รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ผู้เข้าประชุม
๑. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
๒. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร
๓. พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
๔. นายวันชัย คงเกษม

๕. นางสมศรี สุวรรณจรัส

๖. นายโอภาส กลั่นบุศย์
๗. นายฉลอง ของเดิม

๘. ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ
๙. นายประสพโชค นิ่มเรือง
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ทพ.ญ.ศันสณี รัชชกูล
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
นางสุภาวดี นวลมณี

๑๕. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว

รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้อานวยการสานักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านไผ่
จ.ขอนแก่น ผู้แทนนายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางสมบูรณ์
จ.นครนายก ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้แทนทันตแพทยสภา
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ ๑

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมานิจ สุขสมจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปรีดา คงแป้น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
ร้อยตารวจตรีสุขสัณห์ ภิชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
ผศ. สุรพงษ์ ปนาทกูล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
นางสุกัญญา ทรัพย์แตง
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
จ่าเอก วีรพล เจริญธรรม
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
นายสมคิด สิริวัฒนากุล
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
นายนพภา พันธุ์เพ็ง
ผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
นายสุชีพ พัฒน์ทอง
ผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
ผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการ คสช.
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
รองเลขาธิการ คสช.

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

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการอื่น)
๑. นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
๒. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
ผู้แทนสภาการพยาบาล
๓. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
ผู้แทนสภากายภาพบาบัด
๔. นางกัญจนา ดีวิเศษ
ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
๕. รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
๗. นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ให้ข้อมูล
๑. นพ.วิพุธ พูลเจริญ
ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
๒. ดร.เดชรัต สุขกาเนิด
รองประธานกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
๒. น.ส.จินางกูร โรจนนันจ์
๓.
๔.
๕.
๖.

พญ.ประนอม คาเที่ยง
นางสาวเพ็ญศรี แผ่นเทอดไทย
นางผานิตย์ มีสุนทร
นายบัญชา อาภาศิลป์

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก
นายเจษฎา มิ่งสมร
พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา
รศ.ดร.นงนุช บุญยัง
นพ.พิเชฐ บัญญัติ
นพ.ชวินทร์ ศิรินาค
นางสมฤดี เทพวงศ์ดาริรัตน์
นางสาวดารณี คัมภีระ

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
นายฐากูร ดิษฐอานาจ
ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นพ.ประจักษวิช เล็บนาค
นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
นายอนุศักดิ์ สุภาพร
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
นางนิรชา อัศวธีรากุล
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
นางนาตยา พรหมทอง

แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ
ที่ปรึกษา คสช.
แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คสช.
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษา คสช.
แทนปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่ปรึกษา คสช.
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษา คสช.
แทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คสช.
ข้าราชการพลเรือน
กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
สภาการแพทย์แผนไทย
สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
ที่ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๓

๒๗. นางอรวินท์ บุณยเกียรติ
๒๘. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง
๒๙. นายภัคพงศ์ วงศ์คา

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

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

นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
นายสุรชัย กลั่นวารี
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า
การประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๙ มี ร ะเบี ย บวาระเพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ ง ประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาค่อนข้างมาก จึงขอความร่วมมือกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ร่วมกันพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒ จึงเสนอมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑ แก้ไขรายชื่อและตาแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ลาดับที่ ๒ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
ลาดับที่ ๕ นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อานวยการสานักควบคุมวัตถุอันตราย
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
ลาดับที่ ๑๔ รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ
หน้า ๖ และ ๗ แก้ไขรายชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ได้แก่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๔

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ
หน้า ๑๙ แก้ไขข้อความใหม่ ดังนี้
รศ.สุ รชาติ ณ หนองคาย กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนสภา
การสาธารณสุขชุมชน มีความเห็นว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนเคยให้ข้อเสนอแนะต่อ
การจัดทารัฐธรรมนูญฯ เรื่องหน้าที่ทางสุขภาพไว้ เนื่ องจากที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐
ที่มีการกล่าวถึงเรื่องสิทธิด้านสุขภาพ แต่ก็ยังไม่มีการระบุหน้าที่เพื่อใช้เป็นสื่อในการสร้าง
ระบบการเรียนรู้ เอาไว้ด้วย เช่น กรณีผู้ ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง จากพฤติกรรมสู บบุหรี่
เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมาใช้สิทธิรักษาพยาบาล ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
จากเงินกองทุนซึ่งเป็นของส่วนรวม หากบุคคลที่ต้องการบริโภค เหล้า เบียร์ บุหรี่ แต่มี
ความตระหนั ก รู้ ใ นหน้ า ที่ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ก็ จ ะเกิ ด ความยั บยั้ ง ชั่ ง ใจ
มีภู มิคุ้ มกันทางอารมณ์ ดั งนั้ นการกาหนดให้ ทุ กภาคส่ วนมี หน้าที่ เสริ มสร้ างสุ ขภาพ
ทางปัญญา จึงเป็นเรื่องสาคัญ ที่ผ่านมากระบวนการขัดเกลาผ่านสถาบันทางสังคม เช่น
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ยังไม่ได้อบรมสั่งสอนเยาวชนในเรื่องจิตสานึกและ
หน้าที่ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างดีเท่าที่ควร ซึ่งสามารถดาเนินการได้
โดยใช้การอภิบาลโดยรัฐ และอภิบาลโดยการตลาด เข้ามาสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพทางปัญญา ทั้งนึ้ควรพัฒนาบุคลากรวิชาชีพตั้งแต่หลักสู ตรการเรียนการสอน
เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้ไปปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพทางปัญญาได้อย่างมีมาตรฐาน
นอกจากนี้ในเอกสารคานิยามมีคาว่า “ธรรมมาภิบาล” ไม่มีภาษาอังกฤษกากับไว้ จึงควร
ใส่คาภาษาอังกฤษ “Good Governance” ไว้ด้วย ซึ่งใกล้เคียงกับคาว่า “อภิบาล” ซึ่งมี
ภาษาอังกฤษ “Governance”กากับไว้
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า ตามที่
สานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดกิจกรรม “คสช.สั ญจร : ศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ด”ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
เพื่อให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมี ส่ ว นร่ ว มในพื้ น ที่ นั้ น สช. ขอรายงานสรุ ป ผลการศึ ก ษาดู ง านพื้ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๕

คณะผู้ศึกษาดูงาน รวมจานวน ๔๒ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการ
บริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ปรึกษา สช. ภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สช.
กิจกรรมการศึกษาดูงานดังกล่าว มีดังนี้
วัน ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติศึ กษาดูง านรู ปธรรมการพัฒ นาและ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส่ ว นร่ ว มในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วย
๑) การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
๒) ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จากกรณีตัวอย่าง “ธรรมนูญประชาชนคนตาบลหนองหิน อาเภอหนอง
สรวง จังหวัดร้อยเอ็ด”
๓) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล ตาบลเหนือเมือง อาเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษา
ดูงาน และระดมความคิดเห็นเพื่อ จัดทาข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ และวิดีทัศน์นาเสนอผลการศึกษาดูงานพื้นที่
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเสนอมาเพื่อ
คณะกรรมการได้รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบสรุปผลการศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓.๒ รายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้าย) (นาเสนอด้วยเอกสาร)
นพ.อ าพล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ รายงานว่ า
ตามมาตรา ๓๐ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี บั ญ ชี ใ ห้ ส านั ก งานท ารายงานประจ าปี เ สนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ เสนอต่ อ คสช.
และรัฐ มนตรี เพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทาการที่ผู้ สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของสานักงานในปีที่ล่วงมาด้วยนั้น บัดนี้ สช. ได้จัดทารายงาน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของเนื้อหาและรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบงบการเงินและบัญชีทาการ และรายงานของผู้สอบ
บัญชี จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเสนอมา
เพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ตาม
มาตรา ๓๐ วรรคท้าย)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๖

๓.๓ รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประเมินผลภายนอก) (นาเสนอด้วยเอกสาร)
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากมาตรา ๓๙ (๕) แห่ งพระราชบั ญญัติ สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้ คณะกรรมการบริห าร
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานของ สช. และรายงานต่อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่ง ชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จัดทารายงานผลการประเมินตามกรอบการประเมินผล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๓ เป็นต้นไป และส่งให้ ก.พ.ร. เพือ่ นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนั้น
สช. ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะประเมินผลภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และดาเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ตามที่ ก.พ.ร. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการพัฒนากระบวนการบริหารภายในของ สช. เอง ทั้งในส่วนการจัดทาข้อเสนอใน
การพัฒนาการดาเนินงานและเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในการประชุ ม คบ. ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๕๘ มี ม ติ เ ห็ น ชอบกรอบการ
ประเมินผลการดาเนินงานของ สช. ประจาปี ๒๕๕๘ (ประเมินผลภายนอก) โดยมีคณะผู้ประเมินผลภายนอก
จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์ พลอยแหวน
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
๔) ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
๕) ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
๖) นายวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์
บัดนี้ การประเมินผลการดาเนินงานของ สช. ประจาปี ๒๕๕๘ (ประเมินผลภายนอก) ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว และได้นาเสนอรายงานในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้
คบ. มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของ สช. ประจาปี ๒๕๕๘ (ประเมินผลภายนอก) ฉบับ
สมบูรณ์ โดยมอบหมายให้ สช. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งของ คบ.และคณะผู้ประเมินผลฯ ไปพิจารณา
ดาเนินการเพื่อพัฒนางาน และให้จัดส่งรายงานการประเมินผลฯ ไปยัง ก.พ.ร. พิจารณาดาเนินการต่อไป ดัง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประเมินผลภายนอก)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๗

๓.๔ การทบทวนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่
๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมาตรา ๕ และมาตรา ๑๓ ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวบัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรี
ผู้รักษาการมีหน้ าที่จั ดให้ มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกห้าปีที่กฎหมายบังคับใช้ ”
ต่อมากระทรวงสาธารณสุ ขมีห นั งสือด่ว นที่สุ ดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุล าคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
ให้ สช. ดาเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งข้อมูลเรื่องการทบทวนกฎหมายไป
ยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยตรง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น สช.ได้ดาเนินการ ดังนี้
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การรายงานทบทวนร่างกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สช. ได้พิจารณากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็ น ว่า “สาระบัญญัติของกฎหมายดังกล่ าว ยังคงเป็นเครื่องมือสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมได้
เป็นอย่างดี” จึงไม่เสนอทบทวนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การแจ้ งข้อ มูล กฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแจ้งว่า กฎหมายระดับประกาศที่ สช. กาลังดาเนินการทบทวน คือ ธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ให้
ทบทวนอย่างน้อยทุกห้าปี และไม่ได้เสนอให้มีการทบทวนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่
อย่างใด
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก้ไขมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแก้ไขมาตรา ๒๖ เป็น “ให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็น
รั ฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิ ธี การงบประมาณหรื อกฎหมายอื่ น ” เพื่อ กาหนดสถานะของ สช. ให้ มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อไม่เกิดปัญหาในการตีความเกี่ยวกับสถานะและการขอตั้งงบประมาณ
ขณะนี้ สช. ได้แต่งตั้งคณะทางานศึกษาเพื่อเสนอทบทวนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานคณะทางาน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๑๓
คน จัดทาข้อเสนอและแนวทางการดาเนินงานเพื่อทบทวน ปรับปรุง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ บนฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่รอบคอบ รอบด้าน ให้ข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ คณะทางานฯ ได้มีการประชุมแล้วและสรุปว่า ยังไม่พบประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่จะต้องเสนอขอแก้ไข
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะทางานฯจะได้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์โ ดยต่อเนื่องต่อไป จึงเสนอมา
เพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
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ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี มีความเห็นว่า การตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ของสช. นั้นมีความเข้มงวดเหมือนกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูก
ตรวจสอบจาก สตง. อย่างเข้มงวดหรือไม่ เนื่องจาก สช. มีการทางานกับภาคีเครือข่ายที่ยืดหยุ่น ทั้งนี้เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการทางานที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงต่อไป
พญ.เชิ ด ชู อริ ย ศรี วั ฒ นา ผู้ แ ทนแพทยสภา มี ค วามเห็ น ว่ า มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ สาระใน
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฯ ดั ง นี้ ๑) องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ม าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มาจากเครื อข่ายตระกูล ส. ในลักษณะพวกเดียวกัน จึงควรมี การกาหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหารองค์กร ไม่ให้เกื้อหนุนพวกพ้องเดียวกัน ๒)
การให้นิยามคาว่าสุขภาพเป็นสุขภาวะในมิติกว้าง ซึ่งทาให้การทางานของ สช. นั้นทาได้ทุกเรื่องและอาจทั บ
ซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่นที่ทาเรื่องนั้นอยู่แล้ว ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดสมัชชาสุขภาพนั้น
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางหรือไม่ องค์กรภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในสมัชชา
สุขภาพได้อย่างครอบคลุมหรือไม่
นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ควรมี
การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อสาธารณะให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น การทางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมควรเปิดกว้ าง ให้มีความครอบคลุม
กลุ่มคน/องค์กรต่างๆ เปิดรับความแตกต่างหลากหลาย ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้เครื่องมือ และ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เป็นการทาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และคนรุ่นต่อไป ควรผนึกกาลังให้มากขึ้น เป็นพลังให้กับประเทศชาติ ตามที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข
ได้นาเสนอแนวคิด Value Based Health care การให้ทาให้สุขภาพเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วนนั้นมี
ความสาคัญอย่างมาก ไม่ใช่เพียงบุคลากรทางการแพทย์เพียงเท่านั้น
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบการทบทวนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๑ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุม
ได้รับทราบความคืบหน้า การดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รองประธานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ) เป็นประธาน แล้วนั้น คมส.มีความคืบหน้าในการดาเนินงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๙

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ – ๘ รวม ๖๙ มติ โดยมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒ คณะ แบ่งหน้าที่ดูแลรับผิดชอบมติฯ ดังนี้
(๑) อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
และสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบมติสมัชชาสุขภาพฯ ๓๓ มติ
(๒) อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
สังคมและสุขภาวะ ดูแลรับผิดชอบมติสมัชชาสุขภาพฯ ๓๖ มติ
บัดนี้ คมส. จึงขอรายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดกลุ่มการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คมส. ได้ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพฯ เพื่อจัดกลุ่มการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ใน
เบื้ องต้น ) เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนและติดตามการดาเนินงานตามมติ ส มัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ มติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ทาการขับเคลื่อนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวม ๕๐ มติ
๑.๑ มติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ขับเคลื่อนแบบเร่งด่วน เป็นมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ได้จากการ
คัดเลือกในการจัดลาดับความสาคัญสาหรับการขับเคลื่อนให้เกิดผลสาเร็จเป็น
รูปธรรม มี ๖ กลุ่มมติ/มติ มีจานวน ๑๔ มติ
๑.๒ มติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มีจานวน ๓๖ มติ
กลุ่ ม ที่ ๒ มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพฯ ที่ ติ ด ตามและรายงานเมื่ อ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ
มีจานวน ๑๖ มติ โดยพิจารณาจากมติสมัชชาสุขภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) มติสมัชชาสุขภาพฯ นั้น มีการขับเคลื่อนจนบรรลุตามมติทุกข้อหรือมีการดาเนินการ
จนเสร็จสิ้นตามข้อมติ
๒) มติสมัชชาสุขภาพฯ นั้นมีการขับเคลื่อนตามเส้นทางเดินมติ (Road Map)
จนเกิ ด ผลลั พ ธ์ ปั จ จั ย ส าคั ญ (key success) ที่ มี แ นวโน้ ม น าไปสู่ ก ารบรรลุ ต าม
เป้าประสงค์รวมของมตินั้นๆ
๓) มติสมัชชาสุขภาพฯ นั้น ไปเป็นนโยบาย มีแผนงานของหน่วยงานรองรับนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการตามมติ
๔) มติสมัชชาสุขภาพฯ นั้น มีเนื้อหาที่ไม่เป็นปัจจุบัน หรือ ประเด็นปัญหาที่ระบุใน
มติเปลี่ยนแปลงไป จนไม่จาเป็นต้องใช้มติในการขับเคลื่อน
๕) มีมติสมัชชาสุขภาพฯ ใหม่ที่ครอบคลุมมติเดิม
กลุ่มที่ ๓ มติส มัช ชาสุขภาพฯ ที่ทาการทบทวนมติ (Revisit) คือ มติสมัช ชาสุขภาพฯ ที่ไม่
สามารถขับ เคลื่ อนได้ อัน เนื่องมาจากข้อจากัดในเนื้อหาของข้อมติ และมีการนาเข้าสู่ กระบวนการพัฒ นา
ระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใหม่ เพื่อปรับปรุงเนื้อหามติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตรงกับความ
เป็นจริง นาไปสู่การขับเคลื่อนมติฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย คมส. ตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ทบทวนมติ
สมัชชาฯ นั้นๆ ซึ่งมติที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ มีจานวน ๓ มติ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่
๔.๑ เอกสาร ๑
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๒. ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คมส. ได้ติดตามการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่สาคัญสอดคล้องกับสถานการณ์สังคม
ในช่วงนี้ มีอยู่ ๖ ประเด็นงาน ดังต่อไปนี้
๑) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ มติ ๔ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรค
ไม่ติดต่อ(NCDs)
๒) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ มติ ๕ วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการ
๓) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการ
ปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
๔) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ มติ ๙ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
๕) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๕ เรื่องเด็กกับสื่อ
๖) กลุ่มมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑ เอกสาร ๒ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการ
ได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการ
ดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
๔.๒ ความคืบหน้าการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
นพ.อาพล จิ น ดาวัฒ นะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ รายงานว่า
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และ
ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ วั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๕๙ ที่ป ระชุ ม ได้รั บ ทราบความคื บ หน้ า การด าเนิ นงานจั ด ตั้ ง
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งได้มีการจัดทาร่างระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน พ.ศ. .... เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมทั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสนั บ สนุ น เขตสุ ข ภาพเพื่อ ประชาชน (กสขป.) (ชั่ ว คราว) แล้ ว ซึ่ ง ขณะนี้ไ ด้ เริ่ มดาเนิน งาน
เพื่อสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนฯในพื้นที่เขตที่ ๒ นั้น ในการนี้ สช. จึงขอรายงานความคืบหน้า
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ความคื บ หน้ า การเสนอร่ า งระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง เขตสุ ข ภาพ
เพื่อประชาชน พ.ศ. ....
ในการประชุม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติเ ห็ นชอบ
ในหลั กการร่ างระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการจัดตั้งเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) ตรวจพิจารณา โดยให้รับ
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ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงบประมาณ และสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดาเนินการต่อไปได้
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไปนี้ ไปดาเนินการด้วย
(๑) ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชนนั้ น ภาครั ฐ ต้ อ งสร้ า ง
ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนและควรคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วย เพื่อนาพาประเทศไปสู่
ความมั่นคงและเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่เข้มแข็ง
(๒) ควรมี ก ลไกที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ข้ า ราชการและผู้ มี สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมที่ ส มั ค รใจและ
มีความพร้อมทางเศรษฐกิจมีทางเลือกในการรับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพโดยอาจจ่ายเงิน
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลเอกชน
ทั้งนี้ สช. จะได้ป ระสานกับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการส าหรับกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ (คกอ.) ดังกล่าว และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย
๒) การเตรียมการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยคณะกรรมการสนับสนุนเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน กสขป. (ชั่วคราว)
คณะกรรมการสนับสนุนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กสขป.) (ชั่วคราว)ที่มีนายเจษฎา มิ่งสมร
เป็นประธาน ได้มีการประชุมฯ แล้ว ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
มีความคืบหน้าการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๒.๑) กาหนดพื้นที่นาร่องที่จะดาเนินการพัฒนาเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ใน ๒ เขตพื้นที่ คือ
(๑) เขต ๒ (พิ ษณุ โ ลก ตาก สุ โ ขทัย อุต รดิ ตถ์ และเพชรบูร ณ์) (๒) เขต ๓ (ชั ยนาท กาแพงเพชร พิ จิต ร
นครสวรรค์ อุทัยธานี)
๒.๒) กสขป.(ชั่วคราว) ได้ให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)แล้ว เพื่อใช้ดาเนินการในเขตพื้นที่นาร่องต่อไป
๒.๓) กสขป.(ชั่ ว คราว) จะท าหน้ า ที่ ค ณะอนุ ก รรมการสรรหา กรรมการเขตสุ ข ภาพ
เพื่อประชาชนฯ ในเขต ๒ ด้วย โดยมีเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เขต ๒ ประกอบด้วยผู้แทน ๔
หน่วยงาน ได้แก่
- ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
(นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์)
- ผู้แทนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แก่ ผู้อานวยการ
สานักสนับสนุนสุขภาวะประชากร (ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์)
- ผู้แทนสานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ได้แก่ ผู้อานวยการสานักงานหลักประกัน
สุขภาพเขต ๒ (นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์)
- ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) ได้ แ ก่ รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ)
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๒.๔) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการสรรหาฯเขต ๒ ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าฐานข้ อ มู ล
ตามองค์ประกอบกรรมการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ที่กาหนดในร่างระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. .... และทาความเข้าใจร่วมกันถึงหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหาฯ รวมถึงเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้
การสรรหา กขป. เขต ๒ มี ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มที่ให้คณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจาก
การเสนอบัญชีรายชื่อ และ (๒) กลุ่มที่ให้คณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากการประกาศรับ
สมัคร ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.๕) การดาเนินการในพื้นที่เขต ๓ จะเริ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งแรก ในวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
พลเรื อ เอกณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี ค วามเห็ น ว่ า จากมติ
คณะรัฐมนตรีที่ได้พิจารณาเรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี้
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีปรารภว่า การแบ่งเขตพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชนที่กาหนดเป็น ๑๓
เขตนั้น จะสามารถปรับเป็น ๑๘ เขตตามการแบ่งเขตราชการได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุผลที่มาในการ
แบ่งเขตเป็น ๑๓ เขตอยู่แล้ว ก็ขอให้ดาเนินการตามนั้นต่อไปได้ อีกประเด็น คือ การดูแลสุขภาพของประชาชน
จากเดิมที่ภาครัฐเป็นผู้จัดบริการสุขภาพเป็นหลักนั้น ทาอย่างไรที่จะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของประชาชนได้มากขึ้น
ร้ อ ยตารวจตรี สุ ข สั ณ ห์ ภิ ชัย กรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติจ ากผู้ แ ทนองค์ กรภาคเอกชนเขต ๒
มีความเห็นว่า การพัฒนาเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๒ ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่องนั้น พบว่า ยังต้องการการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องนี้ให้กับกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทั้ งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
ร่วมกัน และมีการกาหนดเป็นนโยบายวาระร่วมในระดับพื้นที่และระดับชาติ ดังเช่นแนวทางนโยบายประชารัฐ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่ า
ข้อเสนอเรื่องการแบ่งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็น ๑๘ เขตตามเขตราชการนั้นมีความน่าสนใจเพื่อความเป็น
เอกภาพในการทางานของทุกกระทรวง เรื่องนี้ไม่ควรมอบให้เป็นภาระของกระทรวง หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง ทุกภาคส่วนร่วมกัน เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน ตามที่ได้ศึกษาการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
ทั้ง ๓ ส่วน ของเขตบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพของสานักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพ และเขตสุ ข ภาพพื้ น ที่ เ พื่ อ ประชาชน นั้ น เป็ น การท างานที่ ห นุน เสริ ม ซึ่ งกั น และกั น ในระดั บ พื้ น ที่
ดังนั้นจึงต้องการให้การออกกฎหมายนั้นเอื้ อให้เกิดการดาเนินการตามเจตนารมณ์ของเรื่องนี้ และควรมีการ
ถกแถลงเพื่อพัฒนางานต่อไป
มติการประชุม

รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๑๓

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบ
ให้ใช้ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปอีกเป็นเวลา ๑ ปี ด้วยในข้อ ๑๗ หมวดที่ ๔ การพัฒนาระบบ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประกาศหลักเกณฑ์ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทาหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มี
ความเท่ า ทั น ต่ อ สถานการณ์ แ ละเหมาะสมกั บ บริ บ ทของสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว บั ด นี้
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้จัดทาร่างประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่
๒ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการฯพิจารณา
ในการนี้ นพ.อาพล จิ นดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอให้
นพ.วิ พุ ธ พู ล เจริ ญ ประธานกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ และ
ดร.เดชรั ต สุ ข ก าเนิ ด รองประธานกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ
เป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว นพ.วิพุธ พูลเจริญ ได้รายงานว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาประกาศหลักเกณฑ์ฯ มาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการดาเนินงานโดยสรุปดังนี้
๑. ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ตามที่ประกาศฯ กาหนด โดยมอบหมายให้ ดร.นฤมล ทับจุมพล จากคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ เป็นผู้ทาการประเมินผลฯ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบฯ ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็ นชอบรายงานการ
ประเมินผลฯ ที่มีข้อสรุปสาคัญต่อการพัฒนาหลักเกณฑ์ในเรื่องของการกาหนดรายละเอียดของขั้นตอน
และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินการ ทาให้ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวไม่ยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง
๒. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ จั ด ท า (ร่ า ง) กรอบการพั ฒ นาหลั ก เกณฑ์ ฯ
เมื่ อวั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ เข้ าร่ ว มได้แ ก่ หน่ ว ยงานภาครั ฐ บริษั ท ที่ป รึ กษา ผู้ ประกอบการ
คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ในเครือข่ายพันธกิจงานเอชไอเอ(HIA
Consortium) นักพัฒนาเอกชน ผู้แทนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เสนอกรอบการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๑๔

๔.

จัดทา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้ มูล นิธิ นโยบายสุ ข ภาวะ(มนส.) เป็นผู้ ด าเนิน การจั ดทา (ร่าง)
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ตามกรอบการพัฒนาฯ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้
ความเห็น ชอบแล้ว โดยในกระบวนการจัดทา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ได้ให้
ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบระบบและกระบวนการ
(๒) จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการจัดทา (ร่าง) ประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ จานวน ๔ ครั้ง
(๓) จัดส่ ง (ร่ าง) หลั กเกณฑ์ฯ อย่างเป็นทางการให้ กับ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต
บริษัทที่ปรึกษาที่ทางานวิจัยและดาเนินงานด้านการประเมินผลกระทบ คณาจารย์ที่มีการเรียนการ
สอนในเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายพันธกิจ
งานเอชไอเอและแกนนาภาคีเครือข่ายเอชไอเอชุมชน เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะ
(๔) ทดลองนา (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพไปทดลองปฏิบัติการ
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
แต่การจัดทา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมี
สาเหตุที่สาคัญ ดังนี้
๑. เนื่องจากการจัดทา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสาคัญ เพื่อให้ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งในระดับชุมชน โดย
นาไปจัดทารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของ
ตน แต่ด้วยบริบทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความแตกต่างและหลากหลาย เช่น เป็นหน่วยงานรัฐทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับ ปฏิบัติการ บริษัทที่ปรึกษา ภาคีภาคประชาสังคม นักวิชาการ ฯลฯ ที่ยังมี
ความเห็นแย้งในบางประเด็น จึงต้องมีการปรับเนื้อหาของ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งภาคีภาคส่วนต่างๆ มีความเห็นชอบร่วมกัน
๒.

ในปี ๒๕๕๘ จนถึงต้นปี ๒๕๕๙ อยู่ในช่วงที่รัฐบาลได้จัดทา (ร่าง) รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทาให้ต้องศึกษา
และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนามาพัฒนา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ
เพื่อลดผลกระทบต่อการนาไปประยุกต์ใช้

บัดนี้ มูลนิธินโยบายสาธารณะ (มนส.) ได้จัดทา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... เสร็จสิ้น
แล้ ว และคณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ นผลกระทบด้า นสุ ขภาพ ในการประชุ มครั้ง ที่
๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว
พร้ อมมอบหมายให้ สช. น าเสนอต่อคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบในการ
ประกาศให้มีผ ลบั งคับ ใช้ต่อไป ดัง (ร่ าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ตามเอกสารประกอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เอกสาร ๑
ดร.เดชรัต สุขกาเนิ ด รองประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
รายงานว่ า รายละเอี ย ดเนื้ อ หาของ (ร่ า ง) ประกาศหลั ก เกณฑ์ ฉบั บ ที่ ๒ มี ค วามแตกต่ า งจากประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในประเด็นสาคัญ โดยสรุปดังนี้
๑. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๑ เป็นหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้นาไปใช้กับทุกนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรม
โดยจาแนกเป็น ๔ กรณี ดังนี้
(๑) โครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๒) นโยบายสาธารณะและการดาเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนาที่ควรประเมินผล
กระทบด้ า นสุ ข ภาพ โดยการริ เ ริ่ ม จากหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ/หน่ ว ยงาน
วางแผนพัฒนา
(๓) นโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมที่ควรประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยการขอใช้ สิ ท ธิ จ ากบุ ค คลและคณะบุ ค คลตามมาตรา ๑๑ พระราชบั ญ ญั ติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในฐานะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมใน
ระดับชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยไม่อยู่ใน ๓ กรณีข้างต้น
๑.๒ เน้นการดาเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดาเนินการ
ที่กาหนดไว้ในหมวด ๓ กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
๑.๓ ไม่มีก ารแจงรายละเอียดในหลั กคิด และการได้มาของข้ อมูล ในการประเมิน ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ
๑.๔ มี ก ารก าหนดให้ มี ก ลไกการติ ด ตามตรวจสอบการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ
แต่ไม่มีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติ
๑.๕ การดาเนินงานตามประกาศหลั กเกณฑ์ จะต้องแจ้งให้ สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ให้ได้ทราบด้วย
๒. (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
๒.๑ เป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเป็นสาคัญ เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
(๒.๑.๑) ในระดับนโยบาย ซึ่งรวมถึงยุทธศาสตร์ และแผนงานที่กาหนดไว้ในนโยบาย
หรือกาหนดเอาไว้ในการตอบสนองต่อหลายนโยบายของหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่จัดการภารกิจตอบสนองต่อสาธารณะ
(๒.๑.๒) ระดั บ โครงการ กิ จ กรรม ซึ่ ง ด าเนิ น งานโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ท้ อ งถิ่ น
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่น ใน ๒ ลักษณะ
(๑) การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ายใต้ ก ฎระเบี ย บหรื อ กฎหมายที่ ก าหนดให้ มี ก าร
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ หรือใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ (Feasibility Study) ของโครงการหรือกิจกรรมก่อนดาเนินการ
(๒) การประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ โครงการหรื อ กิ จ กรรมอื่ น ใด ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายใด
กาหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพก่อนดาเนินการ
โดยหน่วยงาน องค์กรหรือชุมชน ผู้ดาเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสามารถ
กาหนดรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อจัดทาเป็น
หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับ บริบทของตนเองได้ (ดัง
รายละเอียดในหมวด ๒ ระดับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ)
๒.๒ กาหนดหลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพใน ๔ ลักษณะเป็น
แนวทางปฏิบัติ
(๑) ทาเชิงรุก (Proactive HIA)
(๒) ทาเมื่อมีการดาเนินงานไปแล้ว (Ongoing HIA)
(๓) ทาเมื่อมีข้อร้องเรียนแล้ว (Conflict and Complaint Resolution)
(๔) ทาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable HIA)
(ดังรายละเอียดในหมวด ๓ หลักเกณฑ์การประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ)
๒.๓ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลลั พ ธ์ ที่ จ ะต้ อ งได้ จ ากการด าเนิ น งานตาม ๖ ขั้ น ตอนหลั ก ของการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มากกว่าการพิจารณารายละเอียดของขั้นตอน วิธีการและ
ระยะเวลาที่ ดาเนิ น การ (ดังรายละเอียดในหมวด ๔ กระบวนการและขั้นตอนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ)
๒.๔ แจกแจงรายละเอียดของการได้มาซึ่งข้อมูลทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและข้อมูลชุมชน
เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น งานที่ ค รอบคลุ ม ในปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆ รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในทุกขั้นตอน (ดังรายละเอียดในหมวด ๕ กรอบ
การวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ)
๒.๕ มีกลไกการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่ประกอบไปด้วยภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของกลไก รวมทั้งประเด็นสาคัญในการ
ติดตามตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน (ดังรายละเอียดในหมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ)
๒.๖ หน่วยงานองค์กรและชุมชน ต่างๆ สามารถนา (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
ไปประยุ ก ต์ใ ช้ ได้ เ องโดยไม่ ต้ องแจ้ ง ให้ ส านั กงานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.)
ได้ทราบ เว้นแต่เป็นการขอความร่วมมือหรือการสนับสนุนการดาเนินงาน
ดังนั้น สช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
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สุขภาพ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อ
พิจารณา โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดทาข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างและตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของ
เนื้อหาที่แตกต่างกันของประกาศหลักเกณฑ์ฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่
๕.๑ เอกสาร ๒ และ ๓
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา ดังนี้
๑. ให้ความเห็น ชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ตามที่ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเสนอ และให้ สช. ดาเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้สาธารณะได้รับทราบต่อไป
๒. ให้ ความเห็ น ชอบให้ ใช้ป ระกาศคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปจนกว่าประกาศฯ ฉบับที่ ๒
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า สถานการณ์โดยรวม
นั้ น ประเทศไทยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารแก้ ไ ขเมื่อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น แล้ ว แต่ ก ารมี เ ครื่ อ งมื อ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะนี้ เป็นเครื่ องมือที่ช่วยสร้างกระบวนการและ
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ความเข้มแข็งของงานด้านสุขภาพ สุขภาวะ ทาให้เกิดเครื่องมือดังกล่าวนี้ จะ
สามารถแก้ไขปัญหาที่ยังต้องการข้อมูลหลายมิตินามาประกอบกัน ถ้าหากเครื่องมือนี้ทาให้เกิดการทางาน
ร่วมกันแบบข้ามวิชาชีพ ข้ามกระทรวง ก็จะเป็นอานิสงส์ที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ความก้าวหน้า และความ
ยั่งยืนร่วมกัน
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพีย ยุร ะ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี มีความเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิด
จากนโยบายสาธารณะนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ปัจจุบันนโยบายสาธารณะก่อให้เกิดผลกระทบสุขภาพในพื้นที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแลอยู่ในทุกพื้นที่และทุกระดับ ทั้ง อปท.ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ที่ผ่านมามักจะเกิดสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งรุนแรง เนื่องจากไม่มีพื้นฐานในการคลี่คลาย
แก้ไขปั ญหาแบบสั น ติวิธี และแนวทางที่เป็น ประโยชน์ร่ว มกัน ทั้ง นี้ เมื่อประกาศหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะแล้ว การนาเครื่องมือนี้ไปใช้ในการขับเคลื่อนงานใน
พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น นั้น ขอเสนอให้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนา
หลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบทางสุขภาพนี้ไปใช้งานได้จริงในพื้นที่ต่อไป
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข รองประธาน
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า ขอขอบคุณคณะทางานที่จัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
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กระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะนี้ ถือเป็นเครื่องมือที่ดี แต่จาเป็นต้องมีการนาไปใช้ปฏิบัติ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง จากที่ได้ลงเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจากเหมืองทองคานั้น
คาดว่ายังไม่ได้มีการนาเครื่องมือนี้ไปใช้ และขณะนี้มีกรณีเหมืองแร่โปแตช น่าจะได้นาเครื่องมือนี้ไปใช้ ซึ่งการ
ใช้เครื่ องมือนี้ ทาให้ พบข้อมูล สถานการณ์ปัญหาที่เ ป็นจริง (Fact) แต่ถ้าหากใช้ระยะเวลาในการศึกษา
ประเมิ น ผลกระทบเป็ น เวลานานก็อ าจทาให้ ได้ ข้อ มูล ทางวิ ช าการที่ เป็ นจริง แต่ไ ม่ก่ อให้ เ กิด การน าไปใช้
ประโยชน์ (Useless) จึงอยากให้มุ่งเน้นการนาเครื่องมือนี้ไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ (Implement) และ
ทาให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงตามมา (Impact)
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒ มีความเห็น
ว่า เห็นด้วยกับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ จากสถานการณ์ของพื้นที่ภาคใต้
ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในขณะที่บริบทพื้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นสาคัญ เช่น กรณีโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกปากบารา จ.สตูล และอีกหลาย
จังหวัดได้รั บ ผลกระทบอย่ างมาก เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ มคนภาคส่ ว นต่างๆในพื้นที่ ทั้งภาคเอกชน
ผู้ประกอบการ ภาคการเมือง และภาคราชการ มีความขัดแย้งในเรื่องข้อมูลการศึกษาประเมินผลกระทบ
ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของพื้นที่ จาเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบร่วมกันทุกฝ่าย
และให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ร่วมดาเนินการ และนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ นี้ไปใช้ในการทางานเชิงรุกในพื้นที่ได้จริง
ศ.เกียรติคุณ พญ.สยมพร ศิรินาวิน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
มีความเห็นว่า อยากให้เรื่องผังเมืองกับเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนั้นทาควบคู่กัน ควรสร้างความรู้
ความเข้าใจของงานทั้ง ๒ เรื่องนี้ให้กับประชาชนไปพร้อมกัน
นางปรี ดา คงแป้น กรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความเห็ นว่า การประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความขัดแย้งซึ่งหลายปัญหาสะสมมายาวนาน การจัดความสมดุล
ของนโยบายสาธาณะ เช่น กรณีของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อยู่อาศัยมาดั้งเดิมที่
มีความขัดแย้งกันอยู่ จะแสวงหาวิธีอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ดังนั้นกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จึง
เป็นศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความเข้าใจกับชุมชนและทุกภาคส่วน
นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ มีความเห็นว่า
จากการไปศึกษาดูงาน คสช. สัญจร เรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล ตาบลเหนือ
เมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทาให้เห็นว่าการประเมินผลกระทบนั้นต้องมีความครอบคลุมหลายมิติ ไม่ใช่แค่มิติ
สิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น โดยเฉพาะมิติสุขภาพจิต นอกจากนี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตเมือง ก็อยากให้
คานึงถึงกลุ่มคนผู้พิการ และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ด้วย
นายนพภา พันธุ์เพ็ง กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า
ถ้ า หากมี เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ เกิ ด ขึ้ น มาก่ อ นในสมั ย การก่ อ สร้ า งเขื่ อ นปากมู ล
สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวอาจไม่รุนแรงและยาวนาน อีกประเด็นหนึ่ง คือ จากกระแสข่าวที่กล่าวถึง
รัฐบาลได้มีการประกาศยกเลิกการทาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ/ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๑๙

EHIA) ในการพัฒ นาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ นั้นเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามขอชื่นชมกรณีที่รัฐ บาล
ประกาศให้ยุติการทาเหมืองทองคาในจังหวัดหนึ่งนั้น เนื่องจากพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจริง ทาอย่างไร
ที่จะเป็นการส่งเสริมโอกาสและลดความขัดแย้ง ในพื้นที่ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เดินหน้าไปพร้อม
กัน
พลเรื อเอกณรงค์ พิพัฒ นาศัย ประธานกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้ ข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริงว่ า
รัฐบาลไม่ได้ยกเลิกการทา EIA/ EHIA ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ แต่ให้ทา EIA/ EHIA ควบคู่
ไปกับการพัฒนาโครงการ เพื่อลดระยะเวลาดาเนินการ ถ้าหากผลการศึกษาประเมินผลกระทบจากโครงการ
พบว่าไม่ผ่าน โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาควบคู่กันมานั้นก็ให้ยุติ โครงการนั้นไป จึงขอให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติมีความเข้าใจต่อเรื่องนี้ที่ตรงกัน และช่วยกันสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสาธารณะ
รศ.ดร.สุ ร ชาติ ณ หนองคาย กรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ จ ากผู้ แ ทนสภาการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
มีความเห็นว่า สภาสาธารณสุขชุมชนมีบทบาทในการประเมิ นผลกระทบด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน จากการ
ติดตามการทาหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฉบับแรกนั้นใช้ฐานจาก EIA อาจยังไม่ครอบคลุม
แต่หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ นี้มีความครอบคลุมทุกมิติ และเปิดกว้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น จึง
เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ ๒ นี้
นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า โดยภาพรวมเป็น
เรื่องที่ดี กลุ่มทีได้รับผลกระทบทั้งหมดมีอยู่ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป กลุ่ มเสี่ยงต่อการสัมผัสพิษ และกลุ่มที่
ได้ รั บ ผลกระทบด้ า นกายภาพ ด้ า นสั ง คม/วั ฒ นธรรม ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ มี ข้ อ สั ง เกตว่ า
ในทั้งหมด ๖ ประเด็น ถ้ามีอยู่ ๕ ประเด็นผ่านเกณฑ์ แต่อีก ๑ ประเด็นไม่ผ่านเกณฑ์นั้น จะใช้มีมาตรการใน
การตัดสินใจในการอนุมัติโครงการอย่างไร
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ นี้ เป็นประกาศของคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน
สามารถนาไปใช้ได้ ไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นการนาหลักเกณฑ์
นี้ไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น และควรมีการจัดทาเป็นคู่มือเผยแพร่
นพ.อาพล จิ น ดาวัฒ นะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ มีความเห็ นว่า
จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิ ดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ไม่มีผลต่อการอนุมัติ/
อนุญาตให้ดาเนินการโครงการใดๆ ดังเช่นที่นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ได้ ตั้ ง ค าถามไว้ ในการนี้ สช. จะน า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจัดทาเป็นคู่มือเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ต่อไป ทุก
ภาคส่วนสามารถนาเครื่องมือนี้ไปใช้เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้
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มติการประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ต่ อ ประกาศคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ดังนี้
๑) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ
พัฒ นาระบบและกลไกการประเมิน ผลกระทบด้านสุ ขภาพเสนอ และให้ ส านักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ(สช.) ดาเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สาธารณะได้รับทราบต่อไป
๒) เห็ น ชอบให้ ใช้ประกาศคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปจนกว่าประกาศฯ ฉบับที่
๒ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้
๕.๒ โครงการจัดประชุม “๑ ทศวรรษ สิทธิการตายตามธรรมชาติ”
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากสิทธิการปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการ
ทรมานจากการเจ็บป่วย ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และที่ผ่านมายังมีบุคลากรทางการแพทย์ส่วนน้อยที่เข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ย วกับ กระบวนการร่ างและสาระส าคัญในกฎกระทรวงจนมีการฟ้องศาลปกครองสู งสุ ดว่ากฎกระทรวง
ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษาว่ากฎกระทรวงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งในส่ ว นของกระบวนการร่ างและเนื้ อ หาสาระ เมื่ อวัน ที่ ๑๘ มิถุน ายน ๒๕๕๘ ในขณะเดี ยวกัน องค์ก ร
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทา “แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้าย
ของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙” และมีการจัดตั้งสานักงานโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อ
จัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนการดูแลแบบประคับประคองให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ ยกระดับสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต หรืออาจเรียกได้ว่าภาวะการตายดีของประชาชนในประเทศให้
มีคุณภาพและเท่าเทียม
สช. ได้แสวงหาความร่วมมือและสื่อสารกับทุกภาคส่วนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในสังคมเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งยังมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันพัฒนาระบบบริการ พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ประชาชนและการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต ทาให้มาตรา ๑๒ เป็นที่รับรู้ของสาธารณชนมาก
ขึ้นตามลาดับ
สช. จึงได้จัดทาโครงการจัดประชุม “๑ ทศวรรษ สิทธิการตายตามธรรมชาติ ” ขึ้น เพื่อนาไปสู่การ
ยกระดับการรับรู้ของสังคมในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้
และบุคลากร ระบบบริการเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอันจะนาไปสู่สุขภาวะใน
ระยะท้ายของชีวิต และสช. ได้แต่งตั้งคณะทางานเตรียมการจัดประชุม ซึ่งมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ ง ชาติ เป็ น ประธานคณะท างาน องค์ ป ระกอบของคณะท างานเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น วิ ช าการ
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ย วข้องกับการพัฒนาระบบบริการการพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดประชุม “๑ ทศวรรษ สิทธิการตายตามธรรมชาติ”
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๒๑

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี มีความเห็นว่า เรื่องนี้มีความสาคัญอย่างมาก เป็นการขับเคลื่อนแนวคิดใหม่
ของสังคมไทย เมื่อก่อนใช้แนวคิดการยืดอายุมากกว่าที่จะมีแนวคิดเรื่องสิทธิการตาย ซึ่งการใช้คาว่า “สิทธิการ
ตาย” นั้นสื่อความได้อย่างตรงไปตรงมา เรื่องสิทธิการตายนี้ ในต่างจังหวัดเริ่มกันมาก เช่น จังหวัดขอนแก่น
โดยมี พญ.ศรี เ วี ย ง ไพโรจน์ กุ ล จั ด ตั้ ง หน่ ว ยการุ ณ รัก ษ์ ในโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ ท างานเชื่ อ มโยงกั บ
โรงพยาบาลชุมชน ทาให้ ผู้ ป่ ว ยวาะสุ ดท้ายสามารถเลื อกการตายได้อ ย่างสมศักด์ ศรีและเป็นสุ ข เสนอให้
โรงเรียนแพทย์ สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อ นองค์ความรู้ของแนวคิดนี้ให้ขยาย
ผลสู่วงกว้าง มีการจัดเวทีประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคคู่ขนานไปกับเวทีประชุมใหญ่ที่ส่วนกลาง และเริ่ม
ดาเนินการขยายผลเรื่องนี้โดยเร็ว เนื่องจากในทุกขณะมีผู้ป่วยเลือกที่จะเสียชีวิตอย่างสงบหรือญาติของผู้ป่วยก็
ต้องการให้ยื้อชีวิตของผู้ป่วยนั้นเอาไว้ เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมอยู่ในขณะนี้ การที่มีสิทธิการตาย
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์อดุลย์ มีความเห็ นว่า คนไทยมีความเชื่อทางศาสนา ถ้าใช้ความเชื่อทางศาสนานามาสื่ อสารสร้าง
ความเข้าใจสิทธิการตาย ก็จะช่วยลดทอนความรู้สึกของครอบครัวและญาติของผู้ป่วยในเรื่องความกตัญญูได้
รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภาเภสัชกรรม มีความเห็นว่า
เห็นด้วยกับการจัดงานนี้ และเห็นด้วยว่าขณะนี้ในต่างจังหวัดได้ขับเคลื่ อนเรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตกันไปมาก
แล้ ว รวมถึงเรื่ องนี้ มีความสอดคล้ อ งความเชื่ อทางศาสนา ในต่า งประเทศก็มีก ารขับ เคลื่ อนกัน อย่า งมาก
มีหนังสือเรื่อง Being Mortal: Medicine and What Matters in the End ของผู้เขียน Atul Gawande
ที่กล่ าวถึ งเรื่ องวาระสุ ด ท้า ยชองชีวิ ตเอาไว้ ประเด็น ส าคั ญ คื อ ควรกล่ า วถึง คุณ ภาพชีวิต ในวาระสุ ด ท้า ย
มากกว่าที่จะกล่าวถึงสิทธิการตาย ดังเช่นที่เคยมีกรณีร้องฟ้อง มีความขัดแย้งเรื่องสิทธิเกิดขึ้น ซึ่งควรก้าวข้าม
เรื่องสิทธิ ไปสู่เรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากประสบการณ์ของครอบครัวที่เพิ่งผ่านการสูญเสียมารดาไปนั้น ก็
ได้นาแนวคิดวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อการตายอย่างสงบมาใช้ นิมนต์พระมาเทศน์ให้มารดาซึ่งเป็นผู้ป่วยฟังใช้
ช่ว งเวลาสุ ดท้ าย ในขณะที่ผู้ ป่ ว ยยั งมีส ติรับ รู้ต่อการจากไปของตนเองได้ ซึ่ง เป็น เรื่อ งที่มีค วามลึ กซึ้ งและ
ละเอียดอ่อน นอกจากนี้การใช้ศาสนาเป็นฐานที่สาคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ประเทศไทยสามารถทาเรื่องนี้
ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน
พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่า จากกรณีฟ้องร้องศาลปกครองที่ตัดสิน
ให้ประชาชนมีสิทธิการตาย ตาม มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบั ญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แพทยสภา
ไม่ได้คัดค้านเรื่องประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกตายหรือมีชีวิตอยู่ ซึ่งเรื่องสิทธิของประชาชนและสิทธิมนุษยชน
ไม่สามารถคัดค้านหรือหยุดยั้งได้ แต่คัดค้านการออกกฎกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๑๒ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ จึงต้องการให้ประชาชนทาความเข้าใจเรื่องสิทธิการตาย แสดง
เจตจานงไว้ก่อนล่วงหน้า เมื่อเกิดกรณีเจ็บป่วยในวาระสุดท้ายของชีวิตที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
ผู้ป่วยไม่ได้ทาเรื่องแสดงเจตจานงไว้ล่วงหน้า ก็เกิดปัญหาความขัดแย้งของญาติผู้ป่วยกั บบุคลากรทางการ
แพทย์ที่จะทาการรักษา ดังนั้นในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องสิทธิการตาย ถือเป็นก้าวแรกที่จะทา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๒๒

ความเข้าใจกับสังคม ว่า สิทธิการตายคืออะไร และควรทาเจตจานงเมื่อไหร่ ตลอดจนคานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดประชุม “๑ ทศวรรษ สิทธิการตายตามธรรมชาติ ” ในส่วนประเด็นรายละเอียดต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ขอให้นาไปถกแถลงกันในเวทีประชุมใหญ่นี้ต่อไป
รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
มีความเห็นว่า สนับสนุนการจัดงานประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีประสบการณ์ทางานมูลนิธิในเรื่องวาระสุดท้าย
ของชีวิต มักจะพบว่า แม้ว่าผู้ป่วยที่นับถือศาสนาพุทธจะแสดงเจตจานงเอาไว้แล้ว แต่ สุดท้ายญาติของผู้ป่วย
มักจะไม่ยอมให้ ทาตามเจตจ านงนั้ น แต่ถ้าเป็นผู้ป่ว ยกลุ่มที่นับถือยะโฮวาห์ จะปฏิบัติตามเจตจานงอย่าง
เคร่งครัด อีกประเด็นหนึ่ง คือ เสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “สิทธิการตายตามธรรมชาติ” เป็น “คุณภาพใน
วาระสุดท้ายของชีวิต”
นางกั ล ยทรรศน์ ติ้ งหวัง กรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ จากผู้ แ ทนองค์ กรภาคเอกชนเขต ๑๒ มี
ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการจัดงานประชุมนี้ แต่ชื่องาน “สิทธิการตาย” อาจไม่สอดคล้องกับหลักธรรมคาสอน
ของศาสนาอิส ลาม ที่มุ ส ลิ มเชื่ อว่ าความตายเป็น เรื่ องพระเจ้า เสนอให้ ใ ช้ค าว่า “วาระสุ ดท้า ยของชี วิต ”
นอกจากนี้จากประสบการณ์ทางานรับเรื่องร้องเรียนระบบหลักประกันสุขภาพจะพบกรณีเรื่องร้องเรียนความ
ขัดแย้งเรื่องเจตจานงของผู้ป่วยและญาติกับการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ จึงต้องการให้มีเวที
สร้างความเข้าใจกับประชาชนควบคู่ไปกับความเชื่อทางศาสนาด้วย และสามารถนาประเด็นนี้เข้าสู่สมัชชา
สุขภาพจังหวัดได้
รศ.ดร.นงนุ ช บุ ญยั ง ผู้ แทนสภาการพยาบาล มีความเห็ นว่า สนับ สนุนการจัดประชุมครั้ง นี้
จากประสบการณ์ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ งานนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาลดทอนความขัดแย้งในการจัดบริการสุขภาพระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการ
แพทย์ได้อีกช่องทางหนึ่ง
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒ นาศัย ประธานกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ มีความเห็ นว่า กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดประชุมในครั้งนี้ แต่ควรปรับเปลี่ยนชื่อให้เป็นกลาง และมีความ
เหมาะสม
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่าจะ
มีการเปลี่ยนชื่องานที่เหมาะสมต่อไป สาหรับข้อเสนอแนะของกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มี ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) ข้อเสนอแนะที่ให้ สช. ไปขับเคลื่อนงานสิทธิการตายในพื้นที่นั้น ขณะนี้มีหน่วยงานองค์กรที่ขับเคลื่อนงานนี้
อยู่แล้วกระจายทั่วประเทศ เช่น เครือข่ายประคับประครอง สช. ทางานในลักษณะสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่ ว ยงานที่ท างานขั บ เคลื่ อนในพื้ น ที่ หน่ ว ยงานที่ ท างานวิช าการ และหน่ ว ยงานที่ ผ ลั ก ดัน นโยบาย
๒) รายงานสุ ขภาพคนไทย ปี ๒๕๕๙ นาเสนอประเด็นนี้ โดยใช้คาว่า “ตายดี วิถีที่เลื อกได้ ” ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานนี้ ๓) การจัดประชุมในครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ และศาล
ปกครอง ซึ่งข้อเท็จจริง คือ ศาลปกครองได้ตีความกฎกระทรวงนั้นชอบแล้วและใช้มาอย่างต่อเนื่อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๒๓

มติการประชุม เห็นชอบโครงการจัดประชุม “๑ ทศวรรษ สิทธิการตายตามธรรมชาติ”
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ แนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming) ในระบบสุขภาพ
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ในระเบียบวาระ
ร่างธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. .... ที่ประชุมได้อภิปรายถึงสิทธิและหน้าที่ด้าน
สุขภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง และได้มี การกล่าวถึงแนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ(Victim Blaming)นั้น
ในการนี้ สช.ได้มอบหมายให้นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ที่ปรึกษา สช. ศึกษาทบทวนเอกสารข้อมูลทาง
วิชาการเกี่ยวกับแนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อในระบบสุขภาพ แต่เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติในครั้งนี้มีระเบียบวาระจานวนมาก ฝ่ายเลขานุการ จึงขอนาเสนอเรื่องนี้เป็นเอกสาร
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า เอกสารวิชาการ
นาเสนอแนวคิดการกล่าวโทษเหยื่ อ (Victim Blaming) ในระบบสุขภาพนี้ มีความน่าสนใจ ขอให้ฝ่าย
เลขานุการนาเรื่องนี้มานาเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
มติการประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนาเสนอแนวคิดการกล่าวโทษเหยื่อ(Victim Blaming)ใน
ระบบสุขภาพต่อกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
๖.๒ คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากคาสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สุ ข ภาพคนพิ ก าร มี นายแพทย์ สุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ เป็ น ประธาน มี ก รรมการและเลขานุ ก ารร่ ว ม
ประกอบด้ ว ย ประธานสภาคนพิ ก ารทุ ก ประเภทแห่ งประเทศไทย ผู้ อ านวยการศู น ย์ สิ ริ ธ รเพื่ อ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และผู้อานวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ มีบทบาทหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะและคาปรึกษาในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้กับคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติที่ ๒ เรื่อง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ รวมไป
ถึงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติที่ ๑๐ เรื่อง เร่งรัดการสร้างเสริมความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีวาระการทางาน ๔ ปี ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้
จะหมดวาระการดาเนินงานในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลสรุปผลการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และส านั กงานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) ได้ ส นั บ สนุ น
การประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ เพื่อเสนอแนวทางการดาเนินงานระยะต่อไป
ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๒๔

ให้คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ทาหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ หรือมี
แนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบให้คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ
ทาหน้าที่ไปก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ หรือมีแนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
มติการประชุม
เห็นชอบให้คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ทาหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ หรือมีแนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป
๖.๓ นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
นพ.อาพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า เพื่อการ
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอกาหนดนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาเห็นชอบนัดหมายการ
ประชุม คสช. ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
มติการประชุม
เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ
ผู้จัดทารายงานการประชุม
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

หน้าที่ ๒๕

