สารบัญ
หนา
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๑

หมวด ๑

สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ

๔

หมวด ๒

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๗

หมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

๑๔

หมวด ๔

สมัชชาสุขภาพ

๒๑

หมวด ๕

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

๒๓

หมวด ๖

บทกําหนดโทษ

๒๕

บทเฉพาะกาล
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๒๕
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๑

มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุข ภาพ
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒๑[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย
ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล
“ปญญา” หมายความวา ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยาง
แยกไดในเหตุผลแหงความดี ความชั่ว ความมีประโยชนและความมีโทษ
ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟอเผื่อแผ
“ระบบสุ ข ภาพ” หมายความวา ระบบความสัม พัน ธทั้ ง มวลที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการตาง ๆ อันเกี่ยวกับ
การสรางเสริมสุขภาพการปองกัน และควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บปวย และการฟนฟู
สมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
“บุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข ” หมายความว า ผู ใ ห บ ริ ก าร
สาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดรองรับ
“ผูประกอบวิชาชีพดา นสาธารณสุข ” หมายความวา ผูประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายวาดวย สถานพยาบาล
๑ [๑]

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๖ ก/หนา ๑/๑๙ มีนาคม
๒๕๕๐

๒
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“สมัชชาสุขภาพ” หมายความวา กระบวนการที่ใหประชาชนและ
หนว ยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของไดรว มแลกเปลี่ยนองคความรูและเรียนรู
อย า งสมานฉั น ท เพื่ อนํ า ไปสูก ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่ อ
สุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยาง
เปนระบบและอยางมีสวนรวม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสุขภาพแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุข ภาพ
แหงชาติ
“สํา นัก งาน” หมายความวา สํ า นักงานคณะกรรมการสุข ภาพ
แหงชาติ
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการ
บริหาร
“หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา ราชการสว นกลาง ราชการ
ส ว นภู มิ ภ าค ราชการส ว นท อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก รควบคุ ม การ
ประกอบวิชาชีพ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ
“รั ฐ มน ต รี ” หมา ย ค ว า มว า รั ฐ มน ต รี ผู รั ก ษ า ก า รต า ม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
สาธารณสุ ข รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจออก
กฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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๓

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได
หมวด ๑
สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
มาตรา ๕ บุค คลมี สิ ทธิ ใ นการดํา รงชี วิ ต ในสิ่ง แวดล อมและ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
บุคคลมีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิด
สิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖ สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพ
ของระบบเจริญพันธุซึ่งมีความจําเพาะ ซับซอนและมีอิทธิพลตอสุขภาพ
หญิ ง ตลอดช ว งชี วิ ต ต อ งได รั บ การสร า งเสริ ม และคุ ม ครองอย า ง
สอดคลองและเหมาะสม
สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและ
กลุมคนตาง ๆ ที่มีความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตองไดรับการสรางเสริม
และคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย
มาตรา ๗ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล
ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้นเสียหายไมได เวน
แตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคล นั้นโดยตรง หรือ
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาในกรณีใด ๆ ผูใดจะ
อาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือ

๔
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กฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของบุคคลที่ไมใช
ของตนไมได
มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุข
ตองแจงขอมูลดานสุข ภาพที่เ กี่ยวของกับการใหบริการใหผูรับบริการ
ทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับ
หรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใด จะ
ใหบริการนั้นมิได
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุ
ที่ผูรับบริการปกปด ขอเท็จ จริง ที่ต นรูและควรบอกใหแจง หรือแจ ง
ขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรือ
อันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูรับบริการอยูในภาวะที่เ สี่ย งอัน ตรายถึงชีวิตและมีความ
จําเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน
(๒) ผูรับบริการไมอยูในฐานะที่จะรับทราบขอมูลได และไมอาจ
แจง ใหบุคคลซึ่ง เปน ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิ ช ย ผู ป กครอง ผู ป กครองดู แ ล ผู พิ ทั ก ษ หรื อ ผู อ นุ บ าลของ
ผูรับบริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงค
จะใชผูรับบริการเปนสว นหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผูประกอบ
วิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา และตอง
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับบริการกอนจึงจะดําเนินการได
ความยินยอมดังกลาว ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได
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๕

มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
เกิดขึ้น หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ตองเปดเผย
ขอมูลนั้น และวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและ
จัดหาขอมูลใหโดยเร็ว
การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ
มาตรา ๑๑ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลมี สิ ท ธิ ร อ งขอให มี ก าร
ประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
จากนโยบายสาธารณะ
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผ ล
จากหนว ยงานของรั ฐ กอนการอนุญ าตหรือการดํ า เนิน โครงการหรื อ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดง
ความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว
มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจ ะ
รับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได
การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของ
บุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวา การกระทํานั้นเปนความผิดและให
พนจากความรับผิดทั้งปวง

๖
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หมวด ๒
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา
“คสช.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐ มนตรีห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ น ายกรัฐ มนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงสาธารณสุข เป น รองประธาน
กรรมการ
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไม
เกินหาคน เปนกรรมการ
(๔) ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ เป น
กรรมการ
(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่
คน เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนองค กรวิช าชีพด า นสาธารณสุข ที่ มีกฎหมายจัด ตั้ ง
องคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๘) ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๙) ผูทรงคุณ วุฒิดา นตาง ๆ ซึ่ง ตองไมเ ปน ผูประกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจํานวนหกคน เปนกรรมการ
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๗

(๑๐) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากํา ไร ไมวา จะจด
ทะเบียนเปน นิติบุคคลหรือไม ซึ่ง เลือกกันเองจํา นวนสิบสามคน เปน
กรรมการ
ใหเ ลขาธิ การเปน กรรมการและเลขานุก าร และใหเ ลขาธิ การ
แตงตั้งพนักงานของสํานักงานไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ
(๑๐) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไม เ ปน ผูมี ค วามผิ ด ปกติ ท างจิต อัน เปน อุป สรรคต อการ
ปฏิบัติหนาที่
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) ไมเ คยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออก ปลดออกหรือใหออก
จากหนวยงานของรัฐ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน
แตเ ปน โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ
มาตรา ๑๕ การเลื อ กกรรมการตามมาตรา ๑๓(๖) ให
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ให ผูว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร นายกเมือ งพัท ยาและ
หัวหนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเปน
การเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่ง
คน

๘
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คน

(๒) ใหนายกเทศมนตรีทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่ง

(๓) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเลือกกันเองให
ไดกรรมการหนึ่งคน
(๔) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงเลือกกันเองใหได
กรรมการหนึ่งคน
การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรร
หาจะจัดใหมีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง หรือจะจัดใหมีการสมัครและ
ใหลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณียหรือวิธีอื่น ใดก็ได ทั้งนี้ ตาม
วิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ใหเปนไป
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวย
การประกอบโรคศิลปะกําหนด
มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
ในการกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหา
แยกกลุมของผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เปนหกกลุม และใหผูทรงคุณวุฒิ
ของแตละกลุมเลือกกันเองใหไดกรรมการกลุมละหนึ่งคน
การจัด ใหผูทรงคุณ วุฒิผูใดอยูในกลุมผูทรงคุณ วุฒิกลุมใด ให
เปน ไปตามที่ผูทรงคุณ วุฒิแสดงความจํา นงตอคณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุค คลเขา อยูในบัญชีรายชื่อของ
กลุมผูทรงคุณวุฒิแตละกลุมตามที่เห็นสมควรดวยก็ไ ด แตตองไมเกิน
หนึ่ง ในสามของจํานวน ผูทรงคุณ วุฒิที่แสดงความจํานงในแตละกลุม
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๙

เวน แตมีผูแสดงความจํา นงนอยกวา หา คน ใหค ณะกรรมการสรรหา
เสนอไดไมเกินหาคน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแสดงความจํานงเพื่อเขาอยูในกลุมใดตามวรรค
สามตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการสรรหากํา หนดสําหรับ
กลุมนั้น และจะแสดงความจํานงเขาอยูในกลุมใดเกินหนึ่งกลุมมิได
การแยกกลุมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองใหประกาศใหประชาชน
ทราบเปนการทั่วไปลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนมีการเลือก และให
ประกาศแยกกลุมใหมทุกครั้งที่จะมีการเลือก
มาตรา ๑๘ การเลือ กกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ให
คณะกรรมการสรรหาดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัด กลุมขององคกรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ
(๒) จัดใหองคกรภาคเอกชนในแตละจังหวัดที่ประสงคจะมีสวน
รวมมาขึ้นทะเบียนในกลุมตาง ๆ ตาม (๑)
(๓) จัด ให ผูซึ่ง มีหนั ง สื อ มอบหมายใหเ ปน ผู แทนขององคก ร
ภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนตาม (๒) ของแตละจังหวัดมาเลือกกันเองใน
แตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน
(๔) จัด ใหผูไ ดรับการเลือกเปน ผูแทนของแตละกลุมในแตละ
จัง หวัด ตาม (๓) มาประชุมร ว มกัน และเลื อกกัน เองใหเ หลื อผูแทน
จังหวัดละหนึ่งคน
(๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเปนสิบสามเขต โดย
ใหกรุงเทพมหานครเปน หนึ่ง เขต และใหผูแทนตาม (๔) ของแตละ
จังหวัดในแตละเขต ยกเวนกรุงเทพมหานครมาประชุมรวมกันและเลือก
กันเองใหเหลือเขตละหนึ่งคน

๑๐

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ให มี ค ณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง ซึ่ ง คสช.
แตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หนึ่ง
คน เปนประธานคณะกรรมการสรรหา
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่ง
คน ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า นสาธารณสุ ข หนึ่ ง คน ศาสตราจารย ข อง
มหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหนึ่งคน
ผู ป ระกอบอาชี พ สื่ อ มวลชนหนึ่ ง คน ผู ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู แ ทนตาม
กฎหมายขององคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับ
สุขภาพโดยไมแสวงหากําไรหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๒๐ ให ค ณะกรรมการสรรหามี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจ
ดังตอไปนี้
(๑) กํ า หนดวิ ธี ก าร หลั ก เกณฑ แ ละระยะเวลา ตลอดจน
ดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไวใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และมาตรา
๑๘
(๒) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่
คณะกรรมการสรรหามอบหมาย
มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ
(๑๐) มีว าระการดํา รงตําแหนงคราวละสี่ป โดยกรรมการตามมาตรา
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๑๑

๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
มิได
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนตนจะเขารับหนาที่
เมื่อกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดํา เนินการเลือก
เพื่อแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบวาระไมนอยกวา
เกาสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ว าระของกรรมการที่ พน จากตํา แหนง ก อนครบวาระ
เหลืออยูไมถึงหนึ่งป และยังมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู หรือ
แมไมมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู แตมีวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกเพื่อแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้น
ก็ได และในกรณีนี้ให คสช. ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตํา แหนงตามวาระ กรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนงตามที่ระบุไว
ในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี
มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

๑๒
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(๓) ถูกจําคุก
(๔) คสช. มี มติ ไ ม นอ ยกวา สองในสามของจํา นวนกรรมการ
ทั้ง หมดเทา ที่มีอยูใหออกเพราะบกพรองตอหนา ที่ มีค วามประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๒๔ หลักเกณฑและวิธีการการประชุม คสช. และการ
ปฏิบัติงานของ คสช. ใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๒๕ ให คสช. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จั ด ทํ า ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ เ พื่ อ เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะหรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาต อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ
นโยบายและยุทธศาสตรดา นสุข ภาพ และติดตามผลการดํา เนิน งาน
ตามที่ ไ ด เ สนอแนะหรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาดั ง กล า วพร อ มทั้ ง เป ด เผยให
สาธารณชนทราบดวย
(๓) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมี
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(๔) จัด ใหมี หรื อส ง เสริม สนับ สนุน ให มีกระบวนการในการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผล
เกี่ย วกับระบบสุข ภาพแหง ชาติและผลกระทบดา นสุข ภาพที่เ กิด จาก
นโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
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๑๓

(๖) เสนอแนะหรื อ ให คํ า ปรึ ก ษาในการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัตินี้ หรือการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) กํ า หนดนโยบาย และกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การของ
คณะกรรมการบริหารและสํานักงาน
(๘) แตง ตั้ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม ที่ คสช. มอบหมาย
(๙) วางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมที่มิใชเบี้ยประชุมของ คสช.
และระเบีย บวาดว ยคา ใชจายในการเดิน ทาง และคา ใชจา ยอื่น ในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอเสนอแนะหรือคํา ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุข ภาพตาม (๒) ต อ งสอดคลอ งกับ ธรรมนู ญ วา ดว ยระบบสุ ข ภาพ
แหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพดวย
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๒๖๒[๒] ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ขึ้น เป น หน ว ยงานของรัฐ ที่ ไ ม เ ปน สว นราชการตามกฎหมายว า ด ว ย
๒ [๒]

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แก ไ ขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติ สุ ขภาพแห ง ชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๔
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ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ให สํ า นั ก งานมี ฐ านะเป น นิ ติ บุ ค คลและอยู ใ นกํ า กั บ ของ
นายกรัฐมนตรี
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจาง
ของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวใน
กฎหมายดังกลาว
มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของ
รัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องสุข ภาพ และดํา เนิน การเพื่อให เ กิด การทํ า งานรว มกัน ในระดั บ
นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ
(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ รวมทั้งสถานการณ
ของระบบสุข ภาพเพื่ อ จัด ทํ า เป น รายงานหรื อเพื่ อ ประโยชน ใ นการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ดํา เนิน การเพื่อใหการจัด สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการ
สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กํา หนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย
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๑๕

รายป

มาตรา ๒๘ รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปน
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสํานักงาน
(๔) รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

มาตรา ๒๙ บรรดารายไดของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไมเปน
รายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ทรัพยสิน ของสํา นักงานไมอยูในความรับผิด แหง การบังคับคดี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูสํานักงานในเรื่องทรัพยสิน
ของสํานักงานมิได
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคใหหรือ
ไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดตามมาตรา ๒๘ (๒) (๓)
(๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ใหสํา นักงานมีอํา นาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํา นักงานไดมาโดยใชเ งินรายไดต าม
มาตรา ๒๘ (๑) ใหต กเปน ที่ราชพัสดุ แตสํา นักงานมีอํา นาจในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได
มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจา ยเงินของสํานักงานให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

๑๖
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การบัญ ชีข องสํา นักงาน ใหจัด ทํา ตามหลักสากลตามแบบและ
หลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกํ า หนด และต อ งจั ด ให มี ก าร
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบอยาง
นอยปละครั้ง
ใหสํานักงานจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุล
และบัญชีทํา การสง ผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่ สิบวัน นับแตวันสิ้น ป
บัญชีของทุกป
ใ น ทุ ก ร อ บ ป ใ ห สํ า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น แ ผ น ดิ น ห รื อ
บุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้งดวยความเห็นชอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการ
ใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอ
วิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และ
ไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี เสนอตอ
คสช.
ภายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น นั บแต วั น สิ้ น ป บั ญ ชี ข องทุ ก ป ให
สํานักงานทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอตอ
คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญ ชีทําการที่
ผูสอบบั ญ ชี รับ รองวา ถูก ตอ งแลว พร อมทั้ง รายงานของผูส อบบัญ ชี
รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาดวย
มาตรา ๓๑ ให มี เ ลขาธิ ก ารคนหนึ่ ง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการ
บริหารงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ คสช. มีหนาที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป
ซึ่ง งานของสํา นักงาน และเปน ผูบัง คับบัญ ชาพนักงานและลูกจา งใน
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๑๗

สํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดเปนผูชวย สั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได
คุณ สมบัติ ข องเลขาธิก ารและรองเลขาธิ การ ใหเ ปน ไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
ให น ายกรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง เลขาธิ ก ารจากบุ ค คลที่
คณะกรรมการบริหารคัดเลือก และ คสช. ใหความเห็นชอบแลว
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไป
ตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการมีวาระการดํา รงตําแหนงคราวละสี่ป
และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
มิได
เมื่อเลขาธิการพนจากตําแหนง ใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนง
ดวย
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคน
ใหม ใหค ณะกรรมการบริหารแตง ตั้ง กรรมการบริหารคนหนึ่ง เปน ผู
รักษาการแทน
ในกรณีที่เ ลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนา ที่ไ ด ใหรองเลขาธิการที่
คณะกรรมการบริ ห ารกํ า หนดเป น ผู รั ก ษาการแทน แต ถ า ไม มี ร อง
เลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไ ดใหคณะกรรมการ
บริหารแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน

๑๘
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มาตรา ๓๓ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระแล ว
เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุก
(๔) ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผาน
การประเมิน ทั้ง นี้ ตามระเบีย บที่ค ณะกรรมการบริหารกํา หนดโดย
ความเห็นชอบของ คสช.
มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย
มติ ข อบัง คับ ระเบีย บ หรื อประกาศของ คสช. และคณะกรรมการ
บริหาร
(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณประจําปของสํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ
(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น
การงบประมาณและการบริหารดานอื่นของสํา นักงาน ตามระเบีย บที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของ
คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๕) ป ฏิ บั ติ ห น าที่ อื่ น ตา มที่ ค ณ ะ รั ฐ มนต รี คสช . แ ละ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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๑๙

มาตรา ๓๕ เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของ
สํานักงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะมอบหมายให
บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดก็ได
มาตรา ๓๗ ให คสช. แต ง ตั้ ง คณ ะกรรมการบริ ห า ร
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากกรรมการ
(๒) กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
หนึ่งคน
(๓) กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหา
คน
(๔) เลขาธิการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม
(๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๓๘ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุม
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบที่
คสช. กําหนด
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริ ห ารมี ห น า ที่ แ ละอํ า นาจ
ดังตอไปนี้

๒๐
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(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงาน
ใหเกิดการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามอํานาจ
หนาที่
(๒) กํา หนดคุณ สมบัติข องเลขาธิการและรองเลขาธิการ และ
ดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
(๓) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณประจําปของสํานักงาน
(๔) ออกข อ บั ง คั บ ระเบี ย บหรื อ ประกาศตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัตินี้
(๕) จัด ใหมีการประเมิน ผลการดํา เนิน งานของสํานักงานและ
รายงานตอ คสช. อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๗) แตง ตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนา ที่ตามที่ค ณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติหนา ที่อื่น ตามที่กํา หนดไวในพระราชบัญ ญัตินี้หรือ
ตามที่ คสช. มอบหมาย
หมวด ๔
สมัชชาสุขภาพ
มาตรา ๔๐ การจั ด สมั ชชาสุข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ หรือ สมัช ชา
สุข ภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุน ใหประชาชนรวมตัว กัน เพื่อจัด
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๒๑

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด
ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงาน
ของรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุข ภาพ ใหเ สนอตอ คสช. เพื่อพิจ ารณาดํา เนิน การให
บรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
มาตรา ๔๑ ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช. แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติคณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ คสช.
กําหนด
กรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐและ
ผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐในอัตราสวนที่ คสช. กําหนด ทั้งนี้
ผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละ
หกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหค ณะกรรมการจัด สมัชชาสุข ภาพแหง ชาติ มีอํา นาจกํา หนด
หลักเกณฑและวิธีการจัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑอื่นที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๔๓ ใหค ณะกรรมการจัด สมั ชชาสุข ภาพแหง ชาติ มี
หนาที่ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กําหนดวัน เวลาและ
สถานที่ในการประชุม ซึ่งตองประกาศใหประชาชนทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันประชุม

๒๒
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มาตรา ๔๔ ผูใดประสงคจ ะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหง ชาติใน
การประชุมครั้ง ใด ใหสมัค รลงทะเบีย นสํา หรับการประชุมครั้ง นั้น ตอ
เจาหนา ที่ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนดตามแบบ
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนด
นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจัด สมัชชา
สุขภาพแหง ชาติจ ะกําหนดใหเชิญ บุคคล ผูแทนหนว ยงานของรัฐหรือ
องคกรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมารวมประชุมดวยก็ได
มาตรา ๔๕ ในกรณี ที่ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ มี ข อ เสนอให
หนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบในการกําหนด
นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ ใหเสนอตอ คสช.เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
หมวด ๕
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๔๖ ให คสช. จั ด ทํ า ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพ
แห ง ชาติ เ พื่ อ ใช เ ป น กรอบและแนวทางในการกํ า หนดนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร แ ละการดํ า เนิ น งานด า นสุ ข ภาพของประเทศเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช. นํา
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมาประกอบดวย
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๒๓

เมื่อ คณะรัฐ มนตรี ใหค วามเห็น ชอบในธรรมนู ญ ว า ดว ยระบบ
สุขภาพแหงชาติแลว ใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิส ภาเพื่อ
ทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให คสช. ทบทวนธรรมนูญ วา ดว ยระบบสุข ภาพแหง ชาติอยา ง
นอยทุกหาป
มาตรา ๔๗ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ต อ ง
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และอยา งนอยตองมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
(๒) คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ
(๓) การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ
(๔) การสรางเสริมสุขภาพ
(๕) การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ
(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
(๗) การสง เสริ ม สนับสนุน การใชและการพัฒ นาภูมิปญ ญา
ท อ งถิ่ น ด า นสุ ข ภาพการแพทย แ ผนไทย การแพทย พื้ น บ า นและ
การแพทยทางเลือกอื่น ๆ
(๘) การคุมครองผูบริโภค
(๙) การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ
(๑๐) การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
(๑๑) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(๑๒) การเงินการคลังดานสุขภาพ

๒๔
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มาตรา ๔๘ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบาย
และยุทธศาสตรดา นสุข ภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่คณะรัฐ มนตรีให
ความเห็ น ชอบแล ว ใหผู ก พัน หน ว ยงานของรั ฐ และหน ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ใหโอนบรรดากิจ การ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และ
เงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในสวนของสํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ให โ อนพนั ก งานของสํ า นั ก งานปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ
สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ไปเป น พนั ก งานของสํ า นั ก งานตาม
พระราชบัญญัตินี้
ขาราชการและลูกจางผูใดถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติงานที่สํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแหง ชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อยูในวัน ที่
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๒๕

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อไดแสดงความจํานง
เปนหนังสือตอเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหโอนมาเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานนับแตวัน ที่
แสดงความจํานง
มาตรา ๕๑ ใหนําบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
มาใชบังคับกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยอนุโลม จนกวาจะไดมี
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๒ ใหถือวาขาราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจาก
ราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุ บตํา แหนง ตามกฎหมายวา ดว ย
บําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ แลวแตกรณี
ใหถือวาลูกจางที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทาง
ราชการยุบเลิ กตํา แหนง หรื อเลิกจา งโดยไมมีค วามผิด และใหไ ดรั บ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๕๓ ใหนําความในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับกับการออก
จากราชการหรือออกจากงานของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
ที่สํานักงานรับเขาทํางานดวยโดยอนุโลม แตขาราชการหรือลูกจางนั้น
ตองแสดงความจํานงเปนหนังสือสมัครเขาทํางานตอสํานักงานภายใน
หนึ่งป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๕๔ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ อ ยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ป ระกาศในราชกิ จ จา

๒๖
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นุเบกษา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการไปจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ในวาระเริ่มแรก ใหน ายกรัฐ มนตรีเ ปน ผูแตง ตั้ง
คณะกรรมการสรรหาตาม มาตรา ๑๙ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ใหแตงตั้งจาก
ผูเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒ ) กรรมก ารผู ท รง คุ ณ วุ ฒิ ต ามมา ตรา ๑๙ (๒ ) ใ ห
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอแนะของเลขาธิการ
ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ใหแลวเสร็จ
ภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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๒๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดย
ที่สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้ง ทางกาย ทางจิต ทาง
ปญ ญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน เปนองครวมอยา งสมดุล การวาง
ระบบ เพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนน
ที่การจัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว เพราะจะทํา ใหรัฐ
และประชาชนตองเสียคาใชจายมาก และจะเพิ่มมากขึ้นตามลํา ดับใน
ขณะเดีย วกัน โรคและปจ จัย ที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ย นแปลงและมี
ความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมี
ความรู เ ท า ทั น มี ส ว นรว ม และมี ระบบเสริ มสร า งสุ ข ภาพและระวั ง
ปองกันอยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ เพื่อวาง
กรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงาน
ดา นสุข ภาพของประเทศ รวมทั้ ง มีอ งค กรและกลไกเพื่อ ใหเ กิด การ
ดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ งและมี ส ว นร ว มจากทุ ก ฝ า ย อั น จะนํ า ไปสู
เปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแกไขปญหาดาน
สุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๘

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๓[๓]
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พระราชบัญ ญัติ ฉ บั บนี้ คื อ
เนื่ องจากพระราชบัญ ญั ติ สุ ข ภาพแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญ ญัติ ใ ห
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น ทําใหเกิดปญหาการตีความเกี่ยวกับสถานะและการขอตั้ง
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สมควรแกไข
เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วเพื่ อ กํ า หนดสถานะของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติใหมีความชัดเจนยิ่ง ขึ้น จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

๓[๓]

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนที่ ๒๒ ก /หนา ๑/๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๙

