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑๑ 

เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร ตามระเบียบกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ .  ๒๕๕๐  
ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภา) ประธาน คสช. ได้ลงนามในคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๕ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โดยมีหน้าท่ีและอํานาจตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบฯ  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ แล้วเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสม 
ให้เหลือด้านละสองคน  

(๒) จัดทําบัญชีรายช่ือ ข้อมูลประวัติของผู้ท่ีได้รับเลือกในแต่ละด้านตามข้อ (๑) เรียงตามลําดับ แล้ว
เสนอต่อ คสช. 

(๓) ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีปิดรับการเสนอชื่อ 
ดังสําเนาคําสั่งในเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เอกสาร ๑ แลว้น้ัน  

บัดน้ี คณะอนุกรรมการสรรหาฯ  ได้มีการประชุมเพ่ือดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการเสนอช่ือ
จาก คสช. เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นแล้ว  โดยมีหลักการสรรหาและวิธีการเลือก ดังน้ี 

 หลักการสรรหา 
๑. ให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ตาม มาตรา ๓๔ แห่ง

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังรายละเอียดในระเบียบวาระที่ ๑.๒  
๒. ให้มีความหลากหลาย เช่น เพศ ความรู้ ความสามารถ  
๓. มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละด้าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารองค์กร  
๔. มีอาวุโสมากพอสมควร 
๕. ควรเป็นผู้ท่ีเคยมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพที่ผ่านมา 

 วิธีการเลือก 
ใช้ระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลักโดย 
๑. พิจารณาเรียงเป็นรายด้าน 
๒. เลขานุการรายงานจํานวนและรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมทั้ง 

๒.๑ วันที่กรรมการสุขภาพแห่งชาติย่ืนเอกสารการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
๒.๒ ความครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ   
๒.๓ ข้อมูลประวัติอย่างย่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอช่ือ 

๓. อนุกรรมการอภิปรายในภาพรวม 
๔. อนุกรรมการลงคะแนนลับ   เพ่ือเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายคน 

- ครั้งท่ี ๑  เลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีควรเสนอช่ือเป็นลําดับท่ี ๑ 

- ครั้งท่ี ๒  เลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีควรเสนอช่ือเป็นลําดับท่ี ๒ 
๕. ประธานอนุกรรมการ สรุปผลการลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีควรเสนอช่ือเป็นลําดับที่ ๑ และ 

ลําดับท่ี  ๒  ตามลําดับ 
ซ่ึงมีผลการลงคะแนนเลือกโดยวิธีลับ เพ่ือให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเหมาะสมฯ ด้านละ ๒ คน ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑๒ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร ์   

- ผู้ท่ีได้รับการเลอืกเป็นคนท่ี  ๑  ได้แก่  นายกิติศักด์ิ  สินธุวนิช 
:    ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน 

- ผู้ท่ีได้รับการเลือกเป็นคนท่ี  ๒  ได้แก่  นพ.ศิริวัฒน์   ทิพย์ธราดล 
:    ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร  

- ผู้ท่ีได้รับการเลอืกเป็นคนท่ี  ๑  ได้แก่  นายเอ็นนู   ซ่ือสุวรรณ 
:    ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน 

- ผู้ท่ีได้รับการเลอืกเป็นคนท่ี  ๒  ได้แก่  นายวัลลภ  พลอยทับทิม 
:    ได้รับคะแนนเลือก   จํานวน  ๒  ใน ๔  คะแนน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน   

- ผู้ท่ีได้รบัการเลอืกเป็นคนท่ี  ๑  ได้แก่  ผศ.ปนัดดา  ธนสถิตย์ 
:    ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน 

- ผู้ท่ีได้รับการเลอืกเป็นคนท่ี  ๒  ได้แก่  นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธ์ิ 
:    ได้รับคะแนนเลือก   จํานวน  ๒  ใน ๔  คะแนน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิง่แวดล้อม   

- ผู้ท่ีได้รับการเลอืกเป็นคนท่ี  ๑  ได้แก่  นายพิชัย  ศรีใส 
:    ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน 

- ผู้ท่ีได้รับการเลอืกเป็นคนท่ี  ๒  ได้แก่  ดร.ประเวศน์  คิดอ่าน 
:    ได้รับคะแนนเลือก   จํานวน  ๓ ใน ๔  คะแนน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ     

- ผู้ท่ีได้รับการเลอืกเป็นคนท่ี  ๑  ได้แก่  รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์ 
:    ได้รับคะแนนเลือกเป็นเอกฉันท์ จํานวน ๔ คะแนน 

- ผู้ท่ีได้รับการเลือกเป็นคนท่ี  ๒  ได้แก่  นายประทีป  พันธุมวนิช 
:    ได้รับคะแนนเลือก   จํานวน  ๓  ใน  ๔  คะแนน 

ดังรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๕.๑ เอกสาร ๒ 
พร้อมบัญชีรายช่ือ ข้อมูลประวัติของผู้ท่ีได้รับเลือกในแต่ละด้านตามลําดับ ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 
๕.๑ เอกสาร ๓ 

และตามระเบียบกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในข้อ ๙ กําหนดให้ คสช. 
ดําเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาเสนอให้เหลือด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการบริหาร  ให้เลือก
โดยวิธีลับ และให้ผู้ที่ได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุดในแต่ละด้านเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑๓ 

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร
ให้เหลือด้านละหนึ่งคน โดยวิธีลับ 

ท่ีประชุมได้ลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการบริหารในบัตรลงคะแนน 
พร้อมหย่อนบัตรลงคะแนนในกล่อง และมอบหมายให้ (๑) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ กรรมการจากผู้แทน
คณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ (๒) นายวีระพล  สุดตรง กรรมการจากผู้แทน
องค์กรภาคเอกชน เขต ๕ เป็นผู้ดําเนินการนับคะแนน โดยมีพนักงาน สช. ๒ คน ได้แก่ นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและนางสาวฐิติพร คหัฏฐา ผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้ช่วยในการนับคะแนน 

เม่ือการนับคะแนนเสร็จสิ้น  นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานสรุปผลการ
ลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านละหน่ึงคนเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร ดังนี้ 

(๑) มีกรรมการท่ีมีสิทธ์ิลงคะแนนเข้าร่วมในการประชุมท้ังสิ้น ๓๓  คน  
(๒) มีกรรมการท่ีใช้สิทธ์ิลงคะแนน  จํานวน ๓๑ คน   
(๓) มีผลการนับคะแนนจําแนกรายด้าน ดังน้ี 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร ์   

- นายกิติศักด์ิ  สินธุวนิช  ได้รับคะแนน   ๒๓   คะแนน 

- นพ.ศิริวัฒน์   ทิพย์ธราดล  ได้รับคะแนน    ๘    คะแนน 
ดังน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดและเป็นผู้ได้รับ

เลือกเป็นกรรมการบริหาร ได้แก่  นายกิติศักด์ิ  สินธุวนิช 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร  

- นายเอ็นนู   ซ่ือสุวรรณ  ได้รับคะแนน   ๒๖   คะแนน 

- นายวัลลภ  พลอยทับทิม  ได้รับคะแนน    ๕    คะแนน 
ดังน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารท่ีได้รับคะแนนสูงสุดและเป็นผู้ ได้รับเลือกเป็น

กรรมการบริหาร ได้แก่  นายเอ็นนู   ซ่ือสุวรรณ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน   

- ผศ.ปนัดดา  ธนสถิตย์  ได้รับคะแนน   ๒๔   คะแนน 

- นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  ได้รับคะแนน    ๗    คะแนน 
ดังนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนท่ีได้รับคะแนนสูงสุดและเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น

กรรมการ บริหาร ได้แก่  ผศ.ปนัดดา  ธนสถิตย์ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิง่แวดล้อม   

- นายพิชัย  ศรีใส   ได้รับคะแนน   ๒๕   คะแนน 

- ดร.ประเวศน์  คิดอ่าน  ได้รับคะแนน    ๖    คะแนน 
ดังน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับคะแนนสูงสุดและเป็นผู้ได้รับ

เลือกเป็นกรรมการบริหาร ได้แก่  นายพิชัย  ศรีใส 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ     

- รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์  ได้รับคะแนน   ๒๘   คะแนน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑๔ 

- นายประทีป  พันธุมวนิช  ได้รับคะแนน    ๓    คะแนน 
ดังน้ัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพท่ีได้รับคะแนนสูงสุดและเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น

กรรมการบริหาร ได้แก่  รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน์ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๓๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้ 
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  ได้แก่ นายกิติศักด์ิ  สินธุวนิช  
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ได้แก่ นายเอ็นนู   ซ่ือสุวรรณ 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่ือมวลชน  ได้แก่  ผศ.ปนัดดา  ธนสถิต   
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมหรือสิง่แวดล้อม ได้แก่ นายพิชัย  ศรีใส   

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ได้แก่ รศ.วิลาวัณย์  เสนารัตน ์   

๕.๒ การให้ความเห็นชอบบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   

ในระเบียบวาระน้ี นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ออก
จากท่ีประชุม  

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ประธานกรรมการบริหาร รายงานว่า 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ได้รับทราบว่า นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีกําหนดครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.)  
จะได้ดําเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกเป็นประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปฏิทินขั้นตอนการคัดเลือกแนบท้ายประกาศฯ นั้น 

บัดน้ี คบ. ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เสร็จสิ้นแล้ว มีการดําเนินการโดยสรุป ดังน้ี 

๑. ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขาธิการฯ โดย 
๑.๑ ติดประกาศไว้ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และเว็บไซต์ของสํานักงาน 

ต้ังแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  เป็นเวลา ๓๒ วัน 
๑.๒ ขอความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายจํานวน ๑๘ องค์กร เพ่ือติดประกาศฯ พร้อม

แบบฟอร์มใบสมัครท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ขององค์กร ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕  เป็นเวลา ๓๑ วัน 

๑.๓ ประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะจํานวน ๔ ฉบับ ในช่วงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

๒. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย
กําหนดให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันท่ี ๒–๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ 
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มีจํานวนผู้ย่ืนใบสมัครท้ังสิ้น ๒ ราย ได้แก่ 

 นายหมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธ์ุ 
: ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๕๙ น. 

 นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ 
: ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ณ วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๓. ประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กําหนดไว้ในประกาศฯ โดยพิจารณาจากข้อมูล      
ในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ มีผลการพิจารณาว่า  
ผู้สมัครฯ ท้ัง ๒ รายมีคุณสมบัติครบตามประกาศฯ  

๔. สัมภาษณ์ผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติท้ัง ๒ ราย เม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

ซ่ึงในการประชุม คบ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ได้มีมติเห็นชอบให้ นพ.อําพล 
จินดาวัฒนะ เป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังมี
รายละเอียดการดําเนินการฯ ในเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๕.๒  

ท้ัง น้ี ตามมาตรา ๓๑ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ .  ๒๕๕๐ กําหนดให้
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังเลขาธิการฯ จากบุคคลที่ คบ. คัดเลือก และ คสช. ให้ความเห็นชอบ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ที่มี 
ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามที่ คบ. พิจารณาเสนอ   

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ นายแพทย์อําพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการดํารง
ตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

๕.๓ การแต่งต้ังคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  
มติ ๒ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ 

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเน่ืองจากมติของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่ีจัดขึ้นเม่ือวันท่ี ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพดังกล่าวในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไป
ดําเนินการตามมติท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติรับทราบ
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการตามมติท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ซ่ึงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  มติ ๒ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
คนพิการ ในข้อ ๖ ได้ “ขอให้ คสช. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ เพ่ือทําหน้าที่เช่ือมประสาน
หน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยสุขภาพคนพิการ 
ขับเคล่ือนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการสู่การ
ปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมถึงการสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้อง”  

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งาติ(สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานักงาน
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สมาคมและองค์กรคนพิการ ได้แก่ สมาคมสภาคน
พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สภาศูนย์การดํารงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย สถาบันส่งเสริมสุขภาพ
คนพิการ เพ่ือหารือความจําเป็นในการจัดต้ังคณะกรรมการสุขภาพคนพิการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้างต้น 
ซ่ึงมีหน้าท่ีและอํานาจไม่ซํ้าซ้อนกับ “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ” ที่มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซ่ึงแต่งต้ังตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีในการเสนอนโยบาย แผนหลัก และโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ  

ส่วนคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ท่ี สช. เสนอจัดต้ังในครั้งนี้ จะมีหน้าที่และอํานาจในการสนับสนุน
การดําเนินงานที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพของคนพิการ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีมีความซับซ้อนและต้องการการวางระบบเป็น
ภาพรวมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  มติ ๒ ความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ 

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา 
๑. ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ท่ีมีนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ โดยมีประธานสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และผู้อํานวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 
เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีกรรมการไม่เกิน 
๓๐ คน สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธาน คสช. แต่งต้ังต่อไป   

๒. ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา ๔ ปี นับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง โดยมีหน้าที่
และอํานาจ ดังต่อไปน้ี 
๒.๑ ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนพิการ 
๒.๒ ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ

คนพิการ และบูรณาการนโยบาย แผนงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพคนพิการ สู่การปฏิบัติ
ของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒.๓ สนับสนุนและเช่ือมประสานองค์กร ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
สุขภาพคนพิการ ผ่านช่องทางตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ 
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ และช่องทางอ่ืนๆที่เหมาะสม 

๒.๔ สนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นสุขภาพคนพิการ 
๒.๕ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความจําเป็น 
๒.๖ หน้าท่ีอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้แต่งต้ัง นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานกรรมการสุขภาพคนพิการ  โดยมีประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
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ประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และผู้อํานวยการสถาบันสร้าง
เสริมสุขภาพคนพิการ เครือสถาบันของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน มีหน้าท่ีและอํานาจตามเสนอ สําหรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ มอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธาน คสช. แต่งต้ัง ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา  
๔ ปี นับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขนุการ คสช. รายงานว่า ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งต้ังโดย คสช. 
ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการจากมาตรา ๑๓(๗) หรือ (๘) หรือ (๙) หรือ (๑๐) หน่ึงคน เป็นประธานกรรมการสรรหา 
(๒) กรรมการสรรหา แต่งต้ังจาก 

- ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจากผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหน่ึงคน 

- ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหน่ึงคน 

- ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหน่ึงคน 

- ผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชนหน่ึงคน 

- ผู้ซ่ึงทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคลและดําเนินงาน
เกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไรหน่ึงคน 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
๑. คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติในชุดเดิม ที่มี นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็นประธาน ได้ครบ

อายุการทํางานแล้ว เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดในสําเนาคําสั่งเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 
๕.๔ เอกสาร ๑ 

๒. เน่ืองจากจะมี คสช. บางท่าน  ทยอยพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
เพ่ือเตรียมการสรรหา คสช. ท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  สช. จึงเห็นสมควรเสนอ คสช. พิจารณา

แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ เพ่ือดําเนินการสรรหา คสช. ตามหน้าที่และอํานาจ
ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๒๐  

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังน้ี 
๑. แต่งต้ังประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จากกรรมการตามมาตรา ๑๓(๗) (๘) (๙) 

หรือ (๑๐) โดยการเสนอช่ือและลงมติให้ความเห็นชอบ ด้วยวิธีเปิดเผย 
๒. เห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการสรรหา ดังน้ี 

๒.๑ กรรมการสรรหาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข  
ได้แก่   นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล    



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑๘ 

 อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒.๒ กรรมการจากศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สาธารณสุข 
ได้แก่   ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส       

ศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่ียวชาญด้านกฎหมายอาญา 
กฎหมายการแพทย์ 

๒.๓ กรรมการสรรหาจากผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน 
ได้แก่ นางอํามร  บรรจง              
 สื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท. จํากัด(มหาชน) 

๒.๔ กรรมการสรรหาจากผู้ซ่ึงทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติ
บุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไร 
ได้แก่ นางทิพาภรณ์  สังขพันธ์    
 ท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

ดังมีประวัติโดยย่อในเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เอกสาร ๒ – ๕ 
ท้ังน้ี  ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดน้ีมีอายุการทํางานเป็นเวลา ๔ ปีนับแต่วันท่ีคําสั่งมีผลบังคับใช้ 

ท่ีประชุมเสนอช่ือกรรมการเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดังน้ี 

นางรัตนา  สมบูรณ์วิทย์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒ เสนอช่ือ รศ.ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์  
กรรมการจากผู้แทนสภาการพยาบาล เป็นประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยให้เหตุผลว่า 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารมานาน  

ท่ีประชุมไม่ได้มีการเสนอช่ือกรรมการท่านอ่ืน และไม่คัดค้านการเสนอช่ือ รศ.ดร.ดรณุี  รุจกรกานต์  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติดังน้ี 
๑. ประธานกรรมการ ได้แก่ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติตาม

มาตรา ๑๓(๗)   
๒. กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล  
๓. กรรมการจากศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงมิใช่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านสาธารณสขุ ได้แก่ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส     
๔. กรรมการจากผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน  ได้แก่ นางอํามร  บรรจง     
๕. กรรมการจากผู้ซ่ึงทําหน้าที่เป็นผู้แทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่เป็น

นิติบุคคลและดําเนินงานเก่ียวกับสุขภาพโดยไม่แสวงหากําไร ได้แก่ นางทิพาภรณ์  
สังขพันธ์    

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  
๖.๑  ปฏิทินการประชุม คสช. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และนัดหมายการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕          

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. เสนอว่า เพ่ือการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นระบบ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอนัดหมายการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                              หน้าท่ี  ๑๙ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งท่ี  

๔/๒๕๕๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๖.๒ ความเห็นและข้อเสนอของกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเรื่องต่าง ๆ 

 พลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวเชิญกรรมการที่มีความเห็นหรือ
ข้อเสนอเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ  แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบ 

 กรรมการมีความเห็นและข้อเสนอ โดยสรุปดังนี้ 

 นางรัตนา  สมบูรณ์วิทย์  กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๒ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการประสาน
จัดประชุมเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของ คสช. ในการสนับสนุนการขับเคล่ือนงานตาม พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ได้มีการหารือกับผู้แทน คสช. ในเรื่องกําหนดการ วิธีการจัดประชุม ซ่ึงได้แจ้ง
ให้เลขาธิการ คสช. ได้ทราบในเบ้ืองต้นถึงกําหนดจัดการประชุมประมาณวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

นายสุพจน์  สงวนกิตติพันธ์ุ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑ เสนอให้ ปรับระบบการส่ง
แฟ้มเอกสารประกอบการประชุมเป็นการส่งด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์ผ่านทางระบบ Internet และในช่วงเช้าก่อน
การประชุม เสนอให้ คสช. ได้มีการสอบถามและแลกเปล่ียนความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการทําความเข้าใจ
ในเนื้อหาของระเบียบวาระการประชุม  

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  กรรมการผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานกรรมการบริหาร มีความเห็น
ว่า จากการเข้าร่วมประชุมในหลายองค์กรพบว่า ในบางองค์กรท่ีได้ปรับระบบการทําเอกสารประกอบการประชุม
เป็นระบบอิเลคโทรนิคส์ จะเกิดปัญหาความไม่สะดวกในกรณีที่ต้องเปิดเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาควบคู่
ไปด้วย  ฉะน้ันสิ่งท่ีคิดว่าจะทําให้สะดวกกลับไม่สะดวกและจะทําให้ประสิทธิภาพการประชุมลดลง ยุ่งยากมากข้ึน  

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  ในการจัดประชุมของบาง
องค์กรได้มีการประชุมผ่านระบบ Teleconference เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาเดินทางของ
ผู้เข้าร่วมประชุม สําหรับข้อเสนอและความเห็นของกรรมการ ฝ่ายเลขานุการขอรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  

พลเอกยุทธศักด์ิ  ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีให้
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการดําเนินการ รวมถึงการเลือกต้ังกรรมการ
ในชุดต่างๆ ท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 

ปิดประชุม เวลา  ๑๕.๑๐  น.  
นางสาวอรนิต  อรไชย 
นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา 

จัดทํารายงานการประชุม 

นางปิติพร  จันทรทัต ณ อยุธยา 
ตรวจรายงานการประชุม 


