รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้อง ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
ผู้เข้าประชุม
๑. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
๒. นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์
๓. นายเดชา ศุภวันต์
๔. นายวิจารย์ สิมาฉายา
๕. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
๖. นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์
๗. นางภรณี ลีนุตพงษ์
๘. นายสมนึก ธนเดชากุล
๙. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
๑๐. ศ.คลีนิก นพ.อานาจ กุสลานันท์
๑๑. ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
๑๒. ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
๑๓. รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
๑๔. นางวรรณิกา มโนรมณ์
๑๕. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
๑๖. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
๑๗. นายมานิจ สุขสมจิตร
๑๘. ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๙. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
๒๐. พระครูอมรชัยคุณ
๒๑. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒๒. นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์
๒๓. นายเจษฎา มิ่งสมร
๒๔. นายวิเชียร คุตตวัส
๒๕. นายวีระพล สุดตรง
๒๖. นายปิยกูล คุณแก้ว

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
กรรมการ
ความมั่นคงของมนุษย์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่งแวดล้อม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
แทนประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
ผู้แทนนายกเทศมนตรี
กรรมการ
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑

๒๗. นายสวัสดิ์ กตะศิลา
๒๘. นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
๒๙. นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
๓๐. นายสนั่น วุฒิ
๓๑. นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
๓๒. นายชัยพร จันทร์หอม
๓๓. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
๓๔. นพ.อาพล จินดาวัฒนะ
๓๕. นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๖. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

ผู้ทไี่ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สาคัญ)
๑. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
๔. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๕. ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
ผู้แทนสภากายภาพบาบัด
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นางสุชาดา รังสินันท์
๒. นางสุวรรณี คามั่น
๓. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล
๔. นางโศภิตสุดา ฉลาดแพทย์
๕. พ.อ.วฤทธิ์ เหล่าศิริรัตน์
๖. นางณิศรา เจริญสุข
๗. นางสาวพัณณ์วรินทร์ อินโท่โล่
๘. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ
๙. พญ.ดวงพร ปีณจีเสคิกุล
๑๐. นางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ
๑๑. ดร.อารี แวดวงธรรม
๑๒. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๓. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๑๔. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ปรึกษา คสช.
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ที่ปรึกษา คสช.
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ
ที่ปรึกษา คสช.
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา คสช.
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
คณะทางานรองนายกรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่สานักโฆษกรัฐบาล
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสร้างเสริมสุขภาพ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้แทนผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๒

๑๖. นพ.ประจักษวิช เล็บนาค
๑๗. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๘. นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
๑๙. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๒๐. ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
๒๑. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๒๒. นางสาวสมพร เพ็งค่า
๒๓. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๒๔. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๕. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ว
๒๖. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง
๒๗. นางสาวเขมวไล ธีรสุวรรณจักร
๒๘. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๙. นายสุรชัย กลั่นวารี
๓๐. นางสาวชญาดา ฟักน่วม
๓๑. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๒. นางชลิดา มีสมวัฒน์
๓๓. นางสาวถิราพร พ่วงโพธิ์
๓๔. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๓๕. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัศมี
๓๖. นายวิเชียร ฤกษ์จินดาวงศ์
๓๗. นางสาวสุนันทา ปินะทาโน
๓๘. นางสาวพีระพร หงส์ทอง
๓๙. นางสาวฐิติชญาน์ บุญกั้น
๔๐. 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.

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

การได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี และมอบอานาจตามกฎหมาย นั้น
นายกรั ฐ มนตรี ( นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร) ได้ ม อบหมายและมอบอ านาจให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพแห่งชาติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๓

จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖

นพ.อ าพล จิ น ดาวัฒ นะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ที่ ประชุมพิจ ารณารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
โดยไม่มีการแก้ไข
เรื่องเพื่อทราบ

นพ.อ าพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. แจ้ ง ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ – ๓.๓ ขอนาเสนอด้วยเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

นพ.อ าพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากมาตรา ๓๙(๕) แห่ ง
พระราชบั ญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ คณะกรรมการบริห ารส านักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ(คบ.) จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานและรายงานต่อ คสช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบ
หลักการโครงร่างการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ (ประเมิน
ภายนอก) ตามที่คณะผู้วิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(Health intervention and
Technology Assessment Program: HiTAP) เสนอ โดยมี
 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
๑. วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้การดาเนินงานของ คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔
๒. วัตถุประสงค์เฉพาะ
- เพื่อพัฒนาชุดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯ
- เพื่อทบทวนเนื้อหาของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนา
นโยบายดังกล่าว
- เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือพันธกิจของ คสช. ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสุ ขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
- เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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 วิธีการวิจัย
๑. การทบทวนภาพรวมของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จาก
- ภาพแบบแผนการดาเนินงาน
- ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการคัดเลือกนโยบายสาธารณะที่นามาเป็นกรณีศึกษา
- กรอบแนวคิดในการประเมินนโยบายสาธารณะเหล่านั้น
๒. คัดเลือกกรณีศึกษา จาก
- ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
- นโยบายสาธารณะที่มาจากสมัชชาสุขภาพในแต่ละระดับ
- การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของนโยบายสาธารณะ
- การพัฒนานโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่น
๓. วิธีการประเมิน
- พัฒนาชุดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมิน
- เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและการลงพื้นที่ปฏิบัติการ
- วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
- นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการกากับทิศ
๔. จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
บัดนี้ การประเมินผลการดาเนินงานฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะผู้วิจัยฯ มี
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่สาคัญและต่อยุทธศาสตร์ก ารทางานของ คสช. สช. และ
เครื่องมือ ที่มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทางานของ คสช.
๑.๑ คสช. ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของการส่งเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ Insideout นอกเหนือจาก Outside-in ที่มีอยู่แล้ว
๑.๒ คสช. ควรพิจารณาปรับยุทธศาสตร์ที่ชูธงเรื่องสุขภาพ
๑.๓ คสช. ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมและการแบ่งปันข้อเท็จจริงและการตีความในกลไกต่าง ๆ
- ความเป็นตัวแทน
- สร้างกระบวนการที่เหมาะสม
- ให้ความสาคัญกับหลักฐานวิชาการในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทางานของ สช.
๒.๑ จัดให้มีหน่วยจัดการความรู้ (In-house knowledge management unit)
๒.๒ พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (Working manual) ขององค์กร
๒.๓ ให้นิยามกับถ้อยคาเฉพาะ และจัดแบ่งประเภทของเอกสารขององค์กร
๒.๔ จัดให้มีหน่วยติดตามและประเมินผล
๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
๓.๑ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอานาจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Political mapping)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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๓.๒ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น SECI model
๓.๓ การศึกษาต้นทุนทางสังคมและการประเมินความคุ้มค่า/คุ้มทุนของนโยบายสาธารณะ
ทั้งนี้ สช.ได้จัดทาเอกสารความเห็นต่อรายงานการประเมินผลดังกล่าวเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลฉบับ
สมบู ร ณ์ ด้ ว ย ตามเอกสารประกอบระเบี ย บวาระที่ ๓.๑ ซึ่ ง คบ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งความเห็นของ
สช. ต่ อ รายงานการประเมิ น ผลฯโดย มอบให้ สช. รั บ ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะทั้ ง ของ คบ . และ
คณะผู้ประเมินฯ ไปพิจารณาดาเนินการพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
๓.๒

รับทราบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

รายงานประจาปีและงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

นพ.อ าพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ า ยแห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้สานักงานทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) และรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบภายในหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี ข องทุ ก ปี โดยแสดงงบการเงิ น และบั ญ ชี ท าการ
ที่ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ รองว่ า ถูก ต้ อ งแล้ ว พร้ อมทั้ ง รายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี รวมทั้ ง แสดงผลงานของส านั ก งานในปี ที่
ล่วงมาด้วย นั้น สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ สช. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ตรวจสอบบัญชีและการเงินของสานักงานเสร็จ
สิ้นแล้ว ซึง่ คบ. ได้พิจารณาผลการดาเนินงานของ สช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมรายงานผลการสอบ
บัญชีและการเงินของ สตง. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้ว มีมติรับทราบรายงาน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีของสานักงานฯ โดยมอบหมายให้ สช. รายงานต่อ คสช. และ
รัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป
สช. จึงขอเสนอรายงานผลงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชีของสานักงานดังกล่าวมา
เพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒ เอกสาร ๑ และ ๒
มติที่ประชุม
๓.๓

รับทราบรายงานประจาปีและงบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

นพ.อ าพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุก าร คสช. รายงานว่า สื บเนื่อ งจากมาตรา ๓๙(๕) แห่ ง
พระราชบั ญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ คณะกรรมการบริห ารส านักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ(คบ.) จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานและรายงานต่อ คสช. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบ
หลักการกรอบแนวคิดในการประเมิน ผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประเมินภายนอก) ตามที่คณะผู้ประเมินจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เสนอ โดยมี
 วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของ สช. ตามแผนหลักของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองรับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–
๒๕๕๙) และแผนงานหลัก แผนการเงินและงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเปรียบเทียบทั้งผลลัพธ์
ผลผลิตและกระบวนการ กับวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแผนที่กาหนดไว้ดังกล่าว ซึ่งจะนาไปสู่การ
พิ จ ารณาทบทวน ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและวางแผนพั ฒ นาแผนงานโครงการต่ า งๆให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
 กรอบวิธีการประเมิน
๑. เป็นการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และเน้นการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการ
ทางาน ให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมรับการประเมินในครั้งต่อไป
๒. เป็ น การประเมิ น องค์ ก รในภาพรวม แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนงานและโครงการที่ ด าเนิ น งานภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้กรอบตัวชี้วัดการประเมินทั้ง ๔ ด้าน ที่ สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสิทธิภาพ และการกากับดูแลองค์กร เป็นองค์ประกอบ
ในการประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
 ขั้นตอนและวิธีการประเมิน
๑. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารและหลักฐานต่างๆ
๒. การสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓. การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาคัญของ สช.
๔. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนาเสนอผลการประเมินต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ และขอรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในการเติมเต็มข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
๕. จัดทารายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ สช. ประจาปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- จุดเด่นและโอกาสพัฒนาในการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดาเนินงานของ สช. ภายใต้การดาเนินงานของ คสช. และ คบ.
บัดนี้ การประเมินผลการดาเนินงานของ สช. (ประเมินภายนอก) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เสร็จ
สิ้นแล้ว มีข้อสรุปจากการประเมินฯ ที่เป็นสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ อย่างไร
คาตอบ : ในปี ๒๕๕๕ แผนงานของ สช. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กาหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
และส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้บรรลุตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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๒. กระบวนการวางแผน กระบวนการทางาน ปัจจัยนาเข้าและกลไกการควบคุมกากับมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานของ สช. และเกิดการพัฒนาหรือไม่ อย่างไร
คาตอบ :
• ควรปรับกระบวนการทางาน โดยทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดด้วยการกาหนดคาจากัด
ความ และระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดที่กาหนด
• พิจารณากระบวนการสร้างประเด็นร่วม “มุง่ เป้า ค้นหาประเด็นร่วม”
• การจั ดกิ จ กรรมให้ ค รอบคลุ ม ตามแผนพัฒ นาบุค ลากรและพั ฒ นาการจัด การความรู้ ของ
บุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่นามาใช้ปฏิบัติงาน
๓. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาองค์กรคืออะไร
คาตอบ : ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของ สช. และข้อเสนอแนะต่อการประเมินครั้งต่อไป
• พัฒนาระบบควบคุมกากับภายในและการวางแผนการดาเนินงาน
• พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
• พัฒนากระบวนการสร้างประเด็นร่วม
• ทบทวนและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
๔. โอกาสพัฒนาของ สช.
ควรให้ ความส าคัญกับ การวิเคราะห์ ภาคีเครือข่าย (Stakeholder Analysis) โดยวิเคราะห์
บทบาทของเครือข่าย ความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ของ สช. กับเครือข่าย เพื่อจัดลาดับความสาคัญและ
สานสัมพันธ์กับเครือข่าย ทาให้เกิดเครือข่ายการทางานที่ช่วยกันได้ผลประโยชน์ (Win-win situation
network)
๕. ความท้าทายในอนาคตของ สช.
มี ค วามท้ า ทายในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า ง สช. และภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ผ่านทางเครื่องมือต่างๆของ สช. โดยเน้นความพร้อมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ท างานในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว นกลยุ ท ธ์ (Strategic
partner) มี ข้ อ ตกลงและแนวทางการด าเนิ น งาน
ที่ชัดเจน
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ ซึ่ง คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ มี
มติเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ สช. รับความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งของ คบ. และคณะผู้ประเมินฯ ไปพิจารณาดาเนินการ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รั บ ทราบผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
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๓.๔

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖
ในระเบียบวาระนี้ นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ออกจากที่

ประชุม
นพ.วิชัย โชควิวัฒ น กรรมการจากผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ในฐานะประธานกรรมการบริห าร
รายงานว่า ตามที่น ายกรั ฐ มนตรี ได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นายแพทย์อาพล จินดาวัฒ นะ ให้ ดารงตาแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตาม
มาตรา ๓๙(๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารส านั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯ นั้น
ในปี ๒๕๕๖ คบ. ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเลขาธิ ก าร ในระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามผลการประเมินที่แจกให้แก่
กรรมการในที่ประชุม
มติที่ประชุม
๓.๕

รับ ทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นผู้รายงาน
นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รายงานว่า
สืบ เนื่องจากคาสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (คสช.) ที่ ๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒ นาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยมี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธาน
มีหน้าที่และอานาจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ(เอชไอเอ) โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและจัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ โดยสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(ศปก.) เพื่อทาหน้าที่เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการฯ นั้น
คณะกรรมการพัฒ นาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพขอรายงานผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน โดยสรุปดังนี้
 ผลการดาเนินงาน
๑. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมทั้งหมด ๒๔ ครั้ง มีกระบวนการทางานที่สาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเอชไอเอใน
เชิงระบบ ได้แก่
(๑) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเอชไอเอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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(๒) การทบทวนและวิธีการประเมิน ผลกระทบด้านสุ ขภาพ โดยประเมินผลการนาหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ไปใช้ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อจัดทากรอบในการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
.... ที่ มุ่ ง เน้ น ไปที่ เ ป้ า หมายและผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอน
ซึ่ ง คสช. มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบ
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้ว
๒. ให้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ในการส่งเสริม สนับสนุนการทาเอชไอเอในรูปแบบต่างๆ เช่น
๒.๑ กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่มีประเภทและขนาดตามประกาศโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
สาหรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรูปแบบนี้ปัจจุบันได้มีการผนวกไว้กับการทารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ซึ่งทางสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม(สผ.) ได้มีการจัดทาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม(EHIA) และออกเป็นประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งในขั้นตอนการทา public scoping และ public review ได้กาหนดให้เจ้าของ
โครงการได้แจ้งและส่งเอกสารมายัง สช. เพื่อรับทราบ ซึ่งขณะนี้ สช. ได้รับแจ้งข้อมูลโครงการที่ทา EHIA
จานวน ๒๕๐ โครงการ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านทาง www.thia.in.th
๒.๒ กรณีนโยบายสาธารณะและการดาเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต
สาหรับการทาเอชไอเอในรูปแบบนี้ ได้มีการดาเนินงานเพื่อจะปรับใช้เอชไอเอในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะใน ๓ สาขานโยบาย ได้แก่
(๑) นโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(๒) นโยบายพลังงานชีวมวล
(๓) ระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติมีฉันทมติเห็นชอบแล้ว
๒.๓ กรณีการขอใช้สิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มีการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ
ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการพัฒนาแบบกลั่นกรองความจาเป็นในการทาเอชไอเอ (Screening
Tool) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาการดาเนินงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๖ มีการยื่นขอใช้
สิทธิฯ ทั้งหมด ๑๕ กรณี
๒.๔ กรณีการทาเอชไอเอในฐานะเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม
สาหรับการทาเอชไอเอในรูปแบบนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการ
ทาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพด้วยตัวเอง หรือเรียกว่าเอชไอเอชุมชน (Community Health
Impact Assessment: CHIA) โดยเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่
ชุมชนให้ความสนใจนาไปดาเนินการในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในส่วนของกลไกสนับสนุน
การดาเนินงานได้ก่อตั้งเป็น CHIA working group ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของนักวิชาการที่สนใจและนัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๐

ปฏิบั ติการเอชไอเอชุมชน โดยมี ดร.กฤษฎา บุญชัย เป็นประธานของคณะทางาน ที่ผ่านมาได้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มคณะทางาน ที่ประกอบไปด้วยนักปฏิบัติการเอชไอเอชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ มี
การจัดประชุมวิชาการไปแล้ว ๑ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการถอดบทเรี ยนเพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้
สาหรับการพัฒนาเรื่องนี้ต่อไป
๓. ร่วมกับนักวิชาการอิสระและสถาบันการศึกษา จัดตั้ง HIA Consortium โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้ ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา และการพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า นเอชไอเอในระดั บ ต่ า งๆ ผ่ า นหลั ก
สถาบันการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น ที่ผ่านมาเครือข่ายนักวิชาการเอชไอเอ มีการจัดประชุมมาแล้วทั้งสิ้น ๑๐
ครั้ง แต่ละครั้งมีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐-๔๐ ท่าน โดยจะเป็นการพูดคุย หารือ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานเอชไอเอ ในรูปแบบต่างๆ การนาเสนอกรณีศึกษาด้านเอชไอเอที่ได้มี การดาเนินงานไป การพัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเอชไอเอ และการวางกรอบแนวทางความร่ว มมือระหว่าง สช. และหน่วยงานต่างๆ
นอกจากนี้ทางเครือข่ายนักวิชาการเอชไอเอได้มีการพัฒนาความร่วมมือในการทางานร่วมกัน ภายใต้กรณีศึกษา
โดยเริ่มจากกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ กรณีเหมื องแร่ทองคา จังหวัดเลย และกรณีพื้นที่ปนเปื้อน จั งหวัด
ฉะเชิงเทรา ภายใต้การดาเนินงานของเครือข่ายนักวิชาการเอชไอเอ ปัจจุบันเกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่าง สช. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
(๑) ความร่วมมือระหว่าง สช. มหาวิทยาลัยนเรศวร และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อม โดยมุ่งเน้นประเด็น
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
(๒) ความร่วมมือระหว่าง สช. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการพัฒนากาลังคน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
(๓) ความร่ว มมือระหว่าง สช. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นประเด็นเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านระบาดวิทยาภาคประชาชน
๔. มีการพัฒ นากลไกประสานงานเอชไอเอในประชาคมอาเซียน โดยสื บเนื่ องจากการประชุม นานาชาติ การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิ ก พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดปฏิญญาเชียงใหม่
ว่าด้วยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกสู่สังคมสุข
ภาวะ ที่เรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และเห็นร่วมกัน
ในการสนับสนุนการพัฒนากลไกในระดับภูมิภาค โดยให้สานักงานเลขาธิการอาเซียนและสานักงานเลขาธิการ
อาเซียนแห่งชาติ เป็นผู้ประสานการดาเนินงาน สนับสนุนการจัดทาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาศักยภาพของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ จากนั้นได้มีการจัดประชุม “Health Impact Assessment (HIA): A Tool to
Achieve the Maximum Benefit of the Healthy ASEAN People” ขึ้นที่โรงแรมโรสการ์เด้นท์ สวนสาม
พราน ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เพื่อวางกรอบการทางาน และประเทศสมาชิกได้มีข้อเสนอให้มีการ
จัดตั้งคณะทางาน Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) เพื่อเป็นแกนหลักในการ
ประสานงาน และขับเคลื่อนงานระหว่างประเทศ จากนั้น SOMHD ได้มีการจัดประชุมกันเป็นระยะเพื่อหารือใน
กรอบการทางานและนาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนินงานในแต่ละประเทศ จากนั้นได้มีการจัด 1st HIA for
ASEAN Workshop “Understanding Health Impact Assessment (HIA): A Foundation for the Wellbeing of the ASEAN Community ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อทบทวนการทางาน HIA ในอาเซียน และระดมความคิด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๑

เพื่อการกาหนดทิศทางการพัฒนา HIA ในอาเซียน และหลังจากนั้น ได้มีการจัด 2nd Workshop of ASEAN
Focal Point on HIA (AFPHIA) “Constructing a Caring and Sharing Community : Roles of HIA”
ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพมหานคร จากการประชุมดังกล่าว ได้มีการกาหนดข้อตกลงความ
ร่วมมือ(TOR) เพื่อปรับกรอบการดาเนินงาน กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
แบ่งบทบาทความรับผิดชอบในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ รับผิดชอบการทาเอชไอเอ และบทเรียน
กรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประเทศไทยรับผิดชอบในเรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านเอชไอเอใน
ส่ ว นต่ า งๆ เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น แต่ ล ะประเทศอยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น งานของตนเอง และจะได้ มี ก ารน าเสนอ
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานในที่ประชุมSOMHD ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประเทศสิงคโปร์
๕. การดาเนินการด้านการสื่อสารทางสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (หลังพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ มีผลบังคับ
ใช้) จนถึงปัจจุบัน ศปก. ได้จัดทาสื่อต่างๆ รวม ๑๑๓ ชิ้นงาน จาก ๗ รายสาขานโยบาย และ ๓ งานเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ฯเอชไอเอ รวมถึง ๓ เว็บไซท์ จาแนกเป็น หนังสือและสิ่งสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ๘๐ ชิ้นงาน หนังสือและ
สื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ๑๕ ชิ้นงาน วิดีทัศน์ /ภาพยนตร์สารคดี ๑๒ ชิ้นงาน ชุดนิทรรศการ ๓ ชิ้นงาน ชุด
ภาพถ่าย ๓ ชิ้นงาน เว็บไซท์ ได้แก่ www.thia.in.th,www.hiainasean.org, www.hia2008chiangmai.com
 แนวคิดกรอบทิศทางและแนวทางการดาเนินงานในระยะ ๓ ปีข้างหน้า
จากการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๖ วัน ที่ ๒๘ มิถุน ายน ๒๕๕๖ มีมติให้ ว างกรอบทิศทางการพัฒ นาระบบและกลไกเอชไอเอ ในอีก ๓ ปี
ข้างหน้ าโดยให้ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาในเชิง ระบบและกลไกย่ อยๆ ภายใต้ระบบเอชไอเอ โดยเฉพาะการเสริ ม สร้า ง
ขีด ความสามารถขององค์ ก รที่รั บ ผิ ดชอบโครงการ นโยบาย รวมถึ ง หน่ ว ยงานอนุญ าต ให้ ส ามารถน าเอชไอเอ
ไปใช้ได้อย่ างเหมาะสมตามกรอบบทบาทหน้าที่ของตนเอง การพัฒ นากลไกของชุมชนและพื้นที่ ในการทางาน
เอชไอเอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาพื้นที่ และใช้ HIA Consortium เป็นกลไกทางานสนับสนุนข้อมูล
วิชาการ รวมถึงการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาสนับสนุนการทางานอีกด้วย
อนึ่ง มีกรรมการบางท่านได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ รวมทั้งได้ มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่
ดังนั้น เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรเสนอให้มีการปรับคณะกรรมการฯ และกาหนดให้มีวาระการทางานคราวละ
๓ ปี
ทั้งนี้ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ได้กาหนดให้มีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อวางเป้าหมายภาพอนาคตของระบบเอชไอเอในประเทศไทย รวมถึงการจัดทาเส้นทางเดินเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการทางานตามที่กาหนดไว้
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
มติที่ประชุม

รั บ ทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการพัฒ นาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๒

ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการทาให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

นพ.อ าพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ นางอรพรรณ ศรี สุ ข วั ฒ นา
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการทาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และมอบหมายให้ สานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) รายงานความก้าวหน้าที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบต่อไปด้วยนั้น
สช. ขอรายงานความก้าวหน้าที่สาคัญ ดังนี้
๑. สืบเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาและจัดทา (ร่าง)
แผนแม่บทยกเลิกการนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ สาหรับ ๕ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเบื้องแผ่น
เรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ผ้าเบรกและคลัทช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน และกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อจัดทา (ร่าง) แผน
แม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี นั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ได้มี
หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๔๑๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ สช. เสนอความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ในประเด็น ผลการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ (มาตรการทาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ) ซึ่งเป็นไป
ตามมติที่คณะรัฐ มนตรี มอบหมายให้ กระทรวงอุตสาหกรรมไปจัด ทาแผนในการยกเลิกการนาเข้า ผลิ ตและ
จาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทุกชนิด โดยให้กาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการ
ดาเนินการตามแผน แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑ เอกสาร
๑
ทั้งนี้ กระทรวงอุ ตสาหกรรมได้เสนอแผนและกรอบระยะเวลาในการยกเลิ ก การนาเข้า ผลิ ต และ
จาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ สาหรับ ๕ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกาหนด และมีผลการศึกษาของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ กระเบื้อง
แผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ผ้าเบรกและคลัทช์ ท่อซีเมนต์ใยหิ น และกระเบื้องมุงหลังคา โดยสรุปมีกรอบ
ระยะเวลาดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์
๑. กระเบื้องแผ่นเรียบ
๒. กระเบือ้ งยางปูพื้น

๓. ผ้าเบรกและคลัทช์
๔. ท่อซีเมนต์ใยหิน

กรอบระยะเวลา
เหตุผลประกอบ
ที่เสนอยกเลิกฯ
๒ ปี
- มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ทด แ ท น หรื อ ใ ช้ วั ส ดุ อื่ นท า แ ท น
แร่ใยหินไครโซไทล์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอแล้ว
- เป็นระยะเวลาเตรียมการในการกฎหมาย ข้อบังคับเพื่อ
การยกเลิกของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
๕ ปี
- ขาดผลการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของแร่ใย
หิ นที่มีต่อสุ ขภาพและมาตรการในการป้องกันผู้ ได้รั บ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๓

ประเภทผลิตภัณฑ์
๕. กระเบื้องมุงหลังคา

กรอบระยะเวลา
ที่เสนอยกเลิกฯ

เหตุผลประกอบ
ผลกระทบในวงกว้างต่อผู้บริโภค
- การยกเลิ ก การใช้ แ ร่ ใ ยหิ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว
ยั ง มี ผ ลกระทบในวงกว้ า งต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคในมิ ติ ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม

๒. สช. ได้ มีห นั ง สื อ ด่ว นที่ สุ ด ที่ สช. ๐๔๑๓/๒๕๕๖ ลงวั นที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เสนอความเห็ นต่ อผลการ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความโดย
สรุปว่า เนื่องด้วยมีหลักฐานทางวิชาการและคายืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่
ตรงกันว่า แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็งและไม่มีระดับความปลอดภัยในการรับสัมผัส จึงมีอันตรายและ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่ชัดเจน ไม่มีความจาเป็นต้องศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ใดๆ เพิ่มเติมอีก
นอกจากนี้ มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันถึงการฟุ้งกระจายของฝุ่นใยหินที่มีค่าเกินมาตรฐาน และควบคุมได้ยาก
ทั้งในอาคาร สถานที่พักอาศัย สถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการ ดังนั้น สช. จึงเสนอให้
๒.๑ ยืนยันหลักการให้สังคมไทยปลอดการใช้แร่ใยหินโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ
แร่ใยหินไครโซไทล์ ที่มีวัตถุดิบอื่นหรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้
๒.๒ ทบทวนแผนและกรอบระยะเวลาในการยกเลิ กการนาเข้า ผลิต และจาหน่ายแร่ใยหินและผลิ ตภัณฑ์
ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยเสนอให้กาหนดกรอบระยะเวลา ๒ ปี
ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คาลอนใหญ่ แ ละลอนคู่ เพราะปั จ จุ บั น มี วั ต ถุ ดิ บ อื่ น หรื อ
ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ทดแทนแล้ว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องหลายราย ที่ได้ป รับเปลี่ยนทาง
เทคโนโลยีมาใช้การผลิตกระเบื้องมุงหลังคาไร้แร่ใยหินอย่างสมบูรณ์ เพื่อคุ้มครองสุขภาพคนงาน ผู้บริโภค
และเตรียมเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศที่ให้ความสาคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งย่อมเป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศในระยะยาว จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่จะขยายเวลาเป็น ๕ ปี
๒.๓ พัฒนาระบบและมาตรการเฝ้าระวัง วินิจฉัย ป้องกัน และควบคุมการได้รับสัมผัสและรับผลกระทบจากแร่
ใยหิน ตลอดจนมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากแร่ใยหิน
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑ เอกสาร ๒
ทั้งนี้ จากการติดตามความคืบหน้าในการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จากสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้ทราบว่า ยังรอความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานหลัก
ในเรื่ อ งนี้ อ ยู่ เมื่ อ ได้ ม าแล้ ว จะต้ อ งสรุ ป เรื่ อ งเสนอคณะกรรมการกลั่ นกรองเรื่ องเสนอคณะรั ฐมนตรี คณะที่ ๑
(ฝ่ ายเศรษฐกิจ) ที่มีร องนายกรั ฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็น ประธานกรรมการ ก่อนจะพิจารณาบรรจุเ ป็น
ระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการทาให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ข้างต้น
ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๔

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ สอบถามว่า ฉนวนกันความร้อนที่ มี
ส่วนประกอบของแร่ใยหิน ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ใยหินทดแทนแล้วหรือไม่ และการรื้อผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบมีระบบการควบคุมหรือไม่
ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการจากผู้แทนสภาเภสัชกรรม แจ้งว่า สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศบนกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์จะระบุเป็น
ภาษาอังกฤษถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากการรื้อถอน สาหรับภาษาไทย คณาจารย์จากสี่สถาบันได้ศึกษาผลกระทบ
ของฝุ่นแร่ใยหินต่อสุขภาพและจัดทาแผ่นพับขั้นตอนการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่มีแร่ใยหินอย่างปลอดภัยเพื่อใช้ในการ
แนะนาผู้ปฏิบัติงานและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคที่จะซื้อกระเบื้องเพื่อเปลี่ยนหลังคาหรือรื้อถอน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปที่
มีโอกาสได้รับฝุ่นแร่ใยหินจากการรื้อถอนที่ฟุ้งกระจาย จากการนาเสนอที่ สช. ยืนยันความเห็นตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติฯ ที่ให้มีการยกเลิกการนาเข้า ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาลอนใหญ่และลอนคู่ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
ในกรอบระยะเวลา ๒ ปี ซึง่ ต่างจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่เสนอกรอบระยะเวลา ๕ ปี จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
นพ.อาพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า มติส มั ช ชาสุ ขภาพแห่ ง ชาติ ฯ มีข้อ เสนอให้
สั งคมไทยไร้ แร่ ใยหิ น ในปี ๒๕๕๕ ซึ่ง ในทางปฏิ บัติ เป็ นไปได้ย าก คณะรั ฐ มนตรีจึ งมี มติ ให้ ก ระทรวงอุต สาหกรรม
ศึกษาวิจัยและจัดทาแผนในการยกเลิกการนาเข้า ผลิตและจาหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
ทุกชนิด หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบข้อขัดแย้งในการกาหนดกรอบระยะเวลาในการยกเลิกกรณีกระเบื้องมุ ง
หลังคาลอนใหญ่และลอนคู่ที่คณะผู้ศึกษาเสนอให้ กาหนดกรอบระยะเวลาในการยกเลิ ก ภายใน ๒ ปี แต่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอกรอบระยะเวลา ๕ ปี ด้วยมีข้อกังวลในเรื่องเศรษฐกิจการค้ากับประเทศรัสเซีย และก่อนการบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ดังนั้น ความเห็นที่ สช. เสนออาจไม่มีน้าหนักมากพอ ทั้งกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจใน
การดูแลเรื่องสุขภาพก็ยังไม่มีรายงานสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากแร่ใยหิน เพื่อให้ความเห็นของ สช. ได้รับการพิจารณา จึงเสนอขออนุญาตประธานกรรมการได้ลงนามในหนังสือของ
คสช. ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อยืนยันความเห็นของ สช.
นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑ ให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่มี
แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ แต่ผลิตภัณฑ์เก่ายังมีอยู่ จะทาอย่างไรให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีแร่ใยหินเพื่อไม่ให้
มีปัญหาต่อสุขภาพ จึงหวัง ให้มีการขับเคลื่อนและผลั กดันมติส มัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็นนี้ให้เกิดผลโดยเร็ว
เพราะหากดาเนินการได้เร็ว จานวนประชาชนที่เจ็บป่วยจากแร่ใยหินจะน้อยลง ซึ่งขณะนี้มีสถาปนิกบางส่วนได้ตกลงกัน
ว่าต่อจากนีจ้ ะไม่ใช่วัสดุที่มีแร่ใยหินแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่อง มาตรการทาให้ สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และเห็นควรแจ้งยืนยันต่ อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาดาเนินการตามความเห็นของ สช. ที่มีต่อผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๕

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

เรื่องเพื่อพิจารณา

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้า งเพื่อส่งเสริมการเดิน
และการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ งจั ด ขึ้น เมื่อ วัน ที่ ๑๘-๒๐ ธั นวาคม ๒๕๕๕ ตามบทบั ญญั ติม าตรา ๔๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีมติเรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน” ซึ่งเป็น ประเด็นที่ ชมรมจักรยานแห่ งประเทศไทยได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (คจ.สช.) ซึ่ง คจ.สช. ได้พิจารณากาหนดเป็นระเบียบวาระ
สมั ช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๕ และได้ จัด ให้ มีค ณะท างานวิช าการเฉพาะประเด็น มี องค์ป ระกอบจากหลาย
ภาคส่วน ได้แก่ (๑) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกองออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) ผู้แทนจากสถาบันวิชาการ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยบูรพา (๓) ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน เช่น สมาคมสถาปนิกสยามฯ วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้แทนธนาคารออมสิน เป็นต้น ทาหน้าที่ทบทวนข้อมูลทางวิชาการ กฎหมาย นโยบายและ
กลไกที่เกี่ยวข้อง และจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ รวมถึงเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับ
พื้นที่ในทุกภูมิภาค ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาร่างเอกสารหลักและร่างมติ เสนอ
ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
๑. สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิถีการเดินทางหลักของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย นับแต่มีการ
นาจักรยานเข้ามาเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีก่อน สภาวะนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมาด้วยการแพร่หลายของ
ยานยนต์ในราคาที่ประชากรที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลางขึ้นไปสามารถซื้อหาได้ ประกอบกับการที่รัฐบาลรับเอา
แนวคิด การพั ฒ นาประเทศที่ ให้ ความส าคัญ กับ รถยนต์ส่ ว นบุค คล มาเป็น หลั กในการออกแบบเมื องและพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางขนส่ง การลงทุนและการพัฒนาระบบที่รองรับการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (NonMotorized Transport) คือ การเดินและการใช้จักรยาน และระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะระบบราง ถูกปล่อย
ปละละเลย เป็นเหตุให้คนจานวนมากเลือกการเดินทางแม้ในระยะสั้นๆ ด้วยยานยนต์ จนเป็นความเคยชิน พฤติกรรม
และนิสัย
(๑) ในด้านสุขภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายพอเพียงต่อสุขภาพ ด้วยการปั่นจักรยาน
ที่เป็นหนึ่งในการออกกาลังกายแบบแอโรบิ ก ๓ ชนิดที่ไม่มีแรงกระแทกต่อกระดูกและข้อ จึงเหมาะที่ สุดกับผู้สูงอายุ
หากส่งเสริมเป็นกิจกรรมประจาวันของประชาชนถือเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมสูงวัย เนื่องจากในปี
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุราว ๑๑ ล้านคน และหลังจากนั้นก็จะมี จานวนผู้สูงอายุมากกว่าขึ้น
เรื่อยๆ
(๒) ในด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานโดยเฉพาะสาหรับการเดินทางระยะสั้น
(๑-๕ กิโลเมตร) โดยเชื่อมโยงกับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ จะช่วยลดการใช้ยานยนต์ที่ไม่จาเป็นและลดการนาเข้า
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๖

น้ามันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เช่นในปี ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ ของมูลค่าการนาเข้ารวม
หรือกว่า ๑ ล้านล้านบาท ทั้งยังจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากมอเตอร์ไซด์ รถยนต์ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต
วันละ ๒๕-๓๐ คน และมีผู้พิการรายใหม่ปีละกว่า ๕,๐๐๐ คน คิดเป็นความสูญเสียราวปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
(๓) ในด้านสิ่งแวดล้อม การเดินทางระยะสั้นด้วยการเดินและการใช้ จักรยาน จะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ามันและก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง ที่ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีอัตราการปล่อยอันดับ
ที่ ๒๑ ของโลก มาจากภาคขนส่งมากถึง ๕๙.๘๐ ล้านตันหรือร้อยละ ๒๗ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๓ ถึงร้อยละ ๒๐
และก๊าซ CO2 ในกรุงเทพฯ ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากรถยนต์
(๔) ในด้านสังคมวัฒนธรรม การที่ประชาชนกลับมาเดินและใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น
จะช่วยคืนความเป็นชุมชนกลับมา จนมีการกล่าวว่า “เมืองจักรยานคือเมืองเจริญ ” (A cycle-lized city is a
civilized city)๑๓ และ “เมืองน่าปั่น เมืองน่าเดิน คือเมืองน่าอยู่”
๒. นโยบาย กฎหมาย และมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
 ระดับนานาชาติ
(๑) กฎบัตรโตรอนโตเพื่อกิจกรรมทางกาย (Toronto Charter for Physical Activity) ที่ประเทศไทยให้การ
รับรองไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓
(๒) แผนปฏิบัติการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ. ๒๕๕๑ (Non-Communicable Disease Action Plan 2008)
ขององค์การอนามัยโลก
(๓) ยุทธศาสตร์ระดับโลกเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๗ (Global Strategy on Diet,
Physical Activity and Health 2004) ขององค์การอนามัยโลก
(๔) ข้อเสนอของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้ อมและการพัฒ นา (The United Nations
Conference on Environment and Development) หรือ Rio +20
(๕) ข้อสรุปหนึ่งในการประชุมการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ (The
5th Regional Environmentally Sustainable Transport Forum) เมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ประเทศที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งไทย ได้ประกาศเป็นปฏิญญากรุงเทพสาหรับปี ๒๐๒๐ – เป้าหมายการคมนาคมขนส่งที่
ยั่งยืน ๒๐๑๐-๒๐๒๐ (Bangkok Declaration 2020 – Sustainable Transport Goals for 2010-2020)
(๖) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change - UNFCCC) ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน ๑๕๔ ประเทศที่ร่วมลงนามเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๕ และปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ที่ไทยให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕
 ระดับประเทศ
(๗) แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่กาหนดให้ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้ นทุน
การขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตไว้ในนโยบายที่ ๓ คือ นโยบายเศรษฐกิจ
(๘) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญานาทางและมียุทธศาสตร์ให้ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อ
เตรียมพร้อมการไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๙) แผนหลักการพัฒนาการขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ที่มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์
ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๗

(๑๐) แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่ งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๙๓ ซึ่งอยู่ในช่วงการจัดทาขั้นสุดท้าย
(๑๑) พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและ
เขตสุ ขาภิบ าล พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
จากการสังเคราะห์พบว่า พระราชบัญญัติต่างๆ เหล่านี้ยังไม่ได้เอื้อต่อหรือส่งเสริมการเดินและการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
๓. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว และมีฉันทมติร่วมกันให้ความเห็นชอบมติ เรื่อง “การ
จัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน และ
มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดดาเนินการดังนี้
(๑.๑) สานักนายกรัฐมนตรีกาหนดเป็นนโยบายหลักให้การเดินและการใช้จักรยานเป็นวิธีการ
เดินทางระยะสั้นที่สาคัญ และทาหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการนานโยบายนี้ไปปฏิบัติ
(๑.๒) กระทรวงคมนาคม ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ ด้วยการเดิน
เท้ า และการใช้ จั ก รยาน ให้ ค วามรู้ ที่ เ น้ น ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ผู้ เ ดิ น เท้ า และผู้ ใ ช้ จั ก รยานทุ ก กลุ่ ม คนในการสอบ
เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ทุกชนิด
(๑.๓) กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้เป็นเจ้าของอาคารขนาดใหญ่และอาคารสาธารณะ
รวมทั้งสถานีขนส่งสาธารณะ ต้องจัดให้มีที่จอดจักรยานที่สะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ รวมถึง กาหนดให้จังหวัดมี
หน้าที่สนับสนุนการเดินเท้าและใช้จักรยานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
(๑.๔) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กาหนดให้การเดินและการใช้
จักรยานเป็นระเบียบวาระขององค์กรปกครองท้องถิ่น จัดทาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการเดิน
เท้า การใช้ทางเท้าและ การสัญจร ของคนพิการและการใช้จักรยาน กาหนดพื้นที่จากัดความเร็วของยานย นต์ และ
ช่องทางการเดิน การใช้จักรยาน มีสัญลักษณ์และป้ายบอกชัดเจนในเขตชุมชน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง สร้างความตื่นตัวและสนับสนุนกิจกรรม ด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวันแก่
สาธารณชน
(๑.๕) กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้สถานศึกษามีหลักสูตรให้ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
การเดิ น และการใช้ จั ก รยาน อาทิ เ ช่ น การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการใช้ สั ญ ญาณมื อ และไฟจั ก รยานกั บ
ผู้ขับขี่ให้ถูกต้อง ปลอดภัยและสนับสนุนให้ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียนนักศึกษา
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รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้เดินหรือใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน และจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินและการใช้จักรยานภายในสถานศึกษา
(๑.๖) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและ
ให้บริการที่เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และราคาที่เป็นธรรม
(๑.๗) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเดินและ
ใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานอย่างต่อเนื่อง
(๑.๘) กระทรวงพลังงาน มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ ได้แก่
การเดินและการใช้จักรยาน และการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในการเดินทาง
(๑.๙) กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สนั บ สนุ น
การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่พักมีจักรยานให้บริการนักท่องเที่ยว
(๑.๑๐) กระทรวงการคลั ง มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุน ส่ งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
(๑.๑๑) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ รณรงค์ และสร้างองค์ความรู้เพื่ อ
ผลักดันนโยบาย และเพื่อสร้างพฤติกรรมสุขภาพด้วยการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ ๑.๑–๑.๑๑ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘
(๒) ขอให้ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การจั ด ระบบและโครงสร้ า ง
เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ดังนี้
(๒.๑) สนับสนุน กระบวนการ จัดทายุทธศาสตร์ “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการ
เดิน และการใช้จั กรยานในชีวิตประจาวัน ” ด้ว ยกระบวนการมีส่ ว นร่ว มจากภาคส่ ว นต่างๆ ทั้งภาคประชาสั งคม
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การ
จัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ตามภาคผนวก ท้ายเอกสารหลัก เป็น
เอกสารตั้งต้น
(๒.๒) สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเสนอต่อ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อรับรองร่างยุทธศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายใน ปี ๒๕๕๗
(๓) ขอให้ ช มรมจั ก รยานเพื่ อ สุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทยเป็ น แกนน า ประสานกั บ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้านการเดิน และการใช้จั กรยานและภาคี ส มัช ชาสุ ขภาพ สร้างเครือข่ ายความร่ว มมือขับเคลื่ อนการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ร่วมในกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ฯ ตามข้อ ๒.๑ รวมทั้ง
การให้คาปรึกษา คาแนะนา การสนับสนุนทางวิชาการ การศึกษาดูงานเรียนรู้จากพื้นที่ที่ดาเนินงาน
(๔) ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามมติที่เป็นรูปธรรมได้จริง คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็น
จึ ง ได้ จั ด ท า(ร่ า ง) ข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด ระบบและโครงสร้ า งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเดิ น และการใช้ จั ก รยานใน
ชีวิตประจาวัน ใน ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
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๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน ด้วยมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และการเงิน
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ สร้างความตระหนัก ตื่นตัว และทักษะ
รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑ เอกสาร ๑
๔. ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจาวัน เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะช่วยหนุนเสริมและสนองตอบต่อนโยบายและการทางานของ
รัฐบาลใน “ข้อ ๔.๓.๓ จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง อย่างมีบูรณาการและ
ครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ป้องกันโรคเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ” ได้เป็น
อย่างดี
๕. การดาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการด าเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คมส.)
ที่มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุ วพลา เป็นประธาน ได้มีการประสานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ มติสมัช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน” ดังนี้
(๑) เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๖ ได้ มี ห นัง สื อ แจ้ งมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฯ ดัง กล่ า วให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
(๒) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดาเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติฯ อาทิเช่น สานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สานักงานนโยบายและแผนขนส่ง
การจราจร สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพสามิต กรมทางหลวง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักนโยบายและแผนพลังงาน กรมการท่องเที่ยว กรมอนามัย และชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและไม่ขัดข้องที่จะนาไปดาเนินการเพราะ
เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ
มติฯ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
(๒.๑) ในมติข้อ ๑.๑ : ตามโครงสร้างของสานักนายกรัฐมนตรีที่เป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ไม่ได้มีอานาจ
หน้าที่โดยตรงในการกาหนดนโยบายและกากับหน่วยงานในกากับของนายกรัฐมนตรี จึงอาจไม่เหมาะสมที่จะ
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เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดนโยบายและทาหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการนานโยบายนี้ไป
ปฏิบัติ
(๒.๒) ในมติข้อ ๑.๒ : กรมทางหลวงยิ นดีให้ ความร่วมมือ แต่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ออกแบบทางจักรยานที่ต้องศึกษาทั้งระบบ ในขณะที่สานักงานนโยบายและแผนขนส่งการจราจร(สนข.) กาลัง
พั ฒ นาเส้ น ทางจั ก รยานเชื่ อ มระหว่ า งสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ลาดกระบั ง กั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า
แอร์พอร์ทลิ้งค์ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมรมจักรยานแห่งประเทศไทย
(๒.๓) ในมติข้อ ๑.๔ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับจะไปประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุง
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้วยเป็นภารกิจของ
ท้องถิ่นอยู่แล้ว หากมีการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาก็จะเป็นการกระตุ้นให้ท้องถิ่น
หันมาให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น
(๒.๔) ในมติข้อ ๑.๕ : การจัดการเรียนการสอนของ สพฐ. ในกลุ่มสาระศิลปศึกษาและพลศึกษา มีเรื่องเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตที่เน้ นเรื่ องอุบั ติเหตุ ไม่มีเรื่องจักรยานโดยตรง แต่ มีข้อที่ใกล้ เคียงคือ เรื่องการปฏิบัติตาม
สั ญลั กษณ์และป้ ายเตือนสิ่ งของหรื อสถานที่ที่เป็นอันตราย ซึ่ งสามารถแตกออกมาเป็นการท ากิ จกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอนโดยผ่านการทากิจกรรมได้ แต่ปัญหาในขณะนี้ คือ ในเขตกรุงเทพฯ มีข้อจากัดเรื่องที่
จอดจักรยานและเรื่องความปลอดภัย แต่หากเป็นในต่างจังหวัดปัญหาจะเป็นเรื่องการจัดหาจักรยานสาหรับเด็ก
นักเรียน
(๒.๕) ในมติข้อ ๑.๖ : ในการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจจะมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เป็นหน่วยงาน
หลัก แต่ในเรื่องคุณภาพจะเป็นภารกิจของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) ซึ่งมีคณะกรรมการ
ทาหน้าทีค่ วบคุมการพัฒนาและการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งอิงกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
(๒.๖) ในมติข้อ ๑.๗ : กระทรวงสาธารณสุขมีการส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว โดยมีการ
จัดตั้งเป็นคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส่วนโรงพยาบาลทั่วประเทศ และเริ่มขยายไปสู่ รพ.สต. ที่เน้นเรื่องการ
การปรับพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพ ในเรื่องจักรยานก็มีความพยายามส่งเสริมแกนนาอยู่ แต่ทั้งนี้ ก็ให้เป็นบริบท
ของแต่ละพื้นที่
(๒.๗) ในมติข้อ ๑.๑๐ : การนาเข้าจักรยานส่วนใหญ่จะใช้สิทธิ FTA จึงมีอัตราภาษีเท่ากับศูนย์อยู่แล้ว สาหรับกลไก
การตลาดในประเทศจะขึ้ น อยู่ กั บ มาตรฐานประเภทต่ างๆ ถ้ า ต้ องการส่ งเสริ มอุ ต สาหกรรมในประเทศ
ต้องไปส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม คือ ไปลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนการนาวัตถุดิบเพื่อเข้ามาผลิตจักรยาน ถ้า
ลดต้นทุนการนาเข้าด้านภาษี กระบวนการมาตรฐานก็จะไม่เกิด
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่ ๕.๑ เอกสาร ๒
ทั้งนี้ ได้ประสานเป็นการภายในกับปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (นายธงทอง จันทรางศุ ) แล้ว ได้รับการ
ยืนยันว่า ทางสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรียินดีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานเพื่อจัดทายุทธศาสตร์ การ
จัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน หากคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
๑. ให้ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อ
ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
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๒. เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ กรรมการจากผู้ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มีความเห็นว่า เห็นควรสนับสนุนการเดินหรือการใช้จักรยานเพื่อลดการเจ็บป่วยเป็นหลั ก แต่มีข้อสังเกตต่อ
การเสนอให้ดาเนินการตามมติในข้อที่ ๑.๑ – ๑.๑๑ ที่ต้องเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๘ นั้น ไม่สามารถทาได้ ด้วยขณะนี้
ผ่านมาจนเกือบสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และกาลังจะเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แล้ ว แต่ข้อเสนอจากมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติฯ นี้ยังมิได้เริ่มดาเนินการเลย ไม่นับรวมถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศ สภาพทางเท้าที่จะให้เดิน การลัก
ขโมยจักรยานทั้งที่จอดที่บ้านและที่สาธารณะ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อความสาเร็จ จึง เสนอให้มีการพิจารณาทบทวน
มติอีกครั้งก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดสาหรับทุกฝ่ายได้จริง
นายสนั่น วุฒิ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ เสนอว่า ในจังหวัดเชียงใหม่มีชมรมจักรยาน
เกิดขึ้นเกือบทุกอาเภอ เป็นการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในครอบครัว
และชุมชน หรือใช้เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ชักชวนกันไปเป็นกลุ่มทุกวันหยุด ได้เรียนรู้ชีวิตชุมชน
สังคม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งเกิดจากการรณรงค์ เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่มากกว่า ๑๐ ปี
ในเบื้องต้นมีปัญหาเรื่องโครงสร้างที่ไม่เอื้ออานวย หากได้ความร่วมมือจากตารวจที่ช่วยอานวยความสะดวกให้ และมี
ความพยายามร่ ว มกั น ผลั ก ดั น จนมี น โยบายจากผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ ถ นนตรงคู เ มื อ งเชี ย งใหม่ มี ท างจั ก รยาน
นักท่องเที่ยวก็นิยมใช้จักรยานไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ เป็นขบวน ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและลดมลภาวะได้มากมาย แต่เมื่อ
มีการเปลี่ยนผู้บริหารก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางจักรยานนั้นจึงหายไป นอกจากนี้ ยังได้เชื่อมกับกลุ่มองค์การ
มิตรภาพเอเซียที่รณรงค์การบริจาครถจักรยานที่สภาพดี จากประเทศญี่ปุ่นส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อกระจายไปตาม
ชุมชนต่างๆ ในทุกภูมิภาคด้วย ถึงแม้ว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นนี้จะมีปัญหาอุป สรรคอยู่บ้าง แต่เชื่อว่า
หากได้รับการสนับสนุนโดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและรีบดาเนินการ จะช่วยลดปัญหาอุปสรรค
นั้นๆได้บ้าง จึงเสนอให้เร่งรัดการเสนอมตินตี้ ่อคณะรัฐมนตรี
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า สนับสนุนการดาเนินงานตามมตินี้ แต่
เสนอให้ตั้งเป้าหมายสุดท้ายให้ เกิดเป็นวัฒนธรรมในการเดินและการใช้จักรยาน ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่ต้องใช้เวลา
ดังนั้น ในการดาเนินการจึงอาจแบ่งออกเป็นช่วงระยะที่เหมาะสมและเป็นไปได้ มีการรายงานความก้าวหน้าผลที่เกิด
เป็นรูปธรรมตามช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะทาให้มตินี้มีความชัดเจนต่อหน่วยงานต่างๆที่ต้องรับไปดาเนินการ และสืบ
เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๓.๓ ที่ได้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สช. ที่คณะผู้วิจัยฯ ได้มีข้อเสนอต่อ
สช. ต่อความท้าทายในการทางานที่ต้องเป็น ตัวประสานกับภาคีเครือข่าย จึงขอเสนอว่า นอกจากการเสนอมตินี้ต่อ
คณะรัฐมนตรีในลักษณะที่เป็นนโยบายระดับชาติ (macro policy support) แล้ว ควรมีการสนับสนุนให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้จริงในระดับชุมชนท้องถิ่น (micro movement) โดย สช. ทาหน้าที่ประสานภาคีเครือข่ายที่เป็นทั้ง
เครือข่ายของ สช. โดยตรงหรือประสานผ่านเครือข่ายไปยัง ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ตลอดจนองค์กรภาคีต่างๆที่ทางาน
กับ ชุมชนท้องถิ่น ตอนนี้ มีเทศบาลหลายแห่ งอยากดาเนินในเรื่องนี้ แต่ขาดองค์ความรู้ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีการ
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เคลื่อนไหวในระดับชุมชนท้องถิ่นคู่ขนานเป็นพื้นที่นาร่องอย่างน้อยสัก ๑๐-๒๐ แห่ง ก็จะเป็นตัวอย่างและจุดเริ่มต้น
ในการขยายพื้นทีใ่ ห้เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต
นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการจากผู้ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความเห็ นว่า เห็ น ด้ว ยในหลั กการ แต่ การกาหนดระยะเวลาที่ต้องส าเร็จควรพิจารณาให้ครอบคลุ มชัดเจนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อื่นๆ ของประเทศ เช่น การเจริญเติบโตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้ง
เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากในมติฯ เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับชาติจึงควรต้องคานึงถึงการดาเนินงานได้
จริงในระดับพื้นที่จะทาได้อย่างไรด้วย เช่น ที่ไหนมีความพร้อมก็น่าจะเริ่มดาเนินงานได้เลย อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้
ชัดเจน คือ การมี มอเตอร์ ไซค์รับ จ้างที่แม้เส้ นทางใกล้ๆคนก็ไม่ยอมเดิน อาจเป็นเพราะเส้นทางเดิน หรือเส้นทาง
จั กรยานไม่มีห รื อมีก็ ไม่ ป ลอดภั ย และการกาหนดกรอบระยะเวลาให้ ชัดเจน รวมทั้ ง มาตรการทางการเงิน การ
ปรับปปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องใช้เวลาพอสมควร จึงควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจอื่นๆหนุนเสริมด้วย การ
สนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานเป็นประเด็นสาคัญในเรื่องการส่งเสริมการขนส่งอย่างยั่งยืน หน่วยงานที่จะ
ขับเคลื่อนอยากให้มองตรงประเด็นว่าหน่วยงานไหนเป็นหลัก
พระครูอมรชัยคุณ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ปรัชญานี้คือการสร้างสุขภาวะของชุมชนใน
ระดับประเทศที่จะทาอย่างไรให้ประชาชนมีการออกกาลังกาย คงไม่ใช่สนับสนุนการเดินและการใช้จักรยานเพียงอย่าง
เดียว ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความพยายามที่จะใช้จักรยานเป็นสื่อสอนธรรมะและให้เยาวชนได้ออกกาลังกาย โดย
ขี่จักรยานรณรงค์การวิ่งเพื่อไปไหว้พระ ๙ วัดในเขตอาเภอ ได้ประโยชน์มาก ถ้าสามารถสนับสนุนให้เกิดอย่างนี้ในทุก
ชุมชนท้องถิ่นจะแก้ปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง จากปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นต้นเหตุทาให้ชาวบ้านยากจน และ
ยังก่อให้เกิดความสามัคคีกัน ได้พูดคุยสนทนากัน สาหรับในวัดก็สามารถหาพื้นทีท่ าทางเดินเพื่อเดินจงกรมแทน
นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ ที่ปรึกษา คสช. มีความเห็นว่า ควร
สนับสนุนการดาเนินงานตามมตินี้เ พราะเป็นประโยชน์ทางสังคมและเป็นประโยชน์ต่อสุข ภาพอย่างยิ่ง จึงควรเป็น
นโยบายของประเทศไทยในการผลักดันให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวัน ที่เน้น ๓ เรื่องสาคัญ ถึงจะ
เกิดผลในทางปฏิบัติและเกิดความสาเร็จ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือ (๑) ความมีพลังของประเด็นนโยบายต่อการ
นาไปปฏิบัติ (๒) ความชัดเจนในการบริหารจัดการ ที่เน้นให้เห็นถึงความปลอดภัยกับความสะดวกที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจาวันได้ และ (๓) การออกแบบให้สอดคล้องกับ พื้นที่และวิถีชีวิตประจาวันของกลุ่มคนและพื้นที่ในเขตเมือง
กับเขตชนบทที่แตกต่าง
นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘ มีความเห็นว่า จังหวัดอุทัยธานี
มีการใช้จักรยานเป็น วิถีชีวิตประจาวัน แต่เมื่อมีการตัดถนนจากวังกระชายจังหวัดสุพรรณบุรีมาที่จังหวัด ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการใช้จักรยาน จึงขอให้ เร่งรัดการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นนี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
กระทรวงคมนาคมดาเนินกาตามมติในข้อ ๑.๒ ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางกับขนส่งสาธารณะ
ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการจากผู้แทนสภาเภสัชกรรม มีความเห็นว่า การกาหนดนโยบายต้องมี
มาตรการที่เป็นรูปธรรมก่อน เช่น ในมติข้อ ๑.๕ ที่ให้กระทรวงศึกษากาหนดให้สถานศึกษามีหลักสูตรให้ ความรู้และ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเดินและการใช้จักรยาน ตลอดจนจัดให้มีการอานวยความสะดวก เสนอให้กาหนดมาตรการ
ให้มหาวิทยาลัยกว่า ๑๒๐ แห่งเป็นต้นแบบ เช่นที่ในงานวันพระราชทานปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ให้
รถเข้ามาในบริเวณงานทาให้ผู้ที่มามีความสุขมาก หรือ กรรมการสิ่งแวดล้อมจุฬาฯ จะกาหนดให้มีจุดจอดรถ ๔ แห่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๒๓

โดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดจ านวนรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกประมาณหนึ่ง หมื่นคันลง ดังนั้น ข้อเสนอในมติต่างๆ ถ้าไม่มี
รูปธรรมที่ชัดเจน คาดว่าเมื่อถึงปี ๒๕๕๘ ก็จะไม่เห็นรูปธรรมความสาเร็จ
นายสมนึก ธนเดชากุล กรรมการจากผู้แทนนายกเทศมนตรี มีความเห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใน
ประเด็นนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงาน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ในบางแห่งได้มีการปรับปรุงเส้นทาง
จักรยาน เช่นที่จังหวัดนนทบุรีได้มีนโยบายที่มีการดาเนินการแล้ว ๑๐๐ จุด จัดทาจุดจอดจักรยานเพื่อต่อรถสาธารณะ
อื่นๆ หากพื้นที่จอดในซอยแออัดก็จะมาจัดให้บนทางเท้าของถนนใหญ่ ประเด็นที่มีส่วนสาคัญยิ่ง คือ วินัยการจราจร
เพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต ของตนเองและผู้ อื่ น และโดยเฉพาะการที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ) ก็มีแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศไทยในทิศทางเดียวกันนี้ จึงเชื่อว่า ถ้ามี
มาตรการที่ดี ก็จะสามารถบรรลุผลสาเร็จได้แต่อาจไม่ใช้ในปี ๒๕๕๘ แต่อย่างน้อยก็ได้เริ่ม หากร่วมดาเนินงานไปกับ
การรณรงค์ลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ก็จะสนับสนุนเกิดผลได้ทั้ง ๓ ประเด็นไปพร้อมๆกันได้
นายเดชา ศุภวันต์ กรรมการจากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นว่า ข้อเสนอใน
มตินี้ ในเรื่องมาตรการที่จะทาให้ผู้ที่เดินและผู้ขี่จักรยานปลอดภัยยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
นายสุ วั ฒ น์ ตั น ติ พั ฒ น์ กรรมการจากผู้ แ ทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามเห็ น ว่ า
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติควรกาหนดเป็นภาพรวม ให้เป็นการสร้างสุขภาพของคน โดยมีเป้าหมายการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพทีป่ ลอดภัย ประหยัดและเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) มีและให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้คนทุกวัย
ได้มีการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย (๒) สนับสนุนการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพทั้งการบริหารร่างกายและการใช้
เครื่องมือ โดยให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในการให้บริการทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น (๓) มีทางเลือกของการออก
กาลังการด้วยการเล่น กีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัย (๔) การทางานในบางประเภทถือว่าเป็นการออกกาลังกายอยู่
แล้ว เช่น ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร แต่ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความปลอดภัย (๕) การจัดสถานที่ออกกาลัง
กายที่เหมาะสมกับวัย สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม และสถานภาพที่แตกต่าง เช่น กระทรวงศึกษาจะมีเด็กก่อนวัยเรียน วัย
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึง ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา
(๖) ความชัดเจนของหน่ วยงานที่จ ะมีห น้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานตามมตินี้ในภาพรวมในทุกพื้นที่ ทั้ง
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สถานที่ทางาน
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ประเด็นข้อเสนอนี้เป็นนโยบายที่สาคัญ
เพราะเป็นการบูรณาการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้มีการดาเนินงานร่วมกันและน่าจะทาได้ ไม่ยาก โดย
เสนอให้ จั ด ท าพื้ น ที่ ต้ น แบบเป็ น ตั ว อย่ า ง คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ค วามพร้ อ มและเหมาะสมอาจเป็ น ในระดั บ จั ง หวั ด
ดาเนินการให้เป็นวิถีของชุมชนครอบคลุมในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย จึงต้องการนักออกแบบที่ดูแลภูมิสถาปัตย์ให้งาม
ให้ถูกต้อง หรือเสนอให้มหาวิทยาลัยที่สนใจทาเป็นตัวอย่าง
นายปิยกูล คุณแก้ว กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ มีความเห็นว่า ในปี ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติให้หน่วยงานราชการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิ การให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๕ ขณะนี้ปี ๒๕๕๖ ก็ยัง
ไม่แล้วเสร็จ ถ้ามตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก็จะช่วยส่ง เสริมการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกและสิ่งแวดล้อมให้คนพิการ ด้วยถ้าที่ใดคนเดินได้ จักรยานไปได้ คนพิการก็ไปได้
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นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ กรรมการจากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เสนอให้คานึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอีก ๓ กลุ่ม คือ (๑) เด็กและเยาวชนที่จะมาใช้ (๒) คนพิการ (๓) คนสูงอายุ และ
หากจะขับเคลื่อนประเด็นให้ครอบคลุมได้ทั้ง ๓ กลุ่ม จะดาเนินการอย่างไร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ ได้เร่งรัดให้ส่วนราชการช่วยกันดูแลเพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ได้รับความสะดวกสบาย
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ กรรมการจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีความเห็นว่า ทาอย่างไรที่จะให้
เกิดกระบวนการที่มีกลไกขับเคลื่อนหรือตัวกระตุ้น จึงเสนอให้ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
คมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เป็นเจ้าภาพหลัก ถ้าขับเคลื่อนให้ อปท. ทุกแห่งจัดตั้งกลไกหนุนเสริมที่
เชื่อมโยงกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เช่น จัดตั้งชมรมคนขี่จักรยานโดยองค์การบริหารส่ วนตาบล
(อบต.) จัดซื้อจักรยาน ๑๐ คันต่อ ๑ แห่ง ก็จะมีจักรยานถึงกว่า ๕๔,๐๐๐ คัน ซึ่งจะเกิดผลกระทบทั้งประเทศและ
กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจากข้อเสนอของประชาชนผู้ใช้ จักรยาน เช่น
แจ้งกระทรวงคมนาคมและ อปท. ในการปรับปรุงเส้นทาง จึงเห็นว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ดี
เพราะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ลดรายจ่าย ลดพลังงาน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่วันนี้มี จานวนรถยนต์
มากกว่าถนน จะต้องทาอย่างไรให้คนจอดรถไว้ที่บ้านให้ได้มากที่สุดเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจรในเมือง ถ้าเรื่องนี้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในฐานะผู้แทน อปท. ยินดีประสาน อปท. ประมาณ ๘,๐๐๐ แห่งเพื่อร่วมดาเนินการให้
เกิดผลกระทบ จัดตั้งชมรมเพื่อเป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนให้เกิดเป็นภาพใหญ่ของประเทศ
รศ.ดร.ดรุณี รุจ กรกานต์ กรรมการจากผู้ แทนสภาการพยาบาล มีความเห็นว่า การที่ห น่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องจะออกแบบจนถึงปฏิบัติ การให้เกิดผลเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา จึงมีความห่วงใยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
มตินี้ โดยเฉพาะสานักนายกรัฐมนตรีที่มีความหนักใจในมติที่ได้รับมอบหมายที่ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่
กาหนดไว้ในมติ
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มีความเห็นว่า ในสภาพความเป็นจริง การ
ใช้ ขี่จั กรยานมีความแตกต่างตามสถานที่ที่ ต่างจังหวัด เป็น แบบหนึ่งในกรุงเทพฯ ก็ จะเป็นอีก แบบ รวมทั้งสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทยที่แดดออก มีฝนตก มีฝุ่นละอองจากการจราจรและอื่นๆ เมื่อไปถึงที่ทางานก็ต้องอาบน้า
เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ การส่งเสริม ตามข้อเสนอนี้จึงไม่ง่าย ทั้งต้องคานึงถึงเรื่องความปลอดภัย ทั้งการเดินและการใช้
จักรยาน การที่กาหนดให้ต้องดาเนินการเสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๘ ไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงเห็นควรเสนอให้ขยับกาหนดเวลา
ดังกล่าวออกไป
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัส ดิ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่ งประเทศไทย ผู้นาเสนอ ชี้แจงว่า การ
ดาเนินการตามข้อ ๑.๑ – ๑.๑๑ ที่กาหนดให้มีการดาเนินการเสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๘ นั้น ไม่ได้คาดหวังว่ารูปธรรมที่เป็น
โครงสร้างจะสาเร็จ ที่คาดหวังคือ จุดเริ่มของการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้เอื้ออานวย เช่น การออก
กฎกระทรวงกาหนดให้อาคารต้องมีที่จอดจักรยาน จะทาให้อาคารที่สร้างใหม่จะต้องมี
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ มีความเห็น ว่า ต้องระบุให้ชัดเจนว่า
จะต้องดาเนินการในเรื่องใดและให้สาเร็จเมื่อใด ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองฮอกไกโด คนญี่ปุ่นขี่จักรยานไปสถานีรถไฟและ
จอดทิ้งไว้จานวนมาก ผู้บริหารเมืองได้บอกว่าหากประเทศไทยต้องการก็ให้ไปเอามาได้ สาหรับกรุงเทพฯ ได้จัดบริการ
จักรยานตามจุดต่างๆเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในระยะทางสั้นๆ แต่ไม่ทราบรายละเอียดในการจะไปใช้บริการ ต้ อง
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ชาระค่าเช่า หรือไม่ อย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาเรื่องการลักขโมยจักรยานยังเป็น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๒๕

เรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความสาคัญ ในบางประเทศจะจอดจักรยานต้องถอดล้อหน้าล้อหลังไปรวมกันแล้วเอาโซ่มัดไว้ โดย
สรุปกรรมการทุกท่านเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นนี้และเห็นควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการแนบข้อสังเกตของคณะกรรมการประกอบด้วย
มติที่ประชุม

๕.๒

เห็ น ชอบมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่ อ ง การจั ด ระบบและ
โครงสร้ า งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเดิ น และการใช้ จั ก รยานในชี วิ ต ประจ าวั น โดยมอบให้
ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตของกรรมการไปพิจารณา และให้เสนอมติพร้อมข้อสังเกตของ
กรรมการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามคาสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ที่ ๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ ที่มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธาน มีหน้าที่และอานาจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบกลไก หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(เอชไอเอ) โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบั ญญัติสุขภาพแห่งชาติและรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและจัดทาแผนการพัฒนา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรด้ า นการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ และสื บ เนื่ อ งจากระเบี ย บวาระเพื่ อ ทราบที่ ๓.๕
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพได้เสนอและให้ คณะกรรมการฯ มีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี
เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิ นผลกระทบด้านสุขภาพเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จึงขอเสนอ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพ ที่ มีว าระการดารง
ตาแหน่ง ๓ ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
๒. มอบหมายให้ นายแพทย์วิพุธ พูล เจริญ เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓. มีกรรมการไม่เกิน ๒๐ คน
๔. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมและสนั บสนุ นการพัฒนาระบบ กลไก หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกาหนด
๔.๓ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สาหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทั้งภาค
ประชาชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษา และภาคราชการ รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการดาเนินงานตามแผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๒๖

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนาเพื่อวางระบบฐานข้อมูลและสร้าง
องค์ความรู้สาหรับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประเทศไทย
๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสื่อสารทางสังคม
๔.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานได้ตามความจาเป็น
๔.๗ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่มี นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีกรรมการจานวนไม่เกิน ๒๐ คน มีวาระการดารงตาแหน่งเป็น
เวลา ๓ ปี นับแต่ วันที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้ าที่และอานาจตามเสนอข้างต้น โดยมอบหมายให้ ประธานกรรมการและ
เลขานุการพิจารณาจากกรรมการชุดเดิมหรือพิจารณาใหม่ เสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๒

เห็นชอบให้แต่งตั้งนายแพทย์ วิพุธ พูลเจริญ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีกรรมการจานวนไม่เกิน ๒๐ คน มีวาระ
การดารงตาแหน่งเป็นเวลา ๓ ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่และอานาจตามเสนอ
เรื่องอื่น ๆ

นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพื่อการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอนัดหมายการประชุม คสช. ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณากาหนดให้มีการประชุม ๕/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และมอบฝ่ายเลขานุการให้นาประเด็นเรื่องอาหาร และเรื่องอากาศ
เป็นระเบียบวาระการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทารายงานการประชุม
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน้าที่ ๒๗

