รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
ผู้เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
นายเดชา ศุภวันต์
นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

๕. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนา
๖. นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล
๗. นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี
๘. ศ.เมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
๙. ร้อยตารวจเอก คมกริช อินทรักษา
๑๐. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
๑๑. ศ.คลีนิก นพ.อานาจ กุสลานันท์
๑๒. ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ
๑๓. นางวรรณิกา มโนรมณ์
๑๔. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
๑๕. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๑๖. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๗. นายมานิจ สุขสมจิตร
๑๘. พระครูอมรชัยคุณ
๑๙. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒๐. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
๒๑. นายเจษฎา มิ่งสมร
๒๒. นายวิเชียร คุตตวัส
๒๓. นายวีระพล สุดตรง
๒๔. นายปิยกูล คุณแก้ว
๒๕. นายสวัสดิ์ กตะศิลา
๒๖. นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
ประธานการประชุม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธาน
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
กรรมการ
ความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลปรุใหญ่
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหม้อ
กรรมการ
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
กรรมการ
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑

๒๗. นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
๒๘. นายสนั่น วุฒิ
๒๙. นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
๓๐. นายชัยพร จันทร์หอม
๓๑. นพ.อาพล จินดาวัฒนะ
๓๒. นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๓. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผู้ทไี่ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สาคัญ)
๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา)
๒. รศ.(พิเศษ).ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
๓. รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้แทนสภาการพยาบาล
๔. ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
ผู้แทนสภากายภาพบาบัด
๕. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
๘. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ผู้นาเสนอ
๑. นพ.สมาน ฟูตระกูล
๒. นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พลเอกชายชาญ ตาตะนันท์
๒. พลตรีสุทธิพงษ์ จันทรัตน์
๓. ร้อยเอกเชษฐ์ รมยะนันท์
๔. นางสาวพวงทอง ฤาชุตา
๕. พญ.ลดาวัลย์ นวลแจ่ม
๖. นางวรรณพร แจ่มจารัส
๗. นพ.ศุภกิจ ศิรลิ ักษณ์
๘. นายสมบูรณ์ ทรัพย์พุ่ม
๙. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
๑๐. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
๑๑. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๒. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค
เจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ กรรมการที่ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๒

๑๓. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๑๔. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๕. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
๑๖. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๑๗. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๑๘. นางสาวสมพร เพ็งค่า
๑๙. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๐. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๒๑. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๒. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๓. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๔. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๕. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ว
๒๖. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
๒๗. นางสาวชญาดา ฟักน่วม
๒๘. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๒๙. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๐. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๓๑. นางชลิดา มีสมวัฒน์
๓๒. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๓๓. นางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ
๓๔. นายภัคคพงษ์ วงศ์คา
๓๕. นายวิเชียร ทาแกง
๓๖. นางสาวกฤติยา ศศิภูมินทร์ฤทธิ์
๓๗. นายวิสิฐ อัศวขจรสกุล
๓๘. นางสาวถิราพร พ่วงโพธิ์
๓๙. นายยุทธศักดิ์ บุญศรี

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

เปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

มอบหมายให้ทาหน้าที่ประธานการประชุม

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า ด้วยรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักดิ์
ศศิป ระภา) ประธานกรรมการ และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข (นายวิท ยา บุรณศิริ) รองประธาน
กรรมการ ติดภารกิจสาคัญไม่สามารถมาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงขอใช้ระเบียบ คสช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วรรคสอง ที่กาหนดให้ที่ประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๓

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ศ.เมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม ผู้แทนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ นพ.วิชัย
โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ด้วยเป็นผู้อาวุโสและเป็นประธานกรรมการบริหาร ทาหน้าที่ประธาน
การประชุม โดยไม่มีผู้คัดค้านและไม่มีผู้เสนอชื่อบุคคลอื่น
มติที่ประชุม
๑.๒

เห็นชอบให้ นพ.วิชัย โชควิวฒ
ั น ทาหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้

การแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ประธานการประชุม กล่าวแสดงความ
ยินดีตอ่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่ง
เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จากการทางานในตาแหน่งที่สาคัญๆ มีผลงานเป็น
ที่ชื่นชมในวงการสาธารณสุข จึงหวังว่า ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับงานสาธารณสุขของประเทศ ในนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยินดีที่จะเข้าร่วมในการ
ดาเนิ น งานเพื่อ ให้ บ รรลุ ผ ลถึง สุ ข ภาพดีโ ดยถ้ว นหน้า และขออานวยพรให้ ท่า นมี สุ ข ภาพดี ท าหน้า ที่ไ ด้อ ย่า ง
ภาคภูมิใจ ตลอดะยะเวลา ๓ ปีนับจากนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ และร่วมแสดงความยินดีต่อ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ประชุ มพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑

การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๓(๖)
ทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ด้วยกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตาม
มาตรา ๑๓(๖) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือกกันเอง ๒ ท่าน ครบวาระการดารงตาแหน่งผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ดังนี้
๑. นพ.ชัยพร ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๔

๒. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ซึ่งตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดไว้ว่า “นอกจากการพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓(๖) พ้นจากตาแหน่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๕(๑)
(๒) (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี” และมาตรา ๒๑ วรรคสี่ กาหนดให้ดาเนินการเลือกกรรมการในประเภทเดียวกันที่
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ตาแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ดังนั้น คณะกรรมการสรร
หากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มี รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นประธาน ต้องดาเนินการสรรหากรรมการทดแทน
ตาแหน่งที่ว่างลงให้แล้วเสร็จ ดังนี้
๑. สรรหา คสช. จากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๕
๒. สรรหา คสช. จากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด โดยวิ ธี ก ารเลื อ กกั น เองทางไปรษณี ย์ และสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาโดยจัดประชุมเพื่อเลือกกันเอง เสร็จสิ้นแล้ ว เมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามลาดับ ปรากฏผลผู้ที่ได้รับการเลือกกันเองเป็นกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มีดังนี้
๑. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
ซึ่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเอกยุ ท ธศั ก ดิ์ ศศิ ป ระภา) ประธานกรรมการ ได้ ล งนามในประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายนามกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓(๖) แห่งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐, พ.ศ. ๒๕๕๕ สาหรับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปแล้ว ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ
มติที่ประชุม
๓.๒

รับทราบการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ตามมาตรา ๑๓(๖) ทดแทนตาแหน่งที่ว่างลง

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๕

ในระเบียบวาระนี้ นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ออก
จากที่ประชุม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ประธานการประชุม ในฐานะประธาน
กรรมการบริ หาร รายงานว่า ตามที่นายกรั ฐมนตรีได้มีคาสั่ งแต่งตั้ง นพ.อาพล จินดาวัฒนะ ให้ดารงตาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๕

๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๙(๖) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้คณะกรรมการบริหาร
สานั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ (คบ.) มีห น้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯ นั้น ในปี
๒๕๕๕ คบ. ได้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังผลการประเมินในเอกสารที่แจกให้แก่กรรมการ
ในที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๑

รายงานความคืบหน้าการจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ งชาติ ( คสช.) ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ วั นที่ ๒๔ มิ ถุ นายน ๒๕๕๔ ได้ มี มติ เ ห็ น ชอบการเป็ นเจ้ าภาพ
จัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013 และแต่งตั้ง นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิของ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการอานวยการจัดการประชุม มีประธานชมรมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่ง
ประเทศไทย นายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการจานวนไม่เกิน ๒๕ คน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ประสานประธาน
กรรมการและเลขานุการเพื่อดาเนินการจัดทาคาสั่งเสนอประธาน คสช. ลงนาม และรองนายกรัฐมนตรี (พลตารวจ
เอกโกวิท วัฒนะ) ประธาน คสช. ได้ลงนามในคาสั่งดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑ แล้ว โดยได้ดาเนินการ
ไประยะหนึ่งแล้วนั้น
ต่อมาชมรมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทยได้แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ทราบว่า ทางชมรมฯ ขอรับไปเป็นผู้ ดาเนินการจัดการประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013
ดังกล่าวเองแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้าการจัดประชุม Asia Pacific Hospice Conference 2013

๔.๒ ความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบการ
จัดทาข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปกรณีการเข้าถึงยา
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นางสาวสมพร เพ็งค่า ผู้อานวยการ
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นผู้นาเสนอ
นางสาวสมพร เพ็งค่า ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มีมติมอบหมายให้ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประสานการทางาน
ร่ว มกับ คณะกรรมการพัฒ นาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพที่มี นพ.วิพุธ พูล เจริญ เป็น
ประธาน และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๖

สุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่มี นางศิรินา ปวโรฬาร เป็นประธาน เพื่อศึกษาออกแบบกระบวนการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ และเมือ่ แล้วเสร็จให้จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่อพิจารณา กาหนดกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณาประเด็นเกี่ยวข้องใน
กระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ พร้อมกับประสานเตรียมความพร้อมการดาเนินงานตามมติกับ
หน่วยงานและภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง นั้น
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(ศปก.) ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ประสานการดาเนิ นงานดังกล่าว โดยได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ดาเนินการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพกรณีศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปต่อการเข้าถึงยา เพื่อ
เป็นกรณีตัวอย่างการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในนโยบายสาธารณะ และเป็นข้อมูลประกอบการกาหนด
แนวทางในการเจรจาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ และสอดคล้องกับมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีลาดับการดาเนินงานเป็นดังนี้
๑. สร้ า งการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ระหว่า ง สช. และ อย. โดยการทบทวนรายงานการศึก ษาผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการความตกลงการค้าเสรีไทย และประเทศต่างๆ รวมทั้งสหภาพยุโรป ทาการวิเคราะห์เนื้อหาใน
รายละเอียดของ (ร่าง) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางการประเมินผล
กระทบที่นักวิจัยได้ใช้ในการศึกษาที่ผ่านมา
๒. ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก ากั บ ทิ ศ ทางของการ
ประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพกรณี ศึ ก ษาผลกระทบจากความตกลงการค้ า เสรี ไ ทย -สหภาพยุ โ รป
ต่อการเข้าถึงยา ในปี ๒๕๕๔ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธาน
๓. คณะกรรมการก ากั บ ทิ ศ ฯ แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ จั ด กระบวนการก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ ซึ่งได้ดาเนินการดังนี้
๓.๑ เตรียมกรอบเนื้อหา
 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและหน่วยงานองค์กรที่
เกี่ยวข้องหลักเพื่อพิจารณา (ร่าง) การประเมินผลกระทบฯ
 วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยในการประเมินผล
กระทบ
๓.๒ สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น
ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
 บทความทางวิชาการในหัวข้อ “ท่านเห็นอย่างไร FTA ไทย-อียู มีผลต่อการเข้าถึงยา”
นาเสนอในสื่ อหนั งสื อพิมพ์รายวัน ๒ ฉบับ มีห นังสื อพิมพ์คมชัดลึ ก (ลงวันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕ และ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕) หนังสือพิมพ์มติชน (ลงวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๕)
 บทความใน Website สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ Website ของหนังสือพิมพ์ Online ได้แก่
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ คมชัดลึก มติชน
 ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๗

 เชิญชวนให้หน่ วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องแสดงความเห็ น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยทาหนังสือเชิญจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาถึงหน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้องจานวน ๑๒๖ องค์กร และเชิญแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมประชุมจานวน
๑๐๔ องค์กร
 สรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับมาทั้งหมด และจัดทาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนาเข้าในการประชุม
เพื่อกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
๓.๓ จั ดการประชุม เพื่ อก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิ นผลกระทบด้ านสุ ขภาพโดย
สาธารณะ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๑
ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๘๑ คน แบ่งเป็น ภาคราชการ ๑๙ คน เอกชน ๒๔ คน วิชาชีพ /
วิชาการ ๑๔ คน ประชาสังคม ๑๔ คน และคณะทางาน ๑๐ คน
 มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ส ด ผ่ า น ส ถ า นี วิ ท ยุ แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น์ สุ ข ภ า พ แ ห่ ง ช า ติ ท า ง
www.healthstation.in.th ตลอดระยะเวลาการประชุม มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑,๔๐๕ คน
 หลังจากการประชุมกาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดย
สาธารณะ ยังได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จนถึงวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๕
๓.๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ คณะทางานฯ ได้นาเสนอผลการกาหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยสาธารณะ ต่อคณะกรรมการกากับทิศทางฯ เพื่อลาดับ
ความสาคัญและกาหนดขอบเขตเพื่อดาเนินการทาเอชไอเอ ต่อไป
๔. สรุปผลการกาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มีดังนี้
๔.๑ ขอบเขตในการประเมินผลกระทบฯ: ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ยา ไม่รวมเคมีภัณฑ์
๔.๒ ระยะเวลาในการประเมินผลกระทบ : ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕
๔.๓ วิธีการประเมิน:
 เน้นการใช้ข้อมูลในระดับทุติยภูมิเป็นหลัก ในแง่มุมกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน
และผลเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิเฉพาะส่วนที่จาเป็น
 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบ ให้ใช้ข้อมูลประกอบ
จากประเทศที่ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งมีประสบการณ์ตรง
เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNTAD
Third World Network
๔.๔ เนื้อหาการประเมินและมาตรการบรรเทาผลกระทบ เน้นใน ๔ ประเด็น ดังนี้
๑) การออกประกาศนียบัตรการคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่ผู้ทรงสิทธิ เพื่อชดเชยความล่าช้าใน
การยื่นขอรับสิทธิบัตรและรออนุญาตทะเบียนตารับยา โดยจะขยายอายุสิทธิบัตรของ
บริษัทยาออกไปทาให้เกิดการผูกขาดตลาดยา
๒) การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งให้พิจารณาเพื่อขออนุญาตให้วางตลาดผลิตภัณฑ์ และการผูกขาด
ข้อมูลข้อบ่งใช้ใหม่ จะส่งผลให้เกิดการผูกขาดข้อมูลยา และเพิ่มต้นทุนของบริษัทผลิต
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
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ยาชื่อสามัญ ที่จะสามารถผลิตยาได้ต่อเมื่อสิทธิบัตรยาต้นแบบหมดอายุลง เพราะต้อง
ศึกษาความปลอดภัยและการศึกษาทางคลินิกซ้าอีก ครั้ง ทาให้ยาสามัญมาแข่งขันใน
ตลาดช้าออกไปหรือไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้
๓) การปฏิบัติตามข้อกาหนดในสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิบัตรระหว่างประเทศในสนธิสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น PLT หรือ Budapest เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้มีการพิจารณาเนื้อหาของสนธิสัญญาที่อาจส่งผลต่อการเข้าถึงยาแล้วนามาพิจารณา
ในการวางขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อไป
๔) การใช้มาตรการ ณ จุดผ่านแดน จะเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการขนส่งยาข้ามประเทศ
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ศุลกากรจะได้รับมอบอานาจให้ สามารถตรวจจับและยึดยาที่เพียงต้อง
สงสัยว่าจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ อาจส่งผลให้ยาชื่อสามัญที่ถูกกฎหมายต้องถูก
ยึดและเสียเวลาอยู่ที่คลังสินค้าแทนที่จะขนส่งไปถึงปลายทางเพื่อช่วยชีวิตประชาชน
๔.๕ ตัวอย่างมาตรการบรรเทาผลกระทบ เช่น
 การเพิ่มการใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิบัตรจากประเทศที่ระบบการบริหารจัดการระบบ
สิทธิบัตรที่ดี เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศบราซิล
 การเพิ่มข้อกาหนดให้ผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งไม่ใช่การ
ดาเนินการโดยสมัครใจ และผลักดันให้การถ่ายทอดสิทธิบัตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของเจ้าของสิทธิบั ตรและหน่วยงานในประเทศที่รับจดสิ ท ธิบัตร เช่น การปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเรื่อง technology transfer เช่น Nagoya protocol
Article 5 และ Article 23 หรือ Bio safety protocol
 การยกมาตรฐานการผลิตยาของไทยเพื่อให้สามารถผ่าน GMP/PICs และสนับสนุนการ
ทาวิจัย ทางคลิ นิก การวิจัยชีว สมมูล เพื่ อนาไปสู่การเพิ่มการผลิ ตยาชื่อสามัญใหม่ใน
ประเทศไทย
๔.๖ ขั้นตอนการดาเนินการต่อไป อย. จะจัดตั้งทีมนักวิจัยเพื่อดาเนินการศึกษาถึงผลกระทบต่อไป
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานการประชุม มีความเห็นว่า
เรื่องนี้มีความสาคัญ จะกระทบต่อการเข้าถึงยาและราคายาในประเทศ จึงต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบมาก
ซึ่งประเทศไทยมีประสบการณ์ต่อสู้มาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๐ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การเตรียมเอกสารจะต้องให้
ปรานีตมากที่สุด จัดทาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจรจาให้เกิดได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศและประชาชนคนไทย
นายสนั่น วุฒิ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๐ ได้กล่าวชื่นชมคณะทางานในการเจรจา
ข้อตกลงการค้าเสรี และแจ้งว่า จากการได้ ไปร่วมประชุมของเครือข่ายด้านศาสนาที่ วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
ที่ได้เชิญนายแพทย์ท่านหนึ่งจากอินเดีย มานาเสนอเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องมาตราบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ ตาม
สิทธิบัตรยา ซึ่งได้ยกตัวอย่างการดาเนินงานของประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๙

ส่งผลกระทบที่เอื้ออานวยให้กับประเทศอื่นๆ ได้ประโยชน์ตามไปด้วย ดังนั้น ถ้าการเจรจาฯ ในเรื่องนี้ไม่ประสบ
ผลสาเร็จ ไม่เพียงแต่คนไทยที่จะได้ ผลกระทบ หากผลกระทบจะต่อเนื่องไปถึงพี่น้องในหลายประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศที่กาลังพัฒนา
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สอบถามว่า ในการดาเนิน
โครงการฯ จะมีข้อเสนอต่อกลไกเพื่อติดตามวิธีการเจรจาฯ และผลการเจรจาฯ ว่าเป็นไปตามที่วางแนวทางไว้
หรือไม่ อย่างไร
นางสาวสมพร เพ็งค่า ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ ชี้แจงว่า กรมเจรจาการค้าได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมดาเนินงานจึงมีส่วนรับรู้และร่วมให้ความคิดเห็นมาโดย
ตลอด ผู้ แทนจากส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นผู้ ทางานหลั ก รับผิดชอบในการรวบรวมและ
จัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการเจรจาฯ และเมื่อคณะผู้เจรจาฯ จะต้องไปทาการ จะมี การประชุมเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นเบื้องต้นในแต่ละประเด็น ซึ่งได้มีการนาเสนอข้อมูลจากข้อค้นพบเบื้องต้น ในการทา public scoping ด้วย
แล้ว
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานการประชุม ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า ในการเจรจาฯ โดยปกติ กระทรวงพาณิช ย์จะเป็นหัวหน้าทีม และหากการเจรจาฯ เกี่ยวข้องกับ ยา
จะมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขร่วมไปด้วย
ศ.เมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม กรรมการจากผู้แทนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอว่า เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทาข้อตกลงการค้าเสรี จึงเห็นควรให้กรมเจรจา
การค้าเป็นผู้ดาเนินการโครงการหลัก และเป็นผู้เชิญสานักงานคณะกรรมการอาหารและยามาร่วมเป็นคณะทางาน
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานการประชุม ชี้แจงว่า
ในช่วงที่เตรียมข้อมูลสนับสนุนการจัดทาข้อตกลงฯ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ เชิญให้กรมเจรจาการค้ามาร่วม
ดาเนินการเพื่อรับรู้ข้อมูล แต่ในขั้นตอนการเจรจาฯ กระทรวงพาณิชย์ต้องเป็นฝ่ายนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ โดยที่มี
กระทรวงสาธารณสุขร่วมคณะเจรจาฯ
ศ.เมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม กรรมการจากผู้แทนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้
ข้อมูลว่า โดยปกติในขั้นตอนการจัดทาข้อตกลงการค้าเสรีจะมีการเจรจาต่อรองผลประโยชน์แต่ละฝ่าย ในเรื่องนี้
กรมเจรจาการค้าอาจจะไม่เข้าใจและรู้เรื่องในเชิงลึกเพียงพอ ผู้ที่ควรจะเป็นหลักในการเจรจาฯ จึงควรเป็นทาง
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานการประชุม กล่าวขอรับ
ข้อความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการทุกท่านไปดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
๔.๓

รับ ทราบความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ
กรณีศึกษาผลกระทบการข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปกรณีการเข้าถึงยา

ความคืบหน้าการดาเนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นางสาวสมพร เพ็งค่า ผู้อานวยการ
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นผู้นาเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๐

นางสาวสมพร เพ็งค่า ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งกลไกการดาเนินงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน ที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเป็นสังคมเอื้ออาทรในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่
ก าหนดไว้ ใ นกฎบั ต รอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ น สาระส าคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ในประกาศปฏิ ญ ญาเชี ย งใหม่ (Chiang Mai
Declaration) สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ก
อันเป็นผลมาจากการประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเซียแปซิฟิ ก (2008 Asia
Pacific Conference on Health Impact Assessment) หรือ HIA 2008 เมื่อวันที่ ๒๒–๒๔ เมษายน ๒๕๕๒
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการมอบหมายผู้ประสานงานหลัก (Focal Point on HIA) ซึ่ง
ในครั้งแรกได้เข้าร่วมการประชุม “1st HIA for ASEAN Workshop “Understanding Health Impact
Assessment (HIA) : A Foundation for the Well-being of the ASEAN Community” เมื่อวันที่ ๑๓ -๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอความารีน รีสอร์ทแอนด์วิลลา จังหวัดภูเก็ต ร่วมกัน โดยมีผลลัพธ์จากการประชุม
ใน ๔ เรื่องดังนี้
(๑) The HIA Framework “Health Impact Assessment (HIA): A Foundation for the Wellbeing of the ASEAN Community”
(๒) [DRAFT] TERMS OF REFERENCE OF THE ASEAN FOCAL POINT ON HEALTH IMPACT
ASSESSMENT (AFPHIA)
(๓) [DRAFT]ASEAN FOCAL POINT ON HEALTH IMPACT ASSESSMENT (AFPHIA) Proposed
Actions (2012-2015)
(๔) [Draft proposal] on Flood Management of Capital Cities and HIA in ASEAN
ซึ่ ง เอกสารทั้ ง หมดนี้ นายแพทย์ วิ พุ ธ พู ล เจริ ญ ในฐานะประธานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่
๗ เมื่อวันที่ ๒๖–๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ
เพื่อให้เกิดการดาเนินการร่วมกันตามกรอบข้อตกลงการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพร่วมกับสานักงานเลขาธิการอาเซียน จึงกาหนดให้มีการจัดประชุมครั้งที่ ๒
ขึ้นในหัวข้อ “Constructing a Caring and Sharing Community: Roles of HIA” ระหว่างวันที่ ๔–๖ ตุลาคม
๒๕๕๕ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร เพื่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีร่างกาหนดการและรายชื่อ
ผู้แทนแต่ละประเทศที่เชิญเข้าร่วมประชุม ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานการประชุม มีความเห็นว่า
ในปัจจุบันการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือเอชไอเอเป็นเรื่องสาคัญ ที่มีผ่านมาที่มีการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแล้ว ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อ สุขภาวะของประชาชนให้มากขึ้น
โดยเฉพาะการดาเนิ น โครงการต่างๆในระดับอาเซียนหรือระดับสากล การลงทุนในยุคโลภาภิ วัต น์ จะต้องให้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๑

ความสาคัญ มีการเตรียมการเพื่อการป้องกันดีกว่าปล่อยเกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไขอย่างเช่นในหลายกรณีที่เกิดขึ้น
จะทาได้ยากยิ่ง
มติที่ประชุม
๔.๔

รั บ ทราบความคืบหน้าการดาเนิ นงานการประเมิ นผลกระทบด้ านสุ ข ภาพเพื่อการ
พัฒนาภูมิภาคอาเซียน

ความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕

นพ.อ าพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ นายวิ สุ ท ธิ บุ ญ ญะโสภิ ต
ผู้อานวยการสานักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้นาเสนอ
นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผู้อานวยการสานักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบความคืบหน้า
ในการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีกาหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร และร่างระเบียบวาระในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ ระเบียบวาระ แล้วนั้น
คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คจ.สช.) ขอรายงานความคื บ หน้ า ในการ
ดาเนินงานจากการประชุมในครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. แนวคิดหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
จากร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ซึ่ง คจ.สช. ได้ให้ความเห็นชอบไว้
พบว่ามีขอบเขตเนื้อหาที่กว้าง ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการจัดระบบและกลไก ประกอบกับในช่วงการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งนี้ องค์การอนามัย
โลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความสาคัญกับ คสช. และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นกลไก
เครื่องมือ รูปแบบ และกระบวนการที่ทาให้การพัฒนานโยบายสาธารณะคานึงถึงมิติด้านสุขภาพ จึงได้ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุม Expert Meeting on Assessing the
Progress and Actions towards Health in All Policies in South-East Asia, Bangkok, Thailand. ขึ้น
ภายใต้เรื่อง Health in All Policies
ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดแนวความคิดหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ครอบคลุมประเด็น
เชิงนโยบายตามร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กาหนดไว้และมีความเชื่อมโยงกับการประชุม
คู่ขนานข้างต้น คจ.สช. จึงมีมติกาหนดแนวความคิดหลัก (Theme) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๕๕ คือ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ : Health in All Policies”
๒. ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
คจ.สช. ได้พิจารณาเอกสารร่างแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ตามที่คณะอนุกรรมการ
วิชาการเสนอ พบว่า มีระเบียบวาระที่ยังไม่สามารถพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับนาเข้าสู่สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ได้ใน ๒ ประเด็น ได้แก่
(๑) ผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายจัดตั้ งศูนย์บริการสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ของรัฐ
(๒) การพัฒนาระบบเงินการคลังด้านสุขภาพที่ยั่งยืน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๒

จึงพิจารณาให้มีการพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม โดยปรับให้มีการประชุมวิชาการในช่วงการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติแทน เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหา และนาไปสู่กระบวนการในการรวบรวม
ความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาข้อมูลทางวิชาการที่เข้มแข็งเป็นฐานในการขับเคลื่อนต่อไป
ดังนั้น ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ จึงมีระเบียบวาระเพื่อหาฉันทมติร่วมกันของ
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวม ๙ ระเบียบวาระ ที่มีการจัดแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่
(๑) การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง กรณีเด็กไทยกับไอที
(๒) พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

กลุ่มที่ ๒ ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(๓) ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีทางการเกษตร
(๔) การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
(๕) การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(๖) การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

กลุ่มที่ ๓ ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไก ได้แก่
(๗) การปฏิรูประบบการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
(๘) การรับมือผลกระทบด้านสุขภาพต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มที่ ๔ ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและระบบ ได้แก่
(๙) การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ดังเอกสารร่างแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๔
๓. การกาหนดกลุ่มเครือข่าย
ในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบกาหนดกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อเป็นสมาชิกการประชุมสมัชชาสุข ภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ รวมทั้งสิ้น ๒๓๔ กลุ่มเครือข่าย โดย
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
 กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (MA) จานวน ๗๗ กลุ่มเครือข่าย
 กลุ่มเครือข่ายภาคส่วนหลัก (๓ ภาคส่วน)
- กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน (MS)
จานวน ๖๕ กลุ่มเครือข่าย
- กลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ (MK)
จานวน ๓๕ กลุ่มเครือข่าย
- กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กรของรัฐ (MP)
จานวน ๕๗ กลุ่มเครือข่าย
โดยหากเปรียบเทียบการจัดกลุ่มเครือข่ายในช่วงที่ผ่านมา จะมีพัฒนาการตามข้อมูลในตาราง ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๓

กลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายพื้นที่
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม
ชุมชน และเอกชน
กลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ
กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/
องค์กรของรัฐ

๒๕๕๑
๗๖
๓๔
๒๔
๔๔

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๗๖
๗๖
๗๗
๓๒
๓๒
๔๐
๒๕
๔๗

๒๗
๔๗

๒๙
๖๐

๒๕๕๕
๗๗
๖๕
๓๕
๕๗

๔. การแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่ อเป็ น สร้ างการรั บ รู้ ต่ อการจั ดสมัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๕ ของสั งคมในวงกว้า ง คจ.สช. จึ ง
กาหนดให้มีการแถลงข่าว ขึ้น จานวน ๔ ครั้ง โดยมีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
เป็นการแถลงข่าวระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติชั้น ๖ มี
สื่ อ มวลชนเข้ า ร่ ว มจ านวน ๑๕ ส านั ก มี ข่า วออกในช่อ งทางสื่ อ ได้ แ ก่ ภาพข่ า วทางโทรทั ศ น์ สี
กองทัพบกช่อง ๗ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชน และข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
 ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
เป็นการแถลงข่าวระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เป็นการแถลงข่าวระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไก
 ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
เป็นการแถลงข่าวระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและระบบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๑ เสนอว่า เห็นควรจัดให้มีการ
รายงานผลการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาทั้ง ๔๐ ประเด็นเพื่อให้ได้ทราบถึงความคืบหน้า
ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ชี้แจงว่า ในระเบียบวาระการประชุ มสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติในแต่ละครั้ง จะมีการบรรจุระเบียบวาระ เรื่อง การรายงานผลการขับเคลื่อนตามที่มติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ที่กาหนดไว้ในแต่ละประเด็น โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธานการประชุม แจ้งว่า การ
ประชุมสมัชชาสุขภาพของประเทศไทยได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก จากที่ได้เชิญผู้แทนองค์การอนามัยโลกและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๔

เครือข่ายด้านสุขภาพจากประเทศต่างๆ เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ ทั้งความพยายามในการผลักดันและขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลในหลายประเด็น มีขั้นตอนการจัดอย่างเป็นระบบ ทาให้ประเทศไทยเป็นผู้นาใน
เรื่องนี้
มติที่ประชุม
๔.๕

รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕

ความคืบหน้าการดาเนิน งานพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบและกลไกสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ แ ละสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ที่ มี นพ.สุ วิ ท ย์
วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็น
กรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๒๕ คน มีหน้าที่และอานาจตามเสนอ โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
๒ ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง นั้น
คณะกรรมการพัฒ นาระบบและกลไกสมั ช ชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น
(คพส.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมีทิศ
ทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น จึงได้พัฒนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็ น ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗” ขึ้ น ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น ทิ ศ ทางในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน โดยมี
ยุทธศาสตร์สาคัญ ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความผูกพันของแกนสมัชชาสุขภาพทุกระดับ
 วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแกนนา กลไกสมัชชาสุขภาพให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 เป้าหมาย
แกนนา กลไกสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัดมีศักยภาพในการการพัฒนานโยบายสาธารณะ
โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์สมัชชาสุขภาพ
อย่างจริงจัง
 วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๒) เพื่อขยายแนวคิดและสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ นากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ไปหนุนเสริมการดาเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
 เป้าหมาย
ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน องค์กร นาหลักการสมัชชาสุขภาพไปหนุนเสริมการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่/ประเด็น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๕

๓. ยุทธศาสตร์การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการยอมรับและมีส่วนร่วม
 วัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ เข้ า ใจ และเกิ ดการมี ส่ ว นร่ ว ม ในกระบวนการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
 เป้าหมาย
ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพสมัชชาสุขภาพมีการรับรู้ เข้าใจ และเกิดการมีส่วนร่วม ใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่ว นร่ว มโดยใช้กระบวนการสมัชชา
สุขภาพ ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย
และมีมติให้การสนับสนุนการดาเนินงานสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ใน
๓ เรื่องหลัก มีสาระสาคัญโดยย่อดังนี้
๑.
พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
นั บ ตั้ ง แต่ การประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ส านั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ที่พยายามสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด
จากการทบทวนและวิเคราะห์ ผ ลการดาเนินงานในปี ๒๕๕๕ พบว่า กระบวนการขับเคลื่ อนนโยบาย
สาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดยังมี จุดอ่อนอยู่หลายประการ เช่น ที่มาของประเด็นที่ยังไม่มี
ส่ ว นร่ ว มจากเครื อ ข่า ยมากนั ก ขาดการวิ เ คราะห์ แ ละจั ดกลุ่ ม เครื อ ข่า ยให้ ครอบคลุ ม ทั้ งจั ง หวั ด และการจั ด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ยังไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๕ เอกสาร ๑
ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเป็นแบบแผนและมีระบบมากขึ้น และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของและใช้ประโยชน์สมัชชาสุขภาพ
อย่างจริงจัง จึงได้ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อชวนคิดชวนคุย “ปรึกษาหารือต่อยอดการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดในทศวรรษที่ ๒” เพื่อพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly: PHA)
โดยเน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพควบคู่ กั บ การเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม และการให้ มี
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจ.สจ.) และหน่วยเลขานุการกิจ เป็นกลไกการดาเนินงานที่สาคัญ
๒.

ปรับปรุงแนวทาง(Guideline) การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

เพื่อให้การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้น ที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเป็นไปตามประกาศ คสช.
เรื่อง การจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๕
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (๒๕๕๕๒๕๕๗) จึงได้มีการพัฒ นา “แนวทาง(Guideline)การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ” ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภาคีเครื อข่าย โดยเน้นไปที่การจั ด
กระบวนการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๕ เอกสาร ๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๖

๓.

แต่งตัง้ อนุกรรมการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการภาค ๔ ภาค

เพื่อให้การต่อยอดพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด ” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของ คพส. จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการภาค ๔ ภาค ประกอบด้วย
(๑) คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ช าการภาคเหนื อ มี รศ.วิ ล าวั ณ ย์ เสนารั ต น์
กรรมการบริหารเป็นประธาน นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และ
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นรองประธาน
(๒) คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ช าการภาคกลาง มี นายสุ พั ฒ น์ ธนะพิ ง ค์ พ งษ์ อดี ต
กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น ประธาน พญ .ประนอม ค าเที่ ย ง ผู้ ต รวจราชการ
เขต ๔ และ รศ.ดร.กาสั ก เต๊ะขันหมาก อาจารย์จากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เป็นรอง
ประธาน
(๓) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นพ.อาพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการ คสช. เป็นประธาน นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นรองประธาน
(๔) คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาวิ ช าการภาคใต้ มี นพ.ศุ ภ กิ จ ศิ ริ ลั ก ษณ์ นายแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อานวยการสถาบัน
จั ด ระบบสุ ข ภาพภาคใต้ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ และ พญ.อุ ทุ ม พร ก าภู ณ อยุ ธ ยา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองประธาน
โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดให้
สามารถเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ที่มีรูปแบบและกระบวนการที่เหมาะสมดาเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพอื่นๆ ในภาคที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
(๒) ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะการพัฒ นาวิชาการ การจัดการความรู้ การพัฒ นาศักยภาพและ
ประเมินผล เพื่อสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดในภาคที่รับผิดชอบให้มีการพัฒนาที่
ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ
(๓) ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นอื่นๆ ในภาคที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม
(๔) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น
(๕) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น หรือสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือ
มติที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานพัฒนาระบบและกลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๗

๔.๖

โครงการ “สานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ ”
ประจาปี ๒๕๕๖

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ครั้ งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงานผลการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “สานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม” เมื่อวันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
บั ด ดี้ โอเรี ย นทอล รี เ วอร์ ไ ซด์ อ าเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี ที่ มี ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.)
ชุดปัจจุบัน อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) เข้าร่วม
ในการประชุมครั้งนี้ จานวน ๔๗ คน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นต่อแนวทางการทางานร่วมกันของ คสช. เพื่อเป็นการ
สานพลังในการขับ เคลื่อนการดาเนิ นงานภายใต้พระราชบั ญญัติสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง โดยมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมศักยภาพระหว่างกันและกัน ในเรื่องแนวคิดหลักและกระบวนการ
ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ รวมทั้งประสบการณ์ในการทางาน ในรูปแบบของการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการประชุม คสช. หรือการลงพื้นที่ปฏิบัติการต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน
ตามเครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น
สช. จึงได้จัดทาโครงการ “สานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในพื้นที่ ประจาปี ๒๕๕๖” นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กลไกและโครงสร้างใน
การด าเนิ น งานขับ เคลื่ อ นพระราชบั ญญั ติสุ ขภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ใ นพื้ น ที่
ปฏิบัติการต้นแบบ และเพื่อให้ คสช. ได้ร่วมกันขบประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายและการเคลื่อนไหวสังคม ทั้ง
ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคม ดังโครงการตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่
๔.๖
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รับ ทราบโครงการ “สานพลั ง คสช. ขับเคลื่ อนนโยบาย เคลื่อนไหวสั งคม เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที”่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เป็นผู้นาเสนอ
นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ขอให้ นางสาว
สิ ริ กุ ล วงษ์ สิ ริ โ สภาคย์ นั กวิช าการสาธารณสุ ขช านาญการพิเศษ กรมควบคุม โรค ผู้ รับผิ ดชอบในการจั ดท า
แผนปฏิบัติการฯ เป็นผู้รายงาน
นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค รายงานว่า จาก
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตาม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๘

มติที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น บัดนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ” ตามมติ
คสช. และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามมติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ สช. เสนอ โดยให้รับ
ความเห็ น และข้ อ สั ง เกตของกระทรวงการคลั ง กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข สานัก
งบประมาณและสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ” ในข้อ
๒ ที่กาหนดให้ คสช. พิจารณาและนาเสนอแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และมอบหมายหน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การ โดยเฉพาะ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ดาเนินการให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการทุกระดับที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
กรมควบคุมโรคในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมรองรับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอแผนปฏิบัติการฯ ฉบับดังกล่าวต่อ
- สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้ทราบ ตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ข้อที่ ๕
- คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ได้ทราบแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอ คสช. พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
เห็นชอบต่อไป
ดังแผนปฏิบัติการฯ ในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบความเห็นของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม และสาระของแผนปฏิบัติการฉบับนี้
โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายให้รับทราบและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการนาแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งควรมี
การพั ฒ นาระบบการสื่ อ สาร หรื อ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั ญ หา และความ
เคลื่อนไหวของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้ให้สาธารณะและภาคีเครือข่ายต่างๆ รับทราบข้อมูลอย่าง
ทันสถานการณ์
จึงเรีย นมาเพื่อคณะกรรมการได้โ ปรดพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเสนอ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๑๙

พลเอก นพ.ชายชาญ ตาตะนันทน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา) มีความเห็น
ว่า ควรให้มีการดาเนินงานเพิ่มเติม โดยให้เพิ่มความเข้มงวดและจริงจังในการปราบปราม สุราผิดกฎหมายหรือ
เหล้าเถื่อน เพราะภาครัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี และเพิ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังกับการ
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ ขายโดยไม่มีใบอนุญาติ ขายเกินเวลาที่กาหนด ขายให้กับบุคคลที่อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี เช่น ซุ้มยาดอง เหล้าปั่น
ศ.เมธี ดร.สุปรีด์ วงศ์ดีพร้อม ผู้แทนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็นว่า ให้
เพิ่มยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพื่อกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้มีหน้าที่แต่ละเลยการปฏิบัติ และเพิ่มรางวัลให้กับผู้ที่มีหน้าที่
และได้กระทให้เกิดผลที่ดี
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นว่าที่ผ่านมามีแต่
มาตรการที่เข้มงวดกับการจาหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระบบ แต่ยังมีการจาหน่ายและบริโภค
นอกระบบอยู่เป็นจานวนมาก จึงเสนอให้มีมาตรการจัดการทั้งในและนอกระบบ จากประสบการณ์ในเรื่องการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ พบว่า หากมีนโยบายสั่งการจากระดับนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติการ
อย่างจริงจัง ก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรมในการจัดการอย่างชัดเจน
พระครูอมรชัยคุณ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า ให้มีการจัดระเบียบในการปฏิบัติต่างๆให้ชัดเจน
ไม่ซ้าซ้อน เพิ่มการสื่อสารมวลชนให้ทั่วถึง ควรมีนโยบายให้หน่วยราชการและองค์กรปฏิบัติการเป็นต้นแบบ
ตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมและระบบศีลธรรมมาสนับสนุนด้วย
นายศุภ ฤกษ์ หงส์ ภักดี ผู้ แทนรั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
มีความเห็นว่า ควรให้มีการผลักดันการปฏิบัติการใน ๕ ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเร็ว
ก่อน สาหรับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ที่ผู้แทนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เห็นควรให้มีการ
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันยกร่างยุทธศาสตร์ฯ ขึ้น
นายสุพจน์ สงวนกิ ตติพัน ธุ์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑ มีความเห็นว่า ในการทา
กิจ กรรมในเรื่ องความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมขององค์ก รธุร กิจ ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การจ าหน่ ายและบริ โ ภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต่างๆ ก็ยังมีการโฆษณาแอบแฝงอยู่ จึงขอให้เพิ่มเติมการออกมาตรการในการป้องกันการโฆษณาแอบ
แฝง และหากสามารถกาหนดให้งบประมาณในการทากิจกรรมดังกล่าว มาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อนามาให้การ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นการดียิ่ง
นพ.ณรงค์ สหเมธาพั ฒ น์ ผู้ แ ทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข มี ค วามเห็ น ว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ
แผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดอันตรายจากการบริโภค ด้วยมีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจานวนที่มากและเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นในการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับ
พื้ น ที่ ต้ อ งวางเป้ า หมายให้ ชั ด ในการก าหนดมาตรการจั ด การและการควบคุ ม ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติเพื่อ
เสนอต่อคณะรั ฐ มนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๒๐

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเสนอ โดยให้รับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณาก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี
๕.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน มีหน้าที่และอานาจในการอานวยการ ติดตามและกากับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นที่เรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสืบ
เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๔.๔ คจ.สช. ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ คสช. ได้ทราบแล้วนั้น
เพื่อให้มีการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
จากครั้งที่ ๕ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่หงชาติ (สช.) จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี นางศิรินา
ปวโรฬารวิทยา เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๔๐ คน สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธาน
และเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
๒. ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑ วางแผนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๒ เชื่อมประสานกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
เพื่อเกื้อกูลการทางานระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๓ อานวยการ ติดตามและกากับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นที่เรียบร้อย
๒.๔ ดาเนินการรวบรวมข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเสนอ
ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางาน เพื่อดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น
๒.๖ หน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ มี
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๔๐ คน
โดยมีหน้าที่และอานาจตามเสนอ สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้
ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๒๑

ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เรื่องอื่น ๆ

นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. เสนอว่า เพื่อการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอนัดหมายการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จึ ง เรี ย นมาเพื่อ คณะกรรมการได้ โ ปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบนั ด หมายการประชุ ม คสช. ครั้ ง ที่
๖/๒๕๕๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๕

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทารายงานการประชุม
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

หน้าที่ ๒๒

