รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสานใจ ๑ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ผู้เข้าประชุม
๑. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
๒. นพ.สมศักดิ์ ชุณรัศมิ์
๓. นายสุธี มากบุญ
๔. นางอรุณี พงษ์กาเนิด
๕. ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
๖. นางผานิตย์ มีสุนทร
๗. นางปิยนันท์ โศภนคณากรณ์
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

ศ.คลีนิก นพ.อานาจ กุสลานันท์
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
ทพ.ญ.ศันสณี รัชชกูล
ภก.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์
รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.

ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
นายมานิจ สุขสมจิตร
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
พระครูอมรชัยคุณ
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายพะยอม ระวังพันธุ์
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวสาธารณสุข
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรกรรมการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครนนบุรี
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสาลี
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

นายเจษฎา มิ่งสมร
นายวิเชียร คุตตวัส
นายวีระพล สุดตรง
นายปิยกูล คุณแก้ว
นายสวัสดิ์ กตะศิลา
นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
นายสนั่น วุฒิ
นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
นายชัยพร จันทร์หอม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา

ผู้ไม่เข้าประชุม
๑. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
๒. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์
๓. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
๒. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช
๓. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
๔. นายพิชัย ศรีใส
๗. นายฐากูร ดิษฐอานาจ
๘. นายมนตรี ขุนพิทักษ์
๙. นพ.สมยศ ศรีจารนัย
๑๐. นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
๑๑. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ
นางวิชดา เลาวิริยะกุล
๑๒. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๓. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
๑๔. นพ.ประจักษวิช เล็บนาค
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๑๖. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
ผู้แทนสภากายภาพบาบัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นายกเมืองพัทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา คสช.
แทนปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่ปรึกษา คสช.
กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับเคลื่อนสังคม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
คณะทางานรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
รองเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๒

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริย
นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
นางนิรชา อัศวธีรากุล
นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
นายสุรชัย กลั่นวารี
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
นางนาตยา พรหมทอง
นางจุไรรัตน์ โตคางาม
นางสาวชลิดา มีสมวัฒน์
นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
นางสาวชลาลัย จันทวดี
นางสาวพีระพร หงษ์ทอง
นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์
นายยุทธศักดิ์ บุญศรี
นางสาวสุกัลยา พลเสน
นางวันเพ็ญ ทินนา
นางสาววันวิสา แสงทิม
นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล
นางสาวเกศริน ยศภัทรไพศาล
นางสาวนันทิยา จีรวิวัฒนาชัย
นางสาวแคทรียา สุดดี
นางสาวภาวิณี คาเมืองลือ
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวกันทิมา เพชรคง
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ

รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุม ทราบ
ว่า ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ นี้ ได้มีการบันทึกเทประหว่างการประชุมเพื่อ
นาไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒ จึงเสนอมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
โดยไม่มีแก้ไข

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑

รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ
๒๕๕๗ (ประเมินภายนอก)

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากมาตรา ๓๙ (๕) แห่ งพระราชบั ญญัติ สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ คณะกรรมการบริห าร
ส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( คบ.) จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และรายงานต่ อ คสช. อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง นั้ น ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๗ มีม ติเห็ น ชอบกรอบการประเมิน ผลการดาเนิน งานของส านัก งานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๗ (ประเมินผลภายนอก) โดยมีคณะผู้ประเมินผลฯ ดังนี้
(๑) ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) ดร.ศิวะพร ภู่พันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) ดร.สมศรี ศิริขวัญชัย นักวิชาการอิสระ
(๔) นางสาววิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล นักวิชาการอิสระ
บัดนี้ การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๗
(ประเมินผลภายนอก) ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้นาเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คบ.มีมติ
เห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๗
(ประเมินผลภายนอก) ฉบับสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้ สช. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งของ คบ. และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๔

คณะผู้ประเมินผลฯ ไปพิจารณาดาเนินการเพื่อพัฒนางานต่อไป ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑
เอกสาร ๑ ทั้งนี้ สช.ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะและจัดส่งรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปยังสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ(ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือแจ้ง สช. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอให้เพิ่มเติมประเด็น
การประเมินผลด้านการกากับดูแลและพัฒนาองค์กร ซึ่งกาหนดตัวชี้วัดไว้ ๒ ด้าน คือ ด้านบทบาทและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และด้านคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน การบริ ห ารจั ด การสารสนเทศ และการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล)
สช. ได้รายงานให้ คบ. รับทราบแล้ว ในการนี้ คบ. ได้ มีมติเห็นชอบให้จัดทาตัวชี้วัดเพิ่มเติม ๒ ด้านนี้ในการ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ สช.ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ ตามเอกสารประกอบระเบีย บวาระที่ ๓.๑
เอกสาร ๒ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ตามเอกสาร ๑ ที่แนบมา
ด้วยนี้ได้นาเสนอผลประเมินด้านผลสัมฤทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ในรายงานการประเมิน ผลการดาเนินงาน สช. ฉบับ
เต็มนั้นมีผลการประเมินปัจจัยนาเข้า และกระบวนการด้วยหรือไม่
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ในรายงานการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ สช. ฉบั บ เต็ ม น าเสนอทั้ ง ผลการประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ไว้อย่างครอบคลุมทุกด้าน
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประเมินภายนอก)
๓.๒

ความคืบหน้าการจัดทารายงานประจาปี ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า ตาม
มาตรา ๓๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีให้สานักงานทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อ คสช. และ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทาการที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาด้วยนั้น ผลความคืบหน้าการดาเนินการ สช.อยู่
ระหว่างการจัดทารายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะบรรณาธิการ และคณะทางานจัดทา
รายงานประจาปี เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ได้กาหนดโครงสร้างเนื้อหารายงาน แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่
ส่วนนา ประกอบด้วยสารจากประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สารจากประธานกรรมการบริหาร
ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส านั ก งาน ประกอบด้ ว ย แนวคิ ด ในการด าเนิ น งาน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารสานักงาน
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ผลการดาเนินงานของกรรมการบริหาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๕

ส่วนที่ ๓ ผลการดาเนินงานของสานักงาน ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานจาแนกตามแผนงานภายใต้
แผนหลักสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙)
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ประกอบด้วย รายละเอียดผลการดาเนินงานของสานักงาน รายงานผู้สอบบัญชี
รายนามคณะกรรมการตามภารกิจหลักที่แต่งตั้งโดย คสช. ในปี ๒๕๕๗ และรายการสื่อเผยแพร่
ขณะนี้ การด าเนิ น งานอยู่ ใ นขั้ น ตอนการตรวจเนื้ อ หาและออกแบบรู ป เล่ ม ตลอดจนรอผลการ
ตรวจสอบงบการเงินและบัญชี พร้อมทั้งรายงานของสานักงานตรวจเงิน แผ่นดิน(สตง.) คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐมักจะ
ได้รับข้อสังเกตจากคณะรัฐมนตรีว่า มีการจัดส่งรายงานประจาปีล่าช้า เนื่องมาจากกระบวนการตรวจสอบ
ของ สตง. นั้นมีความล่าช้า ถึงแม้หน่วยงานต้องการจะดาเนินการให้เร็วขึ้น แต่ก็ต้องรอระยะเวลาให้ครบปี
ก่อน
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า กระบวนการตรวจสอบบัญชีนั้น สตง.จะเป็นผู้กาหนดช่วงเวลาเข้ามาตรวจสอบบัญชีเอง แม้จะเริ่มเข้า
มาดาเนินการตรวจสอบบัญชีก่อนเวลาที่กาหนด แต่กว่าจะดาเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นนั้นใช้เวลาเกิน ๖
เดือน กรณีเช่นนี้ถ้าจะแยกการทารายงานประจาปีกับรายงานงบดุลบัญชี ไม่รวมกัน แต่เนื้อหาก็จะไม่
สมบูรณ์ในฉบับเดียว ดังนั้น สช. จึงได้จัดทารายงานประจาปีเสร็จก่อน แล้วรอเติมเนื้อหาในส่วนงบดุลบัญชี
ให้สมบูรณ์
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ มีความเห็น
ว่า บางกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานสามารถมอบหมายให้บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมาดาเนินการ
แทน สตง. ได้ กรณี ที่ป ระสบความล่ าช้าจากการดาเนิ นการของ สตง.อยู่เป็น ประจา จึงเสนอให้ สช.
พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าสามารถทาได้หรือไม่
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า กรณีจัดจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีมาดาเนินการแทนนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจาก สตง. แต่ยังไม่เคยมี
การหารือเรื่องนี้กัน
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ให้ สช. พูดคุยสอบถาม
กั บ สตง. ว่ า สามารถจั ด จ้ า งบริ ษั ท ผู้ ส อบบั ญ ชี ม าด าเนิ น การแทนได้ ห รื อ ไม่ รวมถึ ง กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ สตง. อาจจะยินดีที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตเข้ามาช่วย
แบ่งเบาภาระได้
มติที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้าการจัดทารายงานประจาปี ๒๕๕๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๖

๓.๓

ความคืบหน้าของการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ(คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ส านั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติใ นฐานะฝ่ า ยเลขานุก ารคณะกรรมการสรรหากรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ ได้รายงานให้ทราบว่า คสช. ชุดปัจจุบันมีกาหนดครบวาระการดารงตาแหน่งในวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๕๘ ซึ่งตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้กรรมการที่
จะพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระไม่
น้อยกว่า ๙๐ วัน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจะต้องสรรหา คสช. ชุดที่ ๓ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๘
สช. จึงขอรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเอง
จานวนสี่คน มาตรา ๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือก
กันเองจานวนหกคน และมาตรา ๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลหรือไม่ซึ่งเลือกกันเองจานวนสิบสามคนโดยสรุปดังนี้
๑. จัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์ และ
ระยะเวลาการเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ ฉบับ ได้แก่ กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ซึ่งในประกาศดังกล่าวได้กาหนดเวลาในการดาเนินการ
ดังนี้
๑.๑ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ มาตรา ๑๕(๑) กรรมการจากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมือง
พัทยาฝ่ายเลขานุการฯจะได้ประสานเพื่อกาหนดวันจัดประชุมเลือกกันเองของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘
๑.๑.๒ มาตรา ๑๕(๒)และ (๔) กรรมการจากผู้แทนนายกเทศมนตรี และผู้แทน นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดการประชุมเพื่อเลือกกันเอง
ของนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่งในจังหวัดให้
ได้ผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ๑ คน และนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลระดับจังหวัด ๑ คน โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๘
(๒) คณะอนุ ก รรมการสรรหาฯ จากผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จะจัดให้มีการลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณีย์ของผู้แทนนายกเทศมนตรี
ระดับจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลระดับจังหวัด เพื่อให้ได้
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กรรมการประเภทละ ๑ คน โดยมีกาหนดวันนับคะแนนในวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๑.๓ มาตรา ๑๕(๓) กรรมการจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑) ประกาศรับสมัคร พร้อมจัดส่งใบสมัครให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
สนใจสมัครเข้ารับเลือกกันเอง ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(๒) จัดให้มีการลงคะแนนเลื อกกันเองทางไปรษณีย์ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทุกแห่ง โดยมีกาหนดวันนับคะแนน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๒.๑ ประกาศการแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ เมื่ อ วั น ที่
๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๑.๒.๒ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสงค์เข้ารับการเลื อกกันเองเป็น กรรมการ
ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑.๒.๓ จั ด ให้ มี ก ารลงคะแนนเลื อ กกั น เองทางไปรษณี ย์ ข องผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง
๖ กลุ่ม โดยมีกาหนดวันนับคะแนน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๑.๓ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
๑.๓.๑ ขอรับเอกสารและยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนองค์กรตามกลุ่มที่กาหนด พร้อมเสนอ
ชื่อผู้แทนองค์กร ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑.๓.๒ จัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในแต่ล ะกลุ่มให้ได้
ผู้แทนระดับกลุ่ม และจัดการประชุมผู้แทนในแต่ละกลุ่มให้ได้ผู้แทนระดับจังหวัด
๑ คน โดยต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ยกเว้น การประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้กรรมการจากเขต ๑กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
กรุงเทพมหานคร
๑.๓.๓ คณะอนุ กรรมการสรรหาฯ จากผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต จะจัดให้ มี การ
ประชุมเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนเขต ๑
คนเป็นกรรมการ โดยกาหนดวันประชุมพร้อมกันทั้ง ๑๓ เขต ในวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๘ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓(๖) (๙) และ(๑๐)
จานวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย
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๒.๑ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด
ที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ จานวน ๖ ฉบับ
๒.๒ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามมาตรา ๑๕ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๗ จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขต
๑ – ๑๓ จานวน ๑ ฉบับ
๓. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จดหมาย และเว็บไซต์ต่างๆ
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
นายสุธี มากบุญ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีส่วนช่วยสนับสนุนการดาเนินงานสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจาก
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทาง สช. ต้องการให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นหนุนเสริม
การทางานในเรื่องใดบ้างหรือไม่ อย่างไร
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่ มเติมว่า
การดาเนินงานดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้ง หน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานระดับจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้าของการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๑ ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ปี สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า
สืบเนื่องจากมติที่ป ระชุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๕๗ เห็นชอบหลักการโครงการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.“ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสานึก
ประชาธิปไตย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการ และระบบการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบทีส่วนร่วม เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพและปฏิรูปประเทศไทยนั้น โดยได้มีคาสั่ง คสช. ที่ ๓/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. มีนายแพทย์มงคล
ณ สงขลา เป็ น ประธาน เพื่ อ อ านวยการและสนั บ สนุ น การจั ด งาน พร้ อ มแต่ ง ตั้ ง และให้ ค าปรึ ก ษาแก่
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ มีนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข เป็นประธาน เพื่อเสนอ
หัวข้อ รูปแบบ และวิทยากรในการเสวนา กาหนดประเด็นและแนวทางการเปิดรับและคัดเลือก
ผลงานวิชาการ
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๒. คณะอนุกรรมการจัดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ มีรองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์
เป็นประธาน เพื่อกาหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและอานวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่
๓. คณะอนุกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ มีนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน เพื่อ
นาเสนอแนวคิดและเครื่องมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการ
ประชุมรางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดล ประจาปี ๒๕๕๘ และเชื่อมโยงผลจากการประชุมวิชาการ
นานาชาติกับการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ในส่วนของห้องย่อย
คณะกรรมการจัดการประชุม มีความคืบหน้าในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การประชุ ม วิ ช ชาการ “ปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพและชี วิ ต ปฏิ รู ป จิ ต ส านึ ก ประชาธิ ป ไตย ”
ในโอกาส ๙ ปี สช. กาหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ อิมแพคฟอรั่ม เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี
๒. มีองค์กรเจ้าภาพร่วมกับ สช. จัดการประชุม ๑๑ องค์กร ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุ ข ส านั กวิจั ย สั งคมและสุ ขภาพ ส านักงานพัฒ นานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันพระปกเกล้า สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สานัก
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
๓. เมื่อวันที่ ๒๖-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ อนุกรรมการจัดการประชุมนานาชาติได้สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมในการประชุมนานาชาติรางวัลเจ้าฟ้า มหิดล (Prince Mahidol Award Conference:
PMAC) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด การพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
นานาชาติ ประกอบด้วย
- การจัดประชุมย่อยก่อนการประชุม PMAC (side meeting) เรื่อง “Health Governance
Learning from Thailand”
- จัดพื้นที่ดูงาน ๒ แห่ง คือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี และธรรมนูญสุขภาพตาบลหนองยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- เป็นเจ้าภาพร่วมกับ United Nations Development Program (UNDP) จัดการประชุม
ย่อยในการประชุม PMAC (parallel session) เรื่อง “ Global Governance for Health in
the Post-2015 Era”
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- นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมย่อย เรื่อง
“Health System Responsiveness” และ นพ.อาพล จินดาวัฒนะ ร่วมเป็นวิทยากรในการ
ประชุมย่อย เรื่อง “Governance by Partnership”
โดยจะนาผลสรุปจากการประชุมและร่มกิจกรรมในการประชุม PMAC มาประมวล นาเสนอ
ในห้องย่อยในช่วงการประชุมวิชชาการฯด้วย
๔. การประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การปาฐกถานา-ปาฐกถาปิด การประชุมห้องใหญ่( Plenary
session) ๕ เรื่อง การประชุมห้องย่อย ๑๓ เรื่อง และการนาเสนองานวิชาการจากภาคีเครือข่าย
๒๐ เรื่อง
๕. การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ เรื่อง ซึ่งจัดก่อน
การประชุ ม วิ ช ชาการฯ เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และลานนิ ท รรศการภายในงานที่ เ น้ น การ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ของผู้ เข้าร่ว มประชุม กับผู้มีประสบการณ์จริงจากพื้นที่ที่ดาเนินงานพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านเครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ และนิทรรศการขององค์กรเจ้าภาพร่วม ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑จึง
เสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ขอให้อธิบายคาว่า
“วิชชาการ” กับ “วิชาการ” นั้นแตกต่างกันอย่างไร
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า การประชุมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “วิชชา” เพื่อต้องการเน้นย้าว่าการดาเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตย
การปฏิรูประบบสุขภาพ และการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ นอกจากต้องการความรู้และสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องแล้ว การดาเนินงานต่างๆ ยังต้องใช้ปัญญาและสร้างให้เกิดปัญญาในระดับต่างๆควบคู่
ไปด้วย
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า การจัดประชุมวิชชาการ
“ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสานึกประชาธิปไตย” ในโอกาส ๙ ปี สช. นั้น มีกระบวนการเตรี ยม
งานไว้อย่างดี มีการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมนานาชาติรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award
Conference: PMAC) ซึ่งถือว่าเป็นเวทีประชุมที่มีความสาคัญในระดับโลก ปัจจุบันระบบสุขภาพของไทยนั้นได้
รับคาชมเชยในสายตาของชาวโลก เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO), อมาตยา เซน (Prof. Amartya Sen)
นั กเศรษฐศาสตร์ ผู้ ได้ รั บ รางวัล โนเบล เป็น ต้น แต่ ส าหรับ ภายในประเทศไทยเองนั้ น ภาคส่ ว นต่า งๆยัง มี
ความเห็นต่อระบบสุขภาพที่แตกต่างกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงมีความสาคัญ ต่อการปฏิรูป
ระบบสุขภาพและชีวิต รวมถึงการมีประชาธิปไตยที่เกี่ยวโยงกัน การที่จะพัฒนาระบบสุขภาพไปได้นั้น ทุกภาค
ส่วนต้องมีความเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อาจไม่จาเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันหมด แต่ต้อง
สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๑

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า การที่
สช. ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมนานาชาติรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference
: PMAC) นั้น ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ สช. ได้นาเสนอการทางานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้งในเวทีประชุม ย่อย และ
เวทีประชุมหลัก สาหรับประเด็นหลัก (Theme) ของ PMAC ปี 2015 คือ “Global Health Post-2015
Accelerating Equity” ในเรื่องการอภิบาลระบบสุขภาพ (Governance for Health) นั้น นอกเหนือจากการ
อภิบาลโดยรัฐ (Governance by State) และการอภิบาลโดยตลาด(Governance by Marketing) ที่ควบคุม
ระบบสุ ขภาพอยู่ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น แล้ ว สช. เป็ น ตั ว อย่า งการท างานที่ ดี ใ นเรื่ อ งการอภิ บ าลโดยเครื อ ข่ า ย
(Governance by Partnership) ซึ่งได้รับความสนใจและคาชมเชยจากนานาประเทศ ซึ่งหลายประเทศก็ยังไม่
มีรูปแบบการอภิบาลโดยเครือข่ายเช่นนี้
ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า หัวข้อของงาน
ประชุมวิชชาการในปีนี้เรื่อง “การปฏิรูประบบสุขภาพ” จากเดิมที่มีวิธีคิดแบบแยกสองขั้ว คือ จะเอาอย่างใด
อย่ างหนึ่ ง จะเอาเรื่ องสุ ขภาพ หรื อจะไม่เอาเรื่องสุ ขภาพ ซึ่งสั งคมก็ เคยชินกับวิธีคิดแบบนี้ ซึ่งควรจะ
ปรับเปลี่ยนมาเป็นวิธีคิดแบบจัดสมดุล ให้มากขึ้น บทบาทของ สช. ๙ ปี ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงสังคมไป
อย่างมาก มีความเสี่ยงที่จะกลับไปเป็นสังคมแยกขั้วได้เหมือนเดิม และพร้อมที่จะตั้งป้อมปะทะกันได้อีก ความ
เสี่ยงในลักษณะนี้ ควรมีการทบทวนบทบาท สช. ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพแบบมองภาพรวม ซึ่ง สช. มีคุณูปการที่ไม่ได้ให้คาตอบสาเร็จรูป แต่เป็น การนาเรื่องสุขภาพ เป็นตัว
กระตุกความคิด จัดสมดุลใหม่ของการพัฒนา สช. มีงานแบบผสานหลายมิติหลายภาคส่วน (intersectoral
platform) เช่น งานเศรษฐกิจระหว่างประเทศ งานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ในขณะที่บริบทสังคมโลกมีการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจกันสูงมาก สังคมจึงต้องการบทบาทของ สช. ที่ช่วยทาให้เห็นว่า มีแบบแผนวิธีคิด วิธีการ
จัดการหลายแบบ ที่ไม่ใช่การแบ่งแยกขั้ว ดังนั้นงานของ สช. จึงไม่ได้อยู่แค่ในแวดวงสาธารณสุขเพียงเท่านั้น
แต่เป็นการทางานแบบบูรณาการหลายมิติ หลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบของการจัดสมดุลใหม่ของ
การพัฒนา ซึ่งควรมีการนาเสนอรูปแบบ วิธีคิดใหม่นี้ในงานประชุมวิชชาการ ๙ ปีที่กาลังจะเกิดขึ้น
มติการประชุม
รับทราบความคืบหน้าการจัดประชุมวิชชาการ ๙ ปี สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดการประชุมพิจารณาดาเนินการดังนี้
๑) เพิ่มเติมประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ในการประชุมครั้งนี้
๒) ขอให้บูรณาการเชื่อมโยงมิติสุขภาพกับมิติอื่นๆด้วย และจัดกระบวนการประชุม
แบบเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๒

ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหน้าที่และอานาจที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕(๕) แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา
และเพื่อให้การดาเนินงานภายใต้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ มีความเท่าทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมกับบริบท
ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในข้อ ๑๗ หมวดที่ ๔ การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพของประกาศฯ จึง ได้กาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพทาหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
หลังจากประกาศฯ มีผลบังคับใช้ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ดาเนินงานภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ตามที่ประกาศฯ กาหนดมา
อย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายกรณี เช่น กรณีผลกระทบจากนโยบายและการประกอบกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า การเจรจาทางการค้าเสรีระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีการดาเนินการเพื่อพัฒนาประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
๑) ในปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ ที่
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ ง ชาติ แ ต่ง ตั้ง มี นพ.วิ พุ ธ พู ล เจริ ญ เป็ นประธาน ได้ จั ดให้ มีก าร ประเมิน ผลการ
ดาเนินงานตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ โดยมอบหมายให้ ดร.นฤมล ทับจุมพล จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและคณะ เป็นผู้ดาเนินการ ด้วยเห็นว่า จากการดาเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ได้มีการ
เรียนรู้การใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและมีพื้นที่ปฏิบัติการมาพอสมควร ซึ่งในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลฯ
๒) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ผู้แทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการนาประกาศฯ ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครั ฐ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา ผู้ ป ระกอบการ คณะกรรมการองค์ ก ารอิ ส ระด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ
คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ จาก Public
Health Consortium และ HIA Consortium นักพัฒนาเอกชน ผู้แทนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาประมวลเพื่ อ ยก (ร่ า ง) กรอบการพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ ฯ ฉบั บ ที่ ๒ เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓) คณะกรรมการพัฒ นาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุ ขภาพในการประชุม ครั้ง ที่
๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาทบทวนกรอบการพัฒนาหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ และมี
มติให้เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มี
มติเห็นชอบกรอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ฉบับที่ ๒ ตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๓

๕) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ได้ดาเนินการจัดให้มีนักวิชาการมาดาเนินการจัดทา
(ร่าง) ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒
ดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไข ซึ่งยังต้องมีกระบวนการและขั้นตอน
ทางานอีกมาก เนื่องจากขณะนี้กาลังมีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ และหลักเกณฑ์
ดังกล่าวจาเป็นต้องได้รับการยอมรับและเห็นพ้องต้องกันจากภาคส่วนต่างๆ จึงจะเกิดผลดีในการปฏิบัติงาน
ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่ขัดกับ
หลักการในข้อ ๑๗ หมวดที่ ๔ ที่กาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพทาหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จึง
เสนอขอใช้ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปอีกเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมี
มติเห็นชอบ จึงเสนอมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นใช้มานานหลายปีแล้ว
แม้ว่าจะยังใช้หลักเกณฑ์เดิม อยู่ แต่มีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จาเป็น จะต้องมีรายละเอียดกากับ ไว้
เพิ่มเติมหรือไม่ และต้องการทราบว่ามีสถานการณ์เรื่องใหม่ๆอะไรบ้างที่ถูกกล่าวถึงอยู่ในหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า หลักเกณฑ์ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แบ่งการประเมิน HIA ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่ มที่ ๑ เปิ ดให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องนาหลั กเกณฑ์ HIA
ยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการประเมินแบบสมัครใจ

ไปใช้ประเมิน แผนงาน นโยบาย

กลุ่ มที่ ๒ เปิดให้ ประชาชน และกลุ่มคนในสั งคมที่ต้องการให้ เกิดการประเมิน ผลกระทบด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและชุมชน ตามมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้การได้อยู่
กลุ่มที่ ๓ การดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส าหรั บฝ่ ายที่ท า EIA เพื่อขออนุมัติ อนุญาตโครงการต่างๆ สามารถน า
หลักเกณฑ์ HIA ไปใช้อ้างอิงเพื่อให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งยังเป็นหลักเกณฑ์ที่
ใช้การได้อยู่
กลุ่มที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการทา HIA โดยชุมชน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยสมัครใจ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๔

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทั้ง ๔ รูปแบบที่กล่าวมานั้นยังสามารถใช้การ
ได้ แต่ในรายละเอียดบางเรื่องมีความเข้มงวดเกินไป ไม่ยืดหยุ่น ซึ่งจะมีการปรับปรุงใหม่ แนวคิดการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นหลักเกณฑ์แบบหลวมๆเพื่อใช้ได้อย่างคล่องตัว หรือ เป็นแบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรื่อง HIA จะยังประกอบอยู่กับ EIA หรือไม่ แต่ ณ ขณะนี้ยังมีเรื่องนี้ประกอบ
อยู่ สาหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ HIA ให้มีความทันสมัยนั้นยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า แนวทางการปรับปรุง
หลั กเกณฑ์ HIA ควรพิจ ารณาดังนี้ ๑) พิจารณาแนวโน้มหลั กของสังคมในเรื่องสุขภาพ และผลกระทบต่อ
สุขภาพของบุคคลและชุมชนที่มีความสาคัญมากขึ้น ๒) เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ละเอียดมากจนเกินไป หาจุดที่พอดี
มีความเหมาะสม ๓) มองภาพรวมหลายมิติ ไม่ได้เน้นแต่มิติสุขภาพเพียงด้านเดียว พิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆด้วย รวมไปถึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีตัวอย่างการ
จัดทาหลักเกณฑ์ HIA ของต่างประเทศที่มีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย
ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ควรพิจารณา
บริบทของการจัดสมดุลใหม่ของแนวคิดการจัดทาหลักเกณฑ์ HIA ที่ไม่ได้คิดแบบเชิงทคนิคเพียงเท่านั้น แต่เป็น
แนวคิดที่มีการบูรณาการหลายมิติ โดยใช้มิติสุขภาพเป็นตัวนา และเปิดกว้างให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
จัดทาหลักเกณฑ์ HIA ร่วมกัน
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ มีความเห็นว่า
เมื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วพบว่า เรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชนนั้นยังมีอยู่ไม่น้อยกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับเดิม เรื่อง HIA ยังคงอยู่ และจากการติดตามการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ก็ไม่มีผู้ที่
ยกประเด็นเรื่อง HIA ขึ้นมาอภิปรายกัน ประกอบกับ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาตินั้น มีเรื่อง HIA เป็นสาระสาคัญ
ดังนั้นโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เรื่อง HIA คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการแต่อย่างใด อีกทั้งเรื่องนี้ยังเป็น
หลักสากลที่ WHO ได้แนะนาไว้ แต่สาหรับระเบียบ หลักเกณฑ์ HIA เห็นควรว่า ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม ได้โดย
ขยายเวลาต่ อ ไปอี ก ๑ ปี ต ามที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารเสนอมา และให้ เ ร่ง รั ด ด าเนิน การ ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์ตามข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว ดังที่กล่าวไว้
แล้ว
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒ มีความเห็น
ว่า หากใช้หลักเกณฑ์ HIA เดิมต่อไปอีก ๑ ปี ในขณะที่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่กาลังเกิดขึ้นเรื่อยๆนั้นจะ
เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ประเด็นที่กล่าวว่า หลักเกณฑ์เดิมอาจมีความรัดตัวจนเกินไป จึงเสนอแนวทางให้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์แบบหลวมๆ แต่รอบคอบ มีหลักการ ซึ่งคาที่ใช้อาจมีความขัดแย้งกันอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็
ตามอาจเป็นเพราะโดยส่วนตัวไม่ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนก็เป็นได้ นอกจากนี้การปรับปรุง
หลักเกณฑ์ HIA ฉบับใหม่นี้ ควรสอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตอีก ๑๐ – ๒๐ ปี ที่จะมีโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐ โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมาย
นายสุ พจน์ สงวนกิตติพันธุ์ กรรมการสุ ขภาพแห่ง ชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑ มี
ความเห็นว่า กระบวนการจัดทา EIA และ HIA ในความเป็นจริงแล้วคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
มักจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม แต่เป็นชุมชนที่อยู่วงนอกเข้าร่วมแทน อีกประเด็นคือ กรณีที่รายงาน EIA และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๕

HIA นั้นๆ ชุมชนยังไม่รับรอง แต่เมื่อบริษัทจัดส่งรายงานไปที่หน่วยงานรัฐที่กากับส่วนกลางแล้วก็ได้รับการ
รับรอง ชุมชนจึงเกิดการประท้วงขึ้น ดังนั้นรายงาน EIA และ HIA ควรผ่านการรับรองจากชุมชนก่อน แล้ว
หน่วยงานกากับส่วนกลางจึงรับรองภายหลัง
นางสาววิไลวรรณ จั นทร์ พ่วง กรรมการสุ ขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘ มี
ความเห็ น ว่ า ควรเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
กระบวนการทา EIA ได้แก่ กระบวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกาหนดขอบเขตและแนวทางประเมิน ผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจัดทารายงาน EIA แล้วชุมชน
ไม่ยอมรับภายหลัง
นางปิยนันท์ โศภนคณากรณ์
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(EIA) หรือแม้แต่โครงการที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง ภาครัฐได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย
ให้บริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการจะต้องนาเสนอรายละเอียดโครงการ สาหรับขั้นตอน Public Scoping
นั้น ก็อยู่ ในกระบวนการทา EHIA ซึ่ง ทส.ได้นาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพมาจาก พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านมารายงาน EIA มีการประเมินผลกระทบ และเสนอมาตรการ ในส่วนการปฏิบัติตาม
มาตรการนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ให้อนุญาตกากับติดตาม อย่างไรก็ตามการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
อาจไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงวิชาการทางการแพทย์ได้มากนักซึ่งกระทรวงสาธารณสุขน่าจะดาเนินการได้ดีกว่า
พระครูอมรชัยคุณ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ควรประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพจิตของประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการต่างๆด้วย
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ในช่วง ๒-๓ ปี
ข้างหน้านี้ที่กาลังมีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ(Mega projects)เกิดขึ้นมากมาย ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการคมนาคม อุบัติเหตุ มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง เป็นต้น ดังนั้น เรื่อง HIA จะมีความสาคัญมากขึ้น
นางปิยนันท์ โศภนคณากรณ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ทส.) กรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ตามที่ สช. ได้มีประชุมหารือร่วมกับรองปลัดกระทรวงฯในเรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ HIA นี้ ทส. ยังอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่นกัน อีกทั้งในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ EIA และ EHIA นั้นยังไม่เสร็จ
สมบู ร ณ์ ซึ่ ง จะปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พ.ร.บ. สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ต่ อ ไป นอกจากนี้ ต ามที่ สช. ได้ ร ายงาน
สถานการณ์ให้ทราบว่า มีชุมชนมายื่นข้อร้องเรียนตามมาตรา ๑๑ ค่อนข้างมาก ทส. จึงมีแนวทางที่จะหารือ
ร่ ว มกับ สช. ในเรื่ องการจั ดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ ขึ้นมาดาเนิ นการ ในระหว่างที่รอการปรั บปรุ ง
หลักเกณฑ์ในช่วงขยายเวลานี้
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มี
ความเห็นว่า ตามที่ ทส. อยู่ระหว่างทบทวนกฎหมาย ควรพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยึดหลักการ
เดิ ม คงไว้ และเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Environmental
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๖

Assessment: SEA) เข้ามา ในส่วนของ EIA EHIA และ HIA ยังมีอยู่ในมาตรา ๖๔ นอกจากนี้ยังมีมาตรา ๖๕
ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ ว่าด้วยเรื่องการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งไม่ค่อยมีคนอภิปรายเรื่องนี้
เนื่องจากอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ ๓ เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสร้างการมี
ส่วนร่วมของภาคพลเมืองเป็นอย่างมาก โดยสาระของมาตรา ๖๕ บัญญัติไว้ว่า “พลเมืองย่อมมีสิทธิรับรู้และ
แสดงความคิดเห็ นเพื่อประกอบการจัดทาและตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น รวมทั้งการพิจารณาร่างกฎหมาย กฎ และโครงการหรือกิจกรรมบรรดาที่อาจมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่โดยปกติสุข คุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ หรือการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายสาธารณะในแต่ละเรื่อง มีหน้าที่
ต้องดาเนินการให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง วิธีดาเนินการเพื่อให้พลเมืองได้ใช้
สิทธิตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ” จึงเสนอให้กระทรวง หน่วยงานที่กากับดูแลกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ในขณะนี้ภาคพลเมือง รวมทั้ง สช .มีขบวนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งการจัด
งานประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ก็จะสอดรับกับเรื่องนี้ด้วย
มติการประชุม
เห็นชอบให้ใช้ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปอีกเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่
คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในกระบวนการจัดทาหลักเกณฑ์
ฉบับดังกล่าวนี้
๕.๒

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า จาก
การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่มี ศ.ดร.ยงยุทธ
ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้
๑) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)โดยมี
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน มีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยมีหน้าที่และอานาจตามเสนอ สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ประธานและ
เลขานุการพิจารณาเสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งต่อไป
๒) มอบหมายฝ่ายเลขานุการพิจารณากลไกในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสมกับ
แต่ละประเด็นมติฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทางานให้สามารถ
เกิดผลรูปธรรมได้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมั ชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบและมี
ความต่อเนื่อง สช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงได้ยกร่างการพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ และขอเสนอปรับเปลี่ยนมติที่ประชุม คสช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)จึง
เรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา ดังนี้
๑) ให้ความเห็นชอบต่อการขอปรับเปลี่ยนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ (คมส.) โดยมี รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รองประธาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ) เป็ น ประธานกรรมการ มี ร องประธานกรรมการ ๒ คน
ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นสาธารณสุ ข ๑ คน และด้ า นอื่ น ๆอี ก ๑ คน มี เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิ น ๓๐ คน สาหรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งต่อไป
๒) ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมี
หน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๒.๑) วางยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพ แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
๒.๒) แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการดาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๓) ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อแสวงหาแนว
ทางการขับเคลื่อนมติที่เหมาะสมและรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒.๔) ให้ข้อเสนอแนะและคาปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
๒.๕) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ และกลไกอื่นๆ เกี่ยวกับการดาเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ตามที่เห็นสมควร
๒.๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางาน เพื่อดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ความจาเป็น
๒.๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
จึงเสนอมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า คสช. คจสช. เป็นกลไก
หนึ่งเท่านั้นในการแก้ไขปัญหาใหญ่ของสังคม เชื่อมโยงกันหลายมิติ จาเป็นต้องมีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้า
มาร่วมด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๘

ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุ ณวุฒิ มีความเห็นว่า การปรับ ปรุงการ
แต่งตั้ง คมส. ตามที่เสนอมานั้นเป็นข้อเสนอที่ดี กลไกของ คสช. ไม่ได้มีสถานภาพในการแก้ไขปัญหา แต่เป็น
กลไกเพื่อผสานพลังเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันหลายฝ่าย รวมถึงการเป็นกลไกผสานพลังสร้างความรู้
ความเข้าใจที่มีต่อกันของภาคส่วนต่างๆด้วย การผสานพลังไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ หากถ้ายังมองว่า เป็นการก้าว
ก่ายงานระหว่างหน่วยงานกัน การจัดการความรู้จึงมีความสาคัญอย่างมาก รวมไปถึงการพัฒนางานวิจัยในมิติ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างขององค์กรด้วย คมส. ไม่ใช่เป็นกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯที่มุ่งแต่เรื่องแพ้ชนะกันทางมตินั้นๆ แต่ คมส. เป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการ
เรียนรู้ร่วมกันของภาคส่วนต่างๆที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพนั้นๆด้วย เช่น กรณีหมืองแร่ที่ยังหา
ข้อยุติไม่ได้ และปัจจุบันเราก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่า เหมืองแร่ที่รับผิดชอบต่อสังคมนั้นควรเป็นอย่างไร และควร
มีการอภิปรายกันเรื่องนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยให้มีมิติสุขภาพรวมอยู่ด้วย
รศ.ดร.ชื่ น ฤทั ย กาญจนะจิ ต รา กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่ า
เห็นด้วยกับการยกระดับขีดความสามารถของ คมส. ให้มากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
เพื่อให้การขับเคลื่อนมติสุขภาพแห่งชาตินั้นเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ขอเสนอให้ปรับบทบาทหน้าที่
ของ คมส. ในข้อ ๒.๑ เป็น “การพัฒนาระบบ กลไก และวางยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการ
ดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม” ถ้าหากกรรมการเห็นชอบให้เพิ่มเรื่อง
การพัฒนาระบบกลไกนี้ ก็ขอเสนอให้เพิ่มการแต่งตั้ง “อนุกรรมการพัฒนาระบบ และกลไกการขับเคลื่อนและ
ติด ตามการด าเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ”ด้ ว ย เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ นการทางาน และให้
ข้อเสนอแนะต่อ คมส. ชุดนี้ ในขณะนี้ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมา คมส. มีอนุกรรมการอยู่ ๒ ชุด คือ ชุด
อนุกรรมการด้านสาธารณสุ ข และชุดอนุกรรมการที่ไม่ใช่สาธารณสุข ซึ่งการทางานอาจมีการแยกส่วนกัน
ดังนั้นการมีอนุกรรมการพัฒนาระบบ และกลไก น่าจะช่วยให้ข้อเสนอแนะต่อการทางานของอนุกรรมการแต่ละ
ชุ ด นอกจากนี้ ข อเสนอรู ป แบบการจั ด ตั้ ง อนุ ก รรมการแบบใหม่ คื อ มี อ นุ ก รรมการพั ฒ นาระบบกลไก
อนุกรรมการดาเนินงาน และอนุกรรมการติดตามประเมินผล
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า งานพัฒนาระบบกลไก
ถือเป็นงานของ คมส. ชุดใหญ่ และมีความกังวลในเรื่องการแยกส่วนการทางานของอนุกรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้
อย่างไรก็ตามขอให้ คมส. ชุดนี้ได้ดาเนินงานไปสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยพิจารณาอีกครั้งว่ากลไกที่เหมาะสม
ควรเป็นอย่างไร
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า แม้ว่าการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาภาพแห่งชาติหลายเรื่องนั้นจะยังไปไม่ถึงเป้าหมาย แต่กระบวนการขับเคลื่อนนี้ได้ช่วยสร้าง
การรับรู้ให้กับสาธารณชน ไม่ใช่ เพียงเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโนบายเท่านั้น จึงขอเสนอให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ ของ
คมส. อีกเรื่อง คือ การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ให้กั บ
สาธารณชน

มติการประชุม

เห็ น ชอบการขอปรับ เปลี่ ย นมติ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการ
ด าเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คมส.) โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข (รองประธาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) เป็นประธานกรรมการ มีรองประธานกรรมการ ๒ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๑๙

สาธารณสุข ๑ คน และด้านอื่นๆอีก ๑ คน มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี
กรรมการไม่เกิน ๓๐ คน สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอ
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งต่อไป โดยมีหน้าที่และอานาจตามเสนอมา และขอให้เพิ่มเติมหน้าที่และ
อานาจอีก ๒ ข้อ ได้แก่
- พัฒนาระบบกลไกและวางยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
- พัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณะ
ทั้งนี้มีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากคาสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น
ประธานกรรมการ โดยมีผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ และรอง
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ทาหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการฯชุดดังกล่าว มีผลงานที่สาคัญ ได้แก่
๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ มติ ๗ การพัฒนา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพ
หลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
๒) สนับสนุนแนวคิดการจัดการระบบบริหารเพื่อเตรียมการเปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
ต้นแบบจังหวัดสกลนคร และต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ขยายแนวคิดโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยต้นแบบออกไป ขณะนี้มี ๒๖ แห่ง
๓) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๔) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย การ ร่าง แผน
ยุทธศาสตร์นวดไทย มรดกไทยสู่มรดกโลก พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๕
๕) จัดการคัดเลือกหมอไทยดีเด่น เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลในงานมหกรรมสมุนไพร เป็นประจาทุกปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๒๐

๖) ดาเนินการผลักดันคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ให้ประกาศบรรจุบัญชียาสมุนไพร
๗๑ รายการ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๔
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้ดาเนินงานมาแล้วกว่า ๕ ปี ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของกรรมการทั้ง
โดยตาแหน่งและบุคคล จึงเห็นควรเสนอปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ใหม่ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้
๑) แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการพัฒ นาภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ ่น ด้า นสุข ภาพแห่ ง ชาติช ุด ใหม่ โดยเสนอให้
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ และมีเลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย และ
ผู้ อ านวยการส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน สาหรับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติแต่งตั้งต่อไป
๒) ให้คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้
มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
๒.๑) สนับสนุนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
๒.๒) ให้ คาปรึ กษาและข้อ เสนอแนะต่ อคณะรัฐ มนตรี คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ และ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม
๒.๓) ประสานสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรต่างๆในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
๒.๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้องตามความจาเป็น
๒.๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ควรพิจารณาให้มีกรรมการ
มาจากหลายหน่วยงานที่นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สานักความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในสังกัดสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ในสังกัด สวทช. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ของฝ่ายเลขานุการ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีความสาคัญมาก การมีกระทรวงที่ดูแลงานทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยตรงนั้น ทาให้ประเทศไทยมีความทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ของประเทศเป็น
อย่างมาก ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับงานของหลายกระทรวง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น จากเวทีสัมนาย่อยของคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาโลกนั้น
ประเทศไทยมีบทบาทในการเจรจาเรื่องนี้เป็นอย่างมาก การที่ สช. ขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพนี้ จะทาให้เกิดการบูรณาการทางานของหลายภาคส่วน จากเดิมที่ยังแยกส่วนกันทางานอยู่ในแต่ละ
กระทรวงต่างๆ นอกจากนี้สภาวิจัยควรมีการพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพของ
การพัฒนาประเทศต่อไป
มติการประชุม
เห็ น ชอบแต่ งตั้ง ให้ นายแพทย์วิ ชัย โชควิ วัฒ น กรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ เป็ น
ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย และผู้อานวยการสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มี
กรรมการไม่เกิน ๓๐ คน สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณา
เสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งต่อไป โดยมีหน้าที่และอานาจตามเสนอ ทั้งนี้มีวาระการดารง
ตาแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีผลกระทบจากการประกอบกิจการ
เหมืองแร่
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า อนุสนธิ
มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้อง
ขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคล
หรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือชุมชนและแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุข ภาพที่เกิดจาก
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติฯ ที่กาหนดให้นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมที่ควรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยการ
ขอใช้สิทธิจากบุคคลและคณะบุคคลตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น
กรณีหนึ่งในการดาเนินการ นั้น
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หน้าที่ ๒๒

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับหนังสือจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อขอสนับสนุนโครงการศึกษาการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยได้รับผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ทองคาของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องกับอาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการขอ
ใช้สิทธิตามมาตรา ๑๑
จากการที่ สช. ร่วมกับเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทาการศึกษา
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคาของบริษัท ทุ่งคา จากัด ในเขต
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบบทเรียนที่สาคัญดังนี้
๑. ขาดข้อมูลสุขภาพของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของศักยภาพแหล่งแร่
ของพื้นที่ทั้งในช่วงก่อนการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคาที่เพียงพอ และในช่วงระหว่างการประกอบกิจการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์ เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของ
ปัญหาสุขภาพและการปนเปื้อนของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้การสรุปถึงแหล่งกาเนิดและสาเหตุของ
การกระจายตัวของสารเคมีอันตรายและโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการ
กาหนดมาตรการการให้ความช่วยเหลือหรือลดความรุนแรงของผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปได้ยาก
๒. ประชาชนในพื้นที่และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับทราบและหรือตระหนักถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคาที่มีการคาดการณ์อยู่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพ ประกอบกั บ หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ข าดการบัง คั บ ใช้ ม าตรการติ ด ตามและ
ประเมินผลการดาเนิ นงานของผู้ป ระกอบการอย่างจริงจัง จึงทาให้ไม่มีการเตรียมการป้องกันและควบคุม
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในบริเวณกว้าง ซึ่งส่งผลต่อ
การศึกษาถึงปัจจัยรับสัมผัสที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเป็นไปได้ยาก อีกทั้งไม่มีการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ
จากปัญหาอุปสรรคข้างต้น ก่อนการดาเนินงานตามมาตรา ๑๑ กรณีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ทองคาของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) สช. ได้ประสานกับ
ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือความร่วมมือในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เข้าพบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นางมิ่ง
ขวั ญ วิช ยารั ง สฤษฏ์ ) ซึ่ง ได้ มอบหมายให้ ดร.วิ จ ารณ์ สิ มาฉายา รองปลั ดกระทรวงฯ และ นางปิ ย นั น ท์
โศภนคณาภรณ์ รองเลขาธิการสานักนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือ ซึ่งมี
ข้อสรุปการหารือเบื้องต้น ดังนี้
๑.๑ ควรมีกลไกความร่วมมือในการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและ
ปลายน้า
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๑.๒ ควรจัดทาแนวปฏิบัติงานร่วมที่เชื่อมต่อพันธกิจของแต่ละหน่วยงานภายใต้อานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้อง
๒. เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เข้าพบรัฐ มนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สมศักดิ์
ชุณหรัศมิ์) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(นพ.อานวย กาจีนะ) และคณะ ซึ่งมีข้อสรุปเบื้องต้นว่า ควรมีการ
พัฒนากลไกและออกแบบระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีตัวอย่างผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการเหมืองแร่
ซึ่งข้อเสนอข้างต้นสอดคล้องกับมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่สรุปว่า ในกรณีที่ สช. ได้รับหนังสือขอใช้
สิทธิตามมาตรา ๑๑ ให้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการ รวมทั้งประสานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ร้อง
ขอ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุผล ความจาเป็น และความเหมาะสมในการดาเนินการ พร้อมข้อเสนอ
ต่อการดาเนินงานในเบื้องต้น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เพื่อพิจารณาตามหน้าที่และอานาจต่อไป
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดทราบถึงแนวคิดในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ กรณีผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการต่อ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า กรณีเหมืองแร่มีหลายพื้นที่
ได้แก่ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จังหวัดพิจิตร รวมไปถึงเหมืองตะกั่ว
คลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีประเด็นปัญหาคล้ายคลึงกัน จึงควรพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ มีความเห็นว่า
EIA นั้นเริ่มทาก่อน เนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสาคัญ ต่อมาก็พบว่าผลกระทบต่อคนโดยเฉพาะ
เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสาคัญเช่นกัน จึงเกิดเป็น HIA เมื่อทาไปๆ ก็มีการนาทั้งสองเรื่องนี้มารวมกันเรียกว่า
EHIA (ย่อมาจาก Environment and Health Impact Assessment) ทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า
เป็นเรื่ องเดียวกัน EIA กับ HIA ควรแยกเป็นสองเรื่องการประสานกันนั้ นเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ใช่รวมเป็นเรื่อง
เดียวกันจะทาให้เกิดปัญหาตามมา คนอาจเข้าใจว่า EHIA คือ Environmental Health Impact Assessment
เอกสารของ สช. บางฉบับก็ใช้ชื่อเรียกนี้คลาดเคลื่อนไป นอกจากนี้ขอเน้นย้าว่า การจัดทารายงาน EIA กับ
HIA ไม่ใช่ประเมิน เพื่อให้โ ครงการผ่านการรับรองเพียงเท่านั้น แต่จาเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง (Follow up) ด้วย
นพ.สมศักดิ์ ชุณรั ศมิ์ รัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ แทนรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ระบบสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลคนที่มี
ปัญหาทางสุขภาพอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมในที่ทางาน คือ อาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมในสังคม คือ เวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้พัฒนากลไกเพื่อดาเนินการเรื่องนี้ คือ “หน่วยเวช
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ศาสตร์อาชีวะ”อยู่ในทุกจังหวัด ถ้าจะทาระบบเฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาเป็นต้องรู้ปัญหา
ก่อน เพื่อจะแก้ปัญหาได้ หากเริ่มต้นที่การค้นหาสาเหตุ ที่มาของปัญหาทางสุขภาพก่อน เช่น การถกเถียงกันว่า
ปัญหาการเจ็บป่วย การตรวจพบสารเคมีในเลือดนั้นเกิดจากโรคส่วนบุคคล หรือเกิดจากผลกระทบที่ได้รับจาก
กิจการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ก็จะทาให้การดาเนินงานติดขัด ผลจากประชุมหารือต่างๆ จึงสรุปแนวคิดของ
สธ. ได้ว่า ถ้ามีระบบเฝ้าระวัง คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง น่าจะทาให้สุขภาพ
ของประชาชน และกิจการภาคอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ ดีขึ้นจากเดิม กรอบแนวคิดใหม่นี้เป็นการ
สร้างระบบเฝ้าระวังก่อนที่จะรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยหาทางแก้ไขภายหลัง และกิจการภาคอุตสาหกรรมควร
เป็นผู้ลงทุนและมีส่วนร่วมจัดการระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วย
ผลจากการประชุมหารือระหว่าง สช. และหลายกรมของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และลงพื้นที่สารวจปัญหากรณีเหมืองแร่ทองคานี้ สธ. จึงได้
มอบหมายให้กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคไปพัฒนาระบบเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่ง
ขณะนี้ มีพื้นที่นาร่อง ๓๐ จังหวัดที่น่าจะเริ่มดาเนินการได้ นอกจากนี้ได้พิจารณาการออกแบบระบบเฝ้าระวังฯ
ใน ๓ บริ บ ท ได้ แ ก่ ๑) บริ บ ทพื้ น ทื่ ที่ มี กิ จ การภาคอุ ต สาหกรรมตั้ ง อยู่ แ ล้ ว เช่ น อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น ๒) มลภาวะทางอากาศ ทั้งที่เกิดจากกิจกรรมในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชน และเกิดจากภาคอุตสาหกรรม และ ๓) พื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่
นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒ มีความเห็นว่า
มีข้อกังวลมีอยู่ ๒ เรื่อง คือ ๑) แม้ว่าจะมีการจัดทา EIA EHIA ครบตามกระบวนการ แต่มีข้อขั ดแย้งเกิดขึ้น
และยังหาข้อสรุปไมได้ ในขณะที่ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว จะมีการดาเนินการ
อย่างไร ๒) การจัดทาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยหน่วยเวชศาสตร์อาชีวะที่มีอยู่ในแต่ละ
จั งหวัด ควรศึกษาบทเรี ย นจากกรณีศึกษาก่อน เช่น บริบทพื้นที่เหมืองแร่ ก็ค วรศึกษาบทเรียนจากกรณี
เหมืองคลิตที้ ี่ต่อสู้มายาวนานกว่าจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูจากผลกระทบที่ได้รับ ควรมีการจัดบริการสุขภาพที่
เท่าทันสถานการณ์ปัญหา การเยียวยาเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนก่อนแล้วจึงดาเนินการ และการ
ควบคุมการประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ที่ผ่านมาเรื่อง
ข้อมูลเป็นปัญหาสาคัญ เมื่อไม่มีข้อมูล จึงเกิดการถกเถียงกันแต่ ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นของส่วนรวม บริษัท
หรือส่วนบุคคล ในการจัดทาระบบเฝ้าระวังนั้นจึงควรมีการจัดทาข้อมูลติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทั้งดิน น้า อากาศ ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับสาธารณะได้ เช่น โครงการจัดทาแอพพลิเคชั่น (Application)
กด ดู รู้ได้ นั้นเป็นการให้ข้อมูลที่ดี ตัวอย่างการผลักดันเรื่องนี้ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอการจัดทา
ข้อมูล วิทยาศาสตร์ เพื่อกาหนดนโยบายรัฐ แต่ถูกตัดเรื่องนี้ออกไป อย่างไรก็ตามการจัดทาข้อมูลโดยภาค
พลเมืองนั้นมีความสาคัญอย่างมาก
ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี ความเห็นว่า ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ ว่า
สั ง คมไทยไม่ ค่ อ ยใช้ ข้ อ มู ล ในการแก้ ไ ขปั ญ หา แต่ ข้ อ มู ล นั้ น เป็ น ของใคร ดั ง นั้ น เราจึ ง ควรมี ข้ อ มู ล ที่
ทุกฝ่ายเชื่อมั่นร่วมกันได้ และเรียนรู้ร่วมกัน
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ดร.ศิรนิ า ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า
หอการค้ามองว่าการทา EIA นั้ น เป็ น ปั ญหาในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้เรียนเชิญ นพ.วิพุธ
พูลเจริญ ไปให้ข้อมูลชี้แจงกับหอการค้าให้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น ในขณะนี้ประเทศกาลังพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมก็มองในมุมที่อยากจะพัฒนาประเทศให้
เติบโตไปข้างหน้า แต่อาจไม่ได้คานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากนัก ส่วนหนึ่งมาจากการ
ขาดข้อมูลความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีก่อนที่จะดาเนินโครงการ การที่มีศูนย์เวชศาสตร์อาชีวะอยู่
ในพื้นที่นั้นถือเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้ที่ผู้ป ระกอบการสามารถเข้าถึงได้ในระดับพื้นที่ และควรเป็นข้อมูล
ความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย การใช้ข้อมูลร่วมกัน จะทาให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาค
สังคม โดยไม่ต้องมีความขัดแย้งกันเสมอไป
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ มีความเห็นว่า
กรณีการต่อสู้เรื่องการได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเหมืองแร่ทองคา จ.พิจิตร ดาเนินมาเป็น
เวลา ๑๐ ปีแล้ว เครือข่ายภาคประชาชนก็เข้มแข็งมากขึ้น มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งภาคีวิชาการ
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนร่วมผลักดัน ในขณะที่ภาคราชการและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จับมือกัน
ต้องการพัฒ นาเศรษฐกิจมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท สิ่งที่ดาเนินการอยู่ คือ ช่ว ยเหลื อเยียวยา ฟื้นฟูผู้ ได้รับ
ผลกระทบทีม่ ีภาวะเจ็บป่วยก่อน ในขณะที่กระบวนการพิสูจน์ข้อมูลก็ยังคงดาเนินการต่อไป ปัจจุบันมีแนวโน้ม
ที่ดีที่ทุกภาคส่วนได้หาจุดร่วมในการตกลงยอมรับกระบวนการร่วมกันก่อน โดยให้สถาบันการศึกษา (ม.เนศวร)
เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาศึกษาร่วมกันแล้วค่อยหาแสวงหาทางออก
จุดแข็งคือภาคราชการ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจอยู่ในบรรยากาศที่ยินดีร่วมมือกัน ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้
ควรศึกษาบทเรียนจากกรณีเหมืองแร่ จ.พิจิตร และเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมเหมืองที่สร้างใหม่ในอนาคต
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กลไกราชการจังหวัดอาจยังไม่มีทักษะ ความรู้ทางวิชาการ และศักยภาพ
เพียงพอในการจัดการเรื่องใหญ่นี้ จาเป็นต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ สรุปความเห็น
จากที่ประชุมไว้ว่า
๑) การประเมิน EHIA ตามกฎหมายนั้นอาจมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อให้ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตโครงการ โดยมีบริษัทที่ปรึกษาจากภาคเอกชน เป็นผู้รับ
จ้างประเมิน ซึ่งในร่างรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ว่า บริษัทที่ปรึกษาต้องความเป็นกลาง
๒) HIA ยังมีอีก ๓ ช่องทาง (ที่ไม่เกี่ยวกับ EIA) ได้แก่ ๑) การประเมินยุทธศาสตร์ ๒) การดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๑ และ ๓) การสนับสนุนชุมชนจัดทา CHIA
๓) ระบบประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังดาเนินการโครงการนั้น
ยังไม่มีข้อมูล และยั งไม่ เป็น ระบบที่ชัดเจน จึงมีข้อเสนอให้ พัฒนาระบบเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมและ
สุขภาพโดยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการร่วมกัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๒๖

มติการประชุม
รับทราบแนวคิดในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณี
ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อ สช. ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
๑) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลกระทบสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังดาเนินการ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ
๒) พัฒ นาระบบเฝ้ าระวัง คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภาพให้ ส อดคล้ องกับ (ร่ าง)
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และควรเปิดกว้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า เพื่อการ
ประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และเป็ น ระบบ
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอปฏิทินนัดหมายการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
จึงให้คณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติการประชุม

เห็นชอบนัดหมายการประชุม ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ
ผู้จัดทารายงานการประชุม
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

หน้าที่ ๒๗

