รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๓ ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุม
๑. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
๒. นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี
๓.

๔.
๕.
๖.

๗.

๘.
๙.
๑๐
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รองประธานกรรมการ
สาธารณสุข แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พลตํารวจเอก อํานาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรี
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นางสาวเสริมสุข สลักเพชร์
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กรรมการ
แห่งชาติ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางรัชนิกร ดารกมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
กรรมการ
ผู้แทนนายกเทศมนตรี
นายประสพโชค นิ่มเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางสมบูรณ์
กรรมการ
จ.นครนายก ผูแ้ ทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
นายสุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
นายพิเชฐ บัญญัติ
ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย
กรรมการ
รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑

๑๖. นางสุภาวดี นวลมณี
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

ศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ศ.สุริชัย หวันแก้ว
นายมานิจ สุขสมจิตร
นางปรีดา คงแป้น
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
ร้อยตํารวจตรีสุขสัณห์ ภิชัย
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์
ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล
นางสุกัญญา ทรัพย์แตง
นายไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี
จ่าเอก วีระพล เจริญธรรม
นายสมคิด สิรวิ ัฒนากุล
นายนพภา พันธุ์เพ็ง
นายสุชีพ พัฒน์ทอง
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
นายพลเดช ปิ่นประทีป
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้น
กรรมการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
กรรมการ
เลขาธิการ คสช.
กรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการ คสช.
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ คสช.
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการอื่น)
๑. พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๒. นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
๓. รศ.ทัศนา บุญทอง
ผู้แทนสภาการพยาบาล
๔. รศ.สมชาย วิรยิ ะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
๕. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศ.เกียรติคุณ สยมพร ศิรินาวิน
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
๗. นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
๒.

นายดํารง ลิมาภิรักษ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษาด้านนโยบาย
แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา คสช.
ที่ปรึกษา คสช.

หน้าที่ ๒

๓.

นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์

๔.

นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์

๕.

ศ.ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุญยเกียรติ

๖.
๗.
๘.
๙.

นางวันทนีย์ วัฒนะ
นางสุภาพรรณ์ เชิดชัยภูมิ
รศ.นงนุช บุญยัง
นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นายประจักษวิช เล็บนาค
ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย
นายกิจจา เรืองไทย
นายสรัล มารู
นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
นายสุรพงษ์ พรมเท้า
นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
นางสาวณนุต มธุรพจน์
นางสาวสิริกร เค้าภูไทย
นายจารึก ไชยรักษ์
นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
นางนิรชา อัศวธีรากุล
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ง
นางสาวกันทิมา เพชรคง
นายนิติธร ธนธัญญา
นายทรงพล ตุละทา

ผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านการบริหาร ที่ปรึกษา คสช.
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ที่ปรึกษาระบบราชการ
ที่ปรึกษา คสช.
แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
สภาการพยาบาล
รองผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สช.
ที่ปรึกษา สช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
ผู้ช่วยเลขาธิการ คสช.
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.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๓

๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
นางสาวกชพร นิลปักษ์
นางสาวช่อฉัตร สุนทรพะลิน
นางสาวเกศริน ยศภัทรไพศาล
นางสาวนันญณัฏฐ ถุงปัญญา
นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐกุล
นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
นายสุรชัย กลัน่ วารี
นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ

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 ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีหลายระเบียบวาระ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอยู่ ๒ เรื่อง และเชิญให้
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบและขอ
ต้อนรับ นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทน
นายกเทศมนตรี ที่ได้เข้ารับการดํารงตําแหน่งใหม่ แทนตําแหน่งที่ว่างลง
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒
จึงเสนอมาเพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๓ ลําดับที่ ๑๐ ชื่อ “รศ.นงนุช บุญผ้า” แก้ไขเป็น “รศ.นงนุช บุญยัง”
หน้า ๑๕ บรรทัดที่..... คําว่า “ปั๊มน้ํา”แก้ไขเป็น “ปั๊มน้ํานมแม่”
หน้า ๒๔ บรรทัดที่ ๘ จากด้านล่าง ข้อความแก้ไขเป็น “ได้แก่ ๑) ความเข้าใจของ
สมาชิกต่อจุดมุง่ หมายของ กขป. และ ๓) ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยภายในกับปัจจัย
ภายนอก”
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความคืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า ตามที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคแรก
กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ขึ้นมาคณะหนึ่งนั้น ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ขึ้น มีหน้าที่และอํานาจในการวางแผน อํานวยการ ติดตาม
และกํากับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้แทนองค์กรภาคราชการ
(ขณะนี้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสรุป ดังนี้
๑. การกําหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามมาตรา ๔๓ กําหนดให้ คจ.สช. มีหน้าที่ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กําหนด
วัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันประชุม
ในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติให้กําหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ภายใต้ประเด็นหลัก “๑๐ ปี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” ดังมีรายละเอียดร่างกําหนดการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ เอกสาร ๑
๒. การจัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ มีการกําหนดช่องทางที่มาของประเด็นเพื่อกําหนดระเบียบวาระการประชุมจํานวน
๕ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ประเด็นที่เสนอจากองค์กร หน่ วยงาน และภาคี เครือข่ ายต่างๆ โดยเครือข่าย
สามารถเสนอประเด็นได้ตลอดทั้งปี
(๒) ประเด็นที่องค์กร หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เคยเสนอมาแล้ว
(๓) ประเด็นปัญหาสุขภาพที่ คจ.สช. พิจารณาจากเครื่องมือต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือภารกิจของภาคียุทธศาสตร์ หรือประเด็นเร่งด่วนและสําคัญ
(๔) ประเด็นปัญหาสุขภาพสําคัญที่เสนอโดย คสช. หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
(๕) ประเด็นที่เกิดจากการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา
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๒.๒ สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เสนอประเด็นนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ จํานวน ๖๒ ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่มาจากการเสนอขององค์กร หน่วยงานและภาคี
เครือข่ายต่างๆ จํานวน ๕๔ องค์กร
๒.๓ คจ.สช. ได้พิจารณากลั่นกรองประเด็นนโยบายสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยพิจารณาจาก ความสําคัญเร่งด่วน ความรุนแรงของปัญหา
เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสาธารณะ และเป็นประเด็นที่มีความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบาย
หรือผลต่อเนื่องให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี จํานวนทั้งสิ้น ๔ ระเบียบวาระ ประกอบด้วย
(๑) การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
(๒) ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๓) การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
(๔) การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คจ.สช. ได้มีกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๔ ระเบียบวาระ ทั้งการทํางาน
วิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอ และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติและหน่วยงาน องค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละระเบียบวาระในการให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอมา
โดยตลอด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้จัดส่งเอกสารของระเบียบวาระทั้ง ๔ ให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้สมาชิกจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติ ในระหว่าง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนที่จะมีการหาฉันทมติในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติต่อไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ เอกสาร ๒
๒.๔ การประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ จ ะมี ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยเข้ า ร่ ว ม
กว่ า ๒,๐๐๐ คน ประกอบด้ วย ๑) สมาชิ กสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากผู้แ ทนกลุ่ ม เครือข่ ายระดับพื้นที่
กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชน และเอกชน กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยภาควิ ช าการ/วิ ช าชี พ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย
ภาคราชการ/การเมือง และกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ๒) ผู้สังเกตการณ์
ในที่นี้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ มีจํานวน ๒๕๐ กลุ่มเครือข่าย จําแนกได้ดังนี้
(๑) กลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่
จํานวน ๘๒ กลุ่ม
(๗๖ จังหวัด และ ๖ โซน กรุงเทพมหานคร)
(๒) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน
(๓) กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ
(๔) กลุ่มเครือข่ายภาคราชการ การเมือง
(๕) กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๕๓
๔๐
๗๐
๕

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

๓. งานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีกิจกรรมหลัก ดังนี้
๓.๑ การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กําหนดให้ต้องรายงาน
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ จํานวน ๘ มติ ได้แก่
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๑) มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนใต้
๒) มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
๓) มติ ๗.๑ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
๔) มติ ๘.๑ สุขภาวะชาวนา: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา
๕) มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
๖) มติ ๘.๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
๗) มติ ๘.๔ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
๘) มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
นอกจากนี้ ยั งมี พิธีประกาศธรรมนู ญ สุ ขภาพพระสงฆ์แ ห่งชาติ และลงนามความร่วมมือขับเคลื่อ น
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติด้วย
๓.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปธรรมความสําเร็จของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ จํานวน ๗ มติ โดยนําเสนอรูปธรรมของ
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ผ่านมา หรือมติที่การขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจนให้มีการนํามาหารือให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการดําเนินงานในระยะต่อไป หรือเพื่อต่อยอดขยายผล
โดยเน้นการนําเสนอผลงานรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จากภาคีระดับพื้นที่ให้มากขึ้น
และยังจะมีการนําเสนอการขับเคลื่อนงานตามเครื่องมือในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อื่นๆ
อีก ๒ เรื่อง ได้แก่ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) เรื่อง “มองไปข้างหน้า: สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับ
ม.๕๘ รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐” และสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เรื่อง “ความท้าทาย... การขับเคลื่อนสังคมสู่สิทธิ
การตายตามธรรมชาติ มาตรา ๑๒ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
๓.๓ การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี
ให้กําลังใจต่อภาคีเครือข่ายทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ที่ร่วมกันดําเนินงานสนับสนุนในลักษณะต่างๆ ทําให้
มติสมัชชาสุขภาพฯ ถูกนําไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม หรือมีความก้าวหน้าที่แสดงให้เห็นถึงและความ
เป็นไปได้ที่จะไปถึงผลลัพธ์
๔. กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมในห้ อ งเสวนานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ และ
ลานสมัชชา ซึ่งเป็นการนําเสนอทั้งรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา และการนําเสนอ
เครื่องมือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ สช. และหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย รวมถึงต่อยอดการขึ้นรูปและการขับเคลื่อนต่อไป ในรูปแบบการนําเสนอต่างๆ
เช่น นิทรรศการ การเสวนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสมัชชาพาทัวร์ ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ แ ละเปิ ด โอกาสเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื อ ข่ า ยภาคี ยุ ท ธศาสตร์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ นําไปสู่การทํางานร่วมกันและ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๗

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอนาคต
อีกด้วย
๕. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้มีการเผยแพร่และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.samatcha.org www.nationalhealth.or.th และ Facebook เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
และได้จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ และเรียนเชิญเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับทราบความคืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ ผลการดําเนินงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพืน้ ฐานทางปัญญา ระดับพื้นที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญให้ นายสุรพงษ์
พรมเท้า รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๓) และ(๔) กําหนดให้คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ (คสช.)
มีหน้าที่และอํานาจในการสนับสนุนการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และจัดให้มี หรือส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ประกอบกับ มาตรา ๒๗ (๒) และ (๔) กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(สช.) มีหน้าที่และอํานาจในการประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อให้เกิดการทํางาน
ร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสุขภาพ
เพื่อเป็นการดําเนินงานตามมาตราต่างๆ ที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ กําหนดไว้นั้น สช. จึงได้
จัดทําแผนงานหลักสํ านัก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่งชาติ รองรับ การดํา เนิ นงานตามพระราชบัญ ญั ติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ระบบสุขภาพไทย
พัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(Participatory Public Policy
Process based on Wisdom : 4PW)” และมีพันธกิจขององค์กร คือ สานพลังความรู้ (Knowledge : K)
นโยบาย (Policy : P) และสังคม (Social :S) เพื่อนําไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน
พื้นฐานทางปัญญา ในแผนงานหลักฯ สช. ฉบับที่ ๓ นี้ ส่วนหนึ่งประกอบด้วย แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะ
ระดับพื้นที่ โดยมี เป้าประสงค์มุ่งส่ งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม
ภาครัฐ /ราชการ และภาควิชาการ/วิชาชีพ ร่วมเป็นหุ้นส่ วนการพัฒนา และสนับสนุน ให้ มีการขั บเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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๑. การดําเนินงานในระดับพื้นที่นั้น สช. มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนองค์กร
ปกครองท้ อ งถิ่ น และประชาคมจั ง หวั ด ทุ ก เครื อ ข่ า ย เข้ า ร่ ว มสานพลั ง ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกภาคส่วน ทั้งพลังความรู้ พลังนโยบาย และพลังทางสังคม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา โดยใช้เครื่องมือทุกชนิดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้แก่ สมัชชา
สุขภาพ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และเครื่องมืออื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะของคนในพื้นที่
๒. สช. ได้สนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเป็นหลัก โดย
จัดให้มีโครงสร้างของศูนย์ประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ๔ ภาค และ
กรุงเทพมหานครรองรับการทํ างาน แบ่งพื้นที่ตามเขตการปกครอง ๗๖ จังหวัด รวมกับกลุ่มพื้นที่เขตของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ โซนพื้นที่ จึงมีเครือข่ายสังคมสุขภาวะ รวมทั้งสิ้น ๘๒ พื้นที่ นอกจากนี้ สช.
ยังได้สนับสนุนการดําเนินงานในระดับอื่นๆ เช่น ภาค เขต ตําบล ซึ่งเริ่มต้นจากการค้นหาและกําหนดประเด็น
สาธารณะที่เป็นจุดคานงัด จากนั้นดําเนินการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็น
ขั้นตอนจนครบวงจรอย่างต่อเนื่อง สร้างและสะสมรูปธรรมความสําเร็จตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
บัดนี้ สช. ขอรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทาง
ปัญญา (4PW) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๘๒ พื้นที่ ดังนี้
๑. การสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW)
๑.๑ พื้นที่ได้กําหนดประเด็นคานงัด ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของวงจรนโยบาย
(๑) การพัฒนานโยบาย (ขาขึ้น) จํานวน ๑๔๒ ประเด็น
(๒) การนํานโยบายไปปฏิบัติ (ขาเคลื่อน) จํานวน ๙๘ ประเด็น
(๓) การทบทวนและประเมินผลนโยบาย (ขาประเมินผล) จํานวน ๙ ประเด็น
มีประเด็นคานงัด รวมทั้งสิ้น ๒๔๙ ประเด็น
๑.๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น จํานวน ๖ ประเด็น
๑.๓ ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จํานวน ๑๘๒ พื้นที่
๒. ผลการดําเนินงาน
๒.๑ เกิดมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม จํานวน ๑๙๐ มติ
๒.๒ ขับเคลื่อนมติหรือข้อเสนอนโยบายจนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
จํานวน ๑๗๔ นโยบาย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ
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ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า เนื่องจากเคยดํารงตําแหน่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ
เพิ่งมารับตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จึงขอให้ข้อมูลว่า
ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ทางปัญญาระดับพื้นที่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยกตัวอย่างของจังหวัดยโสธร ว่าผลการดําเนินงาน
ในปี ๒๕๕๙ เกิดนโยบายเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดนั้น ควรปรับเป็นสถานการณ์ของพื้นที่จังหวัดมากกว่า
เนื่องจากจังหวัดยโสธรทําเรื่องเกษตรอินทรีย์มามากกว่า ๑๕ ปี และขณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
นั้นได้กําหนดให้เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นวาระของจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีการขยายผลการดําเนินงานครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดที่มีหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ๑๐๐%
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า
จากข้อมูลของจังหวัดยโสธรที่รายงานว่า เกิดร้านอาหารปลอดภัย จํานวน ๓ ร้านนั้น จะตีความได้ว่าร้านอื่น
เป็นอาหารไม่ปลอดภัยหรือไม่
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร้านอาหารปลอดภัยต้นแบบ จํานวน ๓ ร้าน นั้น มาจากความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการร้านอาหารกับเกษตรกรผู้ผลิต เช่นเดียวกับโรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลกุดชุม
ที่รับผลผลิตข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรมาใช้เพื่อการบริโภคของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
จากวี ดิ ทั ศ น์ ที่ นํ า เสนอเรื่ อ ง “ปฏิ บั ติ ก าร ชั น ชี น าทอน...ต.นาทอน อ.ทุ่ ง หว้ า จ.สตู ล ” ขอชื่ น ชมผลการ
ดําเนินงานของพื้นที่ และขอสอบถามว่า คําว่า “ชันชี” เป็นภาษาอะไร เนื่องจากไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อน
นางปรีดา คงแป้น กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คําว่า “ชันชี”
เป็นภาษาใต้ดั้งเดิม แปลว่า สัญญาใจ เป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งสําหรับคนพื้นถิ่นภาคใต้
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
จากกรณีการจัดการขยะของตําบลนาทอน จะเห็นได้ว่า เริ่มต้นจากผู้นําที่เข้มแข็ง ที่เป็นผู้นําทางความคิด
รวมทั้งผู้นําทางศาสนาจะช่วยกระตุ้นจูงใจ โน้มน้าวให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญมาร่วมคิด ร่วมทํา และเกิด
การเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนในประเด็นต่างๆ ได้ กรณีที่ชุมชนนําถังขยะไปทิ้งทั้งหมด
ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบทุบหม้อข้าวหม้อแกง เมื่อไม่มีถังขยะ คนในชุมชนก็ต้องหาวิธีจัดการขยะของ
ตนเอง จึ ง ขอฝากกรรมการสุ ข ภาพแห่งชาติที่ ม าจากผู้ แ ทนจากภาคส่ ว นต่ า งๆ โดยเฉพาะผู้ แ ทนองค์ ก ร
ภาคเอกชนทั้ง ๑๓ เขตที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ สามารถนําวิดีทัศน์รายการ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” ซึ่งมี
ทั้งหมด ๑๓ เรื่องไปใช้เผยแพร่ในองค์กร เครือข่าย และในพื้นที่ชุมชนที่มีประเด็นงานคล้ายคลึงกันต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๐

นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า แผ่นข้อมูล อิ เล็ กทรอนิกส์ ที่แจกให้กับกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ นั้น เป็ นวิดีทั ศ น์รายการ “ปฏิบัติการ
ลุก ปลุก เปลี่ยน” ซึ่งมีทั้งหมด ๑๓ ตอน แต่ละตอนนั้นมีความยาวแบบเต็ม ๒๐ นาที่ และแบบย่อ ๗ นาที
มี ค วามคมชั ด แบบ HD สามารถนํ า ไปเลื อ กเปิ ด ใช้ ไ ด้ นอกจากนี้ สช. มี ง านแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ ภาคี
ต่างประเทศที่สนใจในงานพัฒนา “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in all policies)” จึงได้จัดทําวีดิทัศน์
เผยแพร่ ฉบับภาษาอังกฤษของกรณีตัวอย่างธรรมนูญสุขภาพตําบลหนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด และจะจัดทําสื่อ
วีดิทัศน์นําเสนอกรณีตัวอย่างของอีก ๑๒ พื้นทื่ที่เหลือในปีถัดไป
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ทางปัญญา ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๓ รายงานความคืบ หน้ า โครงการพัฒนากลไกสนั บ สนุ น เครื อข่ า ยจิ ต อาสาประชารัฐระดับ จั ง หวั ด
เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
มีมติรับทราบ โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการโครงการพิเศษแยกส่วน
ระหว่างงานตามพันธกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กับงานตามโครงการพิเศษ และ
กําหนดให้โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ เป็น
โครงการพิเศษที่แสดงแผนการดําเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และมีตัวชี้วัดโครงการกํากับไว้
กํากับติดตามโครงการ โดยจัดเข้าสู่ระบบขององค์กรผ่านกลไกของคณะ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) และมอบหมายให้ คบ. และ สช. ดําเนินการให้
เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ นั้น
สช. ได้มีคําสั่งสํานักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๙๑/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
จัดตั้งสํานักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ(สอปร.) ให้เป็นหน่วยงานภายใน(เฉพาะกิจ) ของ
สช. ทําหน้าที่เป็นสํานักงานส่วนกลางของโครงการฯ โดยมีอํานาจหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณ ติดตาม
สถานการณ์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์จิตอาสาเพื่อสังคมจังหวัด (ศปจ.)
ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันดําเนินการจิตอาสาประชารัฐทั่วประเทศ
โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐในระดับพื้นที่ทั่ว
ประเทศ เสริ มสร้ างสังคมสุขภาวะและอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกั น มีพื้ นที่ดํ าเนิ นการใน ๗๖ จัง หวัด ระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีแผนการดําเนินงานรวม ๕ แผนงาน
ประกอบด้วย (๑) แผนงานสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดและถักทอเครือข่ายจิตอาสา
ประชารัฐอําเภอ (๒) แผนงานการช่วยเหลือประชาชนในภาวะยากลําบากและการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพิบัติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๑

ภัยชุมชน (๓) แผนงานการพัฒนาระบบกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัด (๔) แผนงานการสื่อสารสังคมและ
การจัดการความรู้ และ (๕) แผนงานบริหารจัดการ
บัดนี้การดําเนินงานโครงการฯ ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว สช. จึงขอรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา
กลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ ดังนี้
(๑) เกิ ด แกนนํ า จิ ต อาสาประชารั ฐ ในพื้ น ที่ ๗๖ จั ง หวั ด ๘๗๘ อํ า เภอ รวม ๘๑,๓๙๒ คน
มีการจัดตั้งรวมกลุ่มเป็นทีมปฏิบัติงานในอําเภอต่างๆ จํานวน ๘,๕๕๗ เครือข่าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๐)
(๒) เกิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด จํานวน ๗๖ แห่ง มีคณะกรรมการ
สนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัด จํานวน ๗๖ คณะ รวม ๒,๙๓๕ คน คณะกรรมการฯ
ประกอบด้วยกรรมการจากภาคประชาสังคม ร้อยละ ๔๕.๑ ภาครัฐ ร้อยละ ๒๑.๙ ภาควิชาการ ร้อยละ ๑๘.๓
และภาคเอกชน ร้อยละ ๑๔.๗ ตามลําดับ
(๓) มีการจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมของจังหวัดขึ้นจํานวน ๖๙ แห่ง หรือร้อยละ ๙๐.๗
ของจังหวัดทั้งหมด มีจํานวนเงินที่ได้รับบริจาคเพื่อจัดตั้งกองทุนประชารัฐฯจังหวัด รวม ๔,๘๕๙,๘๗๒ ล้าน
บาท กองทุนที่มีเงินบริจาคสูงสุด คือ ๔๒๑,๔๗๔ บาท
(๔) มีเครือข่ายจิตอาสาอื่นๆ เข้าร่วม ได้แก่ (๑) เครือข่ายอาสาสมัครราชประชาสมาสัย จํานวน
๘๒ ชมรม ๑,๒๑๒ คน (๒) เครือข่ายจิตอาสามูลนิธิมิตรภาพบําบัด จํานวน ๑,๒๕๙ คน (๓) เครือข่ายนักสื่อสาร
ชุมชนโดยสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน ๑๖๒ คน (๔) เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (District Health Board) จํานวน ๒๐๐ อําเภอเครือข่ายอาสาสมัครผู้ปกครอง โดย มูลนิธิ
รณรงค์หยุดพนัน จํานวน ๓๑๙ คน ๒๖ โรงเรียน (๕) เครือข่ายชมรมอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย โดย มูลนิธิ
กองทุนไท จํานวน ๓๐ มหาวิทยาลัย มี ๒๑๕ ชมรม
๕) ผู้ยากลําบากที่ถูกทอดทิ้ง ทั้ง ๗ ประเภท คือ คนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้
ติดเชื้อ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง อดีตผู้ต้องขัง และคนพิการ ซึ่งเครือข่ายจิตอาสาได้ค้นพบและให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้แก่ การซ่อมบ้าน การจัดสร้างห้องสุขา การมอบเงินบริจาคเพื่อการยังชีพ ในเบื้องต้น และมีการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลประกอบ GIS มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๘,๑๘๖ คน
๖) มีการสํารวจพื้นที่จุดเสี่ยงพิบัติภัยธรรมชาติ จํานวน ๓๖๙ แห่ง พร้อมทั้งมีแผนปฏิบัติการรับมือ
โดยชุมชนท้องถิ่นครบถ้วนแล้ว ๓๐ อําเภอ ในการจัดทําแผนพื้นที่จุดเสี่ยงพิบัติภัยธรรมชาติกําหนดไว้ ๕
ประเภท คือ ๑) น้ําท่วมดินโคลนถล่ม ๒) พายุหมุนฤดูร้อน ๓) แผ่นดินไหว ๔) สึนามิ และ ๕) พิบัติภัย
ธรรมชาติอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า มีบางพื้นที่ ที่เกิดพิบัติภัยธรรมชาติแบบใหม่ คือ แผ่นดินทรุด เนื่องจากการ
การลดลงของระดับน้ําใต้ดินในพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัด
ผลการดําเนินงานโครงการฯ ได้ก่อให้เกิดฐานทุนทางสังคมและทุนทางปัญญาที่สะสมเพิ่มพูนอยู่
ตลอดเวลา นับเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการทํางานขับเคลื่อนสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ต่อไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ จึงเสนอมาเพื่อ
คณะกรรมการได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ
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ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ มีความเห็น
ว่า ในปี ๒๕๖๐ สังคมเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องจิตอาสาเป็นอย่างมาก ทั้งจากกรณีจิตอาสาในงานพระบรมศพ
และกรณีของโครงการก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้แสลม มีจิตอาสากระจายอยู่ทั่วประเทศ เปรียบเหมือนกับมี
ดอกไม้งามเบ่งบาน แต่ใครจะนําดอกไม้เหล่านั้นมาช่วยร้อยเป็นพวงมาลัย ชักชวนให้คนดี คนเก่งออกมาช่วย
พัฒนาบ้านเมือง ดังนั้นโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้าง
สังคมสุขภาวะจึงเกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่ดี ในพื้นที่มีจิตอาสาช่วยทํางาน เนื่องจากหน่วยงานรัฐเพียงหน่วย
เดียวก็ไม่สามารถทํางานได้ครอบคลุมทั้งหมด จากการสํารวจข้อมูลค้นหาผู้ยากลําบาก ผู้ถูกทอดทิ้ง จะเห็นได้
ว่ายังมีกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐอยู่เป็นจํานวนมาก สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปทํางานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ กรณีจังหวัดพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ กาชาดจังหวัด พระ และประชาชน
มาร่วมกันทํา ขณะนี้มีศูนย์ประสานงานประชารัฐ เป็นกลไกเชื่อมร้อยหน่วยงาน องค์กร และกลุ่มเครือข่าย
องค์กรชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร สตรี ผู้สูงอายุ ฯลฯ ถ้ามีกลไกประชารัฐเพื่อสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
ทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ย่อมจะสามารถช่วยเหลือผู้ยากลําบากที่ถูกทอดทิ้งได้อย่างทั่วถึง จากผล
การดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของโครงการดังกล่าวนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีที่ควรทําต่อไป
ร้ อ ยตํ า รวจตรี สุ ข สั ณ ห์ ภิ ชั ย กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๒
มีความเห็นว่า โครงการนี้ได้พัฒนาแกนนําจิตอาสาด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ จังหวัดละ ๒ คน รวม ๗๖
จังหวัด มีแกนนําจิตอาสาด้านสื่อ จํานวน ๑๕๒ คน ที่สามารถนําสื่อมาช่วยทํางานทั้งด้านการเฝ้าระวัง การ
รายงานข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ขณะนี้การใช้สื่อทีวีออนไลน์มีความแพร่หลายอย่างมาก จากการทํางานที่เป็น
รูปธรรมในพื้นที่ สื่อท้องถิ่นทํางานร่วมกับ ศปจ. ได้ ทําให้กรมประชาสัมพันธ์เล็งเห็นความสําคัญและสนับสนุน
นโยบายการพัฒนาวิทยุชุมชนอีก ๘๐๐ สถานีทั่วประเทศ
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็น
ว่ า โครงการในปี นี้ ถื อ ว่ า ดํ า เนิ น การเสร็ จ แล้ ว เพี ย งแต่ ว่ า ตอนเริ่ ม ต้ น โครงการนั้ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารไม่ ไ ด้
นําโครงการมาเสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณ
โครงการมาแล้ว จึงมานําเสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการ
เฉพาะกิจ อย่างไรก็ตามโครงการนี้ใช้งบประมาณจํานวนมาก และมีเสียงสะท้อน มีข้อร้องเรียนต่อโครงการนี้
จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการไปพิจารณาในประเด็นเหล่านี้ด้วย
นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครไม่ได้เข้าโครงการนี้ แต่ในปี ๒๕๖๐ มีการพัฒนางาน
จิตอาสา โดยกรุงเทพมหานครดําเนินการร่วมกับศูนย์อํานวยการใหญ่ของสนามเสือป่า ตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๑๐ สํานักงานเขตทั้ง ๕๐ แห่ง ได้เปิดรับสมัครจิ ตอาสาซึ่งมีอยู่
๘ ประเภทตามความถนัดและความสนใจ จิตอาสาเหล่านี้ได้มาช่วยงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
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เช่น งานขุดลอกคูคลอง เป็นต้น เป็นที่น่าชื่นชมที่ได้เห็นจิตอาสาที่ทําประโยชน์เพื่อส่วนร่วม เพื่อชุมชนของ
ตนเอง จึงอยากให้มีการเชื่อมร้อยการทํางานของจิตอาสากรุงเทพมหานครกับงานจิตอาสาโครงการอื่นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกันด้วย
มติที่ประชุม
รั บ ทราบความคื บ หน้ า การดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นากลไกสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ย
จิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒
๓.๔ รายงานการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทาง
การประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญให้ นางอรพรรณ
ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า ตามมาตรา ๓๙
(๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คบ.) มี ห น้ า ที่ แ ละอํ า นาจในการจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และรายงานต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้แนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
มากําหนดเป็นรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง สช. จะต้องนําส่งรายงานผลการประเมินที่ผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ที่กํากับดูแล สช. ภายใน ๖๐ วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ
(ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในการนี้ สช. ได้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กําหนดให้
มีการจัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับมาดําเนินการประเมินผล
สํ า เร็จ ตามการปฏิ บั ติง านตามตัว ชี้ วั ด โดยได้ป ระสานและจั ดหาผู้ป ระเมิ น ผลภายนอก คื อ นายมานิ ต ย์
ประพันธ์ศิลป์ นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ประเมินผล
บัดนี้ การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทางการ
ประเมินองค์กรมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๒ ส่วน ประกอบด้วย
การประเมินองค์การมหาชนและการประเมินผู้อํานวยการองค์การมหาชน เสร็จสิ้นแล้ว ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔ ผู้ประเมินผลได้นําเสนอรายงานผลการประเมินต่อ คบ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทางการประเมินองค์การ
มหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คบ. จึงขอ
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รายงานผลการประเมินต่อ คสช. เพื่อทราบ และจะดําเนินการส่งรายงานผลการประเมินไปยังรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ที่กํากับดูแล สช. และสํานักงาน ก.พ.ร. ตามขั้นตอนที่กําหนด
ไว้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ต่อไป จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
นายณรงค์ ศั กดิ์ อั งคะสุ วพลา กรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ จากผู้ แทนองค์ กรภาคเอกชนเขต ๑๓
มีความเห็นว่า จากผลการประเมินองค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ละด้านผ่านอยู่ในเกณฑ์ดี
แต่ตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation based) ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประเด็นนี้พิจารณาได้ ๒ แง่มุม คือ ประการแรกสํานักงานมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ประหยัด แต่บรรลุผลงานสําเร็จ ทําให้มีเงินคงเหลือ และประการที่สอง คือ การตั้งงบประมาณไว้สูงเกินจริง อาจ
เนื่องมาจากการประมาณการต้นทุนการดําเนินการ (Unit Cost) ไว้สูงเกินจริง จึงควรมีการศึกษาว่า Unit Cost
ที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไหร่ รวมทั้งเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งต้องไป
พิจารณาการบริหารจัดการ การสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงช่องว่างในการดําเนินการต่างๆ ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะขอรับไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
การบริหารจัดการของสํานักงานร่วมกับเลขาธิการ คสช. เพื่อให้ผลการประเมินองค์กรในปีต่อไปดียิ่งขึ้น
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า
คะแนน ITA หน่วยงานใดเป็นคนให้คะแนน และการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร โดย นายมานิตย์
ประพันธ์ศิลป์ เป็นผู้ประเมินคนเดียว หรือทําเป็นทีม และมีระยะเวลาดําเนินการเท่าไหร่
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานประเมิน
ให้คะแนน ITA ในส่วนของการประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร โดย นายมานิตย์ ประพันธ์ศิลป์ นั้นมีทีม
ประเมินร่วมด้วย ใช้ระยะเวลาประเมิน ๕ เดือน
นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภากายภาพบําบัด สอบถามว่า
จากรายงานผลการดําเนินงาน ในข้อ ๑.๒ จํานวนนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วมถูกนําไปขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ กําหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๒๕ และมีผลการดําเนินงานร้อยละ ๙๔.๒๗ ทําไมถึงตั้งเป้าหมายไว้ต่ํา
และนโยบายสาธารณะถูกนําไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแล้วนั้น ในการทํางานจริงมาจากภาคีเครือข่ายร่วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายนั้นๆ อธิบายผลที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ประเด็นนโยบายสาธารณะถูกนําไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตินั้น เนื่องจาก สช. ทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็น
หลัก การขับเคลื่อนจะพิจารณาจากว่า มีกลไกหน่วยงานรับผิดชอบหรือไม่ มีแผนงานการดําเนินงานหรือไม่
มีการดําเนินงานที่พร้อมจะวัดความสําเร็จได้หรือไม่ จากผลการประเมินทําให้ทราบว่า ภาคีเครือข่ายพื้นที่ของ
สช. มีทุนเดิมในการทํางานร่วมกันมายาวนาน โดยเฉพาะกระบวนการสมัชชาสุขภาพ จึงส่งผลให้การวัดผลการ
ดําเนินงานในปีนี้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก สช. ทําประเมิน กพม. เป็นปีแรก จึงยังกําหนด
ค่าเป้าหมายของตั วชี้วัดยั งไม่ส อดคล้องเหมาะสมนัก จะปรับปรุงการกําหนดค่าเป้าหมายการดําเนินงาน
ในปีถัดไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๕

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า คะแนน ITA ไม่ได้นํามารวมกับผลการประเมินองค์กรใช่หรือไม่ และมี
ความเห็นว่ า คะแนน ITA ของ สช. ยังต่ํากว่าหน่วยงานรัฐโดยส่วนใหญ่ จึงขอให้ นําผลการประเมิน ITA
มาพิจารณาว่าเรื่องใดในข้อย่อยของดัชนีแต่ละด้านที่ยังได้คะแนนน้อย ควรปรับปรุงและพัฒนา นําข้อมูล
ดังกล่าวมานําเสนอต่อไป
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
คะแนน ITA ไม่ ไ ด้ นํ า มารวมกั บ ผลการประเมิ น องค์ ก ร สํ า หรั บ คะแนน ITA เพิ่ ง มี ก ารประกาศเมื่ อ วั น ที่
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีดัชนีการประเมิน ITA มีทั้งหมด ๕ ด้าน แต่ละด้านมีค่าคะแนนร้อยละ ๑๐๐ สช.
มีผลการประเมินต่ํากว่าค่าเฉลี่ย ในดัชนีที่ ๑ เรื่องความโปร่งใส อยู่ที่ร้อยละ ๗๗.๙๕ และดัชนีที่ ๒ เรื่อง ความ
พร้อมรับผิด อยู่ที่ร้อยละ ๗๒.๕๑ ซึ่งจะนําไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป
นางปรีดา คงแป้น กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า เรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้นั้นอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์งานพระราชพิธีพระบรมศพ
อีกประเด็นคือ การปรับระบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ที่ทําให้ทํางานยากขึ้น และส่งผลให้งานล่าช้า เช่น
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เพิ่งออกประกาศใช้
ใหม่นั้นจะกระทบการทํางานในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ แต่สําหรับปี ๒๕๖๑ หน่วยงานรัฐต้องใช้ระเบียบ
ใหม่ทั้งหมด
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็น
ว่า โดยภาพรวมถือว่าผลการประเมินองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในเกณฑ์ดตี ามมาตรฐาน
มติที่ประชุม
รับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงานของสํ านั กงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่งชาติ ตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๕ ผลงานโดยสรุปของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (นําเสนอด้วย
เอกสาร)
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญให้ นางอรพรรณ
ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า ตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่
และอํ า นาจในการดํ า เนิ น การตามพั น ธกิ จ ของพระราชบั ญ ญั ติ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติแล้ว
คสช. ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และอํานาจในการดําเนินการตาม (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๖

เห็นชอบอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลางรายการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยได้จัดสรรงบประมาณฯ ให้แก่สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดําเนินโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับ
จังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ จํานวน ๑๖๑.๔๒ ล้านบาท
บัดนี้ การดําเนินงานตามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๐) ได้สิ้นสุดแล้ว สช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงขอรายงานผลงานโดยสรุปของคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แผนงานหลักสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับ
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) โดยจําแนกตามหน้าที่และอํานาจที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๒๕ และมาตราอื่นในพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๕ จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการ
ได้รับทราบ
มติที่ประชุม
พ.ศ.๒๕๖๐

รั บ ทราบผลงานโดยสรุ ป ของคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นปี ง บประมาณ

๓.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(นําเสนอด้วยเอกสาร)
พลเรื อ เอกณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รองนายกรั ฐ มนตรี ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เชิ ญ ให้
นายณรงค์ ศั กดิ์ อัง คะสุว พลา ประธานกรรมการบริห ารสํ านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ เป็ น
ผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งแต่งตั้ง นายพลเดช ปิ่นประทีป ให้ดํารงตําแหน่ง
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ตั้ ง แต่ วัน ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึ ง วั นที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๓๙(๖) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กํ า หนดให้
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการฯ นั้น
ในการประชุม คบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ถึง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ คบ.ได้พิจารณาและดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการโดยต่อเนื่อง ดังนี้
๑) ประธาน คบ.ได้ ล งนามในคํ า สั่ ง คบ.ที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเลขาธิ ก าร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบี ย บ คบ. ว่ า ด้ ว ย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มี ศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็น
ประธานอนุ ก รรมการ นายสุ วิ ท ย์ วิ บุ ล ผลประเสริ ฐ และนางประนอม คํ า เที่ ย ง เป็ น อนุ ก รรมการ ทั้ ง นี้
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
๒) เห็ น ชอบให้ ป รั บ ปรุ ง ระเบี ย บ คบ. ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของเลขาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเสนอร่าง ระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ต่อมา ในการประชุม คสช.
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ให้ความเห็นชอบร่าง ระเบียบฯ และประธาน คบ.ได้ลงนาม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๗

ในระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓) ประธาน คบ.ได้ ล งนามในคํ า สั่ ง คบ.ที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ปี ๒๕๖๐ ตามระเบียบ คบ.ว่าด้วย การประเมินผล
การปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่มี ศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นประธานอนุกรรมการ
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และนางประนอม คําเที่ยง เป็นอนุกรรมการ โดยให้ดําเนินการต่อเนื่องจาก
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามคําสั่ง คบ.ที่ ๒/๒๕๖๐ และให้
สอดคล้องกับระเบียบ คบ.ว่าด้วย ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย
๔) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบ คบ.
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง บัดนี้
ประธานคณะอนุกรรมการฯ (ศาสตราจารย์ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา)ได้ส่ง (๑) สรุปรายงานการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของเลขาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้ อ มสรุ ป ระดั บ ผลการประเมิ น และ (๒) เอกสารแสดงข้ อ มู ล
ประกอบการประเมินเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ต่อประธาน คบ. เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ คบ. พิจารณาต่อไป
๕) ในการประชุ ม คบ. ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวั นที่ ๑๐ พฤศจิก ายน ๒๕๖๐ มี ม ติ เห็ นชอบผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีผลการประเมินในเอกสารที่แจก
ให้แก่กรรมการในที่ประชุม จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๒
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า ตาม
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดให้มี
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ที่มีหน้าที่และอํานาจในการอํานวยการ ติดตามและกํากับ
การจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ ห้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบให้ นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ จากผู้แทนองค์กรภาคราชการ ซึ่งขณะนี้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ นั้น

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๘

เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ครั้ ง ที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงขอเสนอคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดย
๑. มอบหมายให้ นายกิจจา เรืองไทย จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เป็นประธานกรรมการ ดังมี
ประวัติโดยย่อในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑ และมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น
กรรมการและเลขานุการ
๒. มีองค์ประกอบของกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน
๓. ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
๓.๑ วางแผนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒
๓.๒ เชื่อมประสานกับภาคีเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบน
ฐานปัญญา (4PW) ระดับต่างๆ รวมถึงสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อเกื้อกูล
การทํางานระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓.๓ อํานวยการ ติ ดตามและกํากับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ให้เป็นที่เรียบร้อย
๓.๔ ดําเนินการรวบรวมข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓.๕ ประสานการดํ า เนิ น งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตาม
การดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่
การปฏิบัติ
๓.๖ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการและคณะทํางาน เพื่อดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ
จําเป็น
๓.๗ หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
จึ ง เสนอมาเพื่ อ คณะกรรมการได้ โ ปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
จั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยมี นายกิ จ จา เรื อ งไทย เป็ น ประธานกรรมการ
มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน มีหน้าที่
และอํานาจตามเสนอ สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณา
เสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งต่อไป
มติการประชุม
ดังนี้

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๒

๑) นายกิจจา เรืองไทย เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๙

๒) ให้มีกรรมการไม่เกิน ๓๐ คน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ มอบหมายให้
ประธานและเลขานุการพิจารณา เสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
๓) ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอํานาจตามเสนอ
๕.๒ การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชนแทนตําแหน่งทีว่ ่างลง
นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มอบให้ นางอรพรรณ
ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า สืบเนื่องจาก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๓ ได้
กําหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เพื่อดําเนินการสรรหา
คัดเลือก หรือดําเนินการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ตาม
ระเบียบนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําหนด ต่อมา คสช. ได้มี
ประกาศ เรื่องหลั กเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่ อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่ อวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้มีคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่มีนายทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ เป็น
ประธาน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ เอกสาร ๑ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา กขป.
ได้ดําเนินการ และเสนอรายชื่อกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ ๑ ถึงเขตพื้นที่ ๑๓ ต่อ คสช.
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ได้เห็นชอบรายชื่อกรรมการเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้ นที่ ๑ ถึงเขตพื้นที่ ๑๓ และได้ มี คําสั่ง
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้ง กขป. ทั้ง ๑๓ เขต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และ กขป.
ทุกเขตพื้นที่ได้เริ่มการดําเนินงานแล้ว
จากการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ประกอบด้วย กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมาย
เป็ น รายบุ ค คล ด้ ว ยเหตุ ย้ า ยไปปฏิ บั ติ ก ารนอกเขตพื้ น ที่ ห รื อ เกษี ย ณ รวม ๑๐ คน เป็ น ผู้ แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ ๗ คน (เขต ๒,๕,๖,๗,๙,๑๑,๑๓) และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ๓ คน (เขต ๖,๗, ๑๓)
และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ ๖ ได้แก่ นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ ๖ เสียชีวิต ซึ่งทําให้กรรมการเหล่านี้พ้นจากตําแหน่ง
ทั้งนี้ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑
กําหนดว่า นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๗ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) พ้นจากตําแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรืองค์กรที่ตนเป็นผู้แทน
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษระต้องห้ามตามข้อ ๙ สําหรับกรรมการตามข้อ ๗ข. หรือ ค.
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(๕) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อม
เสีย หย่อนความสามารถ หรือเหตุอื่นใดที่ทําให้เสื่อมเสียแก่ศักดิ์และตําแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ กขป.
ในกรณีที่มีกรรมการว่างลง ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างโดยเร็วหากระยะเวลา
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะครบวาระ จะไม่ดําเนินการแต่งตั้งก็ได้ ในการนี้ ให้ กขป. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มี
อยู่ ให้กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างมีวาะเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
และในข้อ ๑๒ วรรคท้าย กําหนดให้นําความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม ข. และ ค. วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งและการแต่งตั้ง
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่า
ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ยังมิได้กําหนดการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงในระหว่างวาระ กขป. ตามความในระเบียบฯ ข้อ ๑๑ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
(๑) ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กรณีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
ลงในระหว่างวาระ กขป. พ.ศ. .... โดยให้มีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงในระหว่างวาระ กขป. ตามความในระเบียบข้อ ๑๑ ดังมีรายละเอียดในข้อ (๒) ต่อไปนี้
(๒) กรณีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่ อประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ในระหว่างวาระ กขป. ตามความในระบียบข้อ ๑๑ เสนอให้ ดังนี้
(๒.๑) กรณี ก รรมการผู้ แ ทนจากส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ ตามระเบี ย บสํานั ก
นายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ก.(๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐)และ (๑๑) และ ข้อ ๑๒ก. (๕)(๖)(๗)(๘)(๙)(๑๐)(๑๑)
(๑๒)(๑๓)(๑๔)และ(๑๕) พ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาส่งหนังสือไปยังหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นกรรมการทดแทนตําแหน่งที่
ว่างลง
(๒.๒) กรณีกรรมการจากผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทในเขต
พื้นที่ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ก. (๑๒) พ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระ ให้คณะกรรมการสรรหา
ส่งหนังสือไปยังสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้จัดให้มีการคัดเลือกกันเองเพื่อให้ได้ผู้แทน
ผู้ บริ หารท้ องถิ่นขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นประเภทนั้ นๆ เพื่ อจั ดส่ งรายชื่ อผู้ แ ทนฯ ของเขตพื้ น ที่ เ ป็ น
กรรมการ ทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
(๒.๓) กรณีกรรมการจากผู้แทนหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทนหอการค้าไทย และผู้แทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ค.
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(๒๔)(๒๕) และ ข้อ ๑๒ค. (๒๗) (๒๘) พ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาส่งหนังสือไปยัง
หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณาคัดเลือก เสนอชื่อ เพื่อเป็นกรรมการทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง
(๒.๔) กรณี ก รรมการจากผู้ แ ทนองค์ ก รวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ข.(๑๕) และข้อ ๑๒ข.(๑๘) พ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ที่ได้คะแนนในลําดับถัดไปจากการเลือกกันเองในการสรรหาครั้งที่
ผ่านมา เพื่อเป็นกรรมการทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
(๒.๕) กรณีกรรมการจากผู้แทนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ
กรรมการจากผู้ทรงคุณ วุฒิในเขตพื้นที่ กรรมการจากผู้ แทนบุค ลากรด้านสาธารณสุข ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ข.(๑๓)(๑๔)(๑๖) และข้อ ๑๒ข.(๑๖)(๑๗)(๑๙) และกรรมการภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๗ค. (๑๘)(๑๙)(๒๐)(๒๑)(๒๒)(๒๓) และข้อ ๑๒ค. (๒๑)(๒๒)(๒๓)
(๒๔)(๒๕)(๒๖) พ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ตามประกาศของคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ในการสรรหาครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นกรรมการทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ทั้งนี้ หากในกรณี (๒.๔) ไม่มีผู้ได้คะแนนในลําดับถัดไป และกรณี (๒.๕) บัญชี
รายชื่อฯ ไม่มีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ ลําดับอื่นๆเลย
ให้ถือว่า กขป. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่นั้น
(๓) ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่าง
ลงในระหว่างวาระ กขป. ตามความในระบียบข้อ ๑๑ สําหรับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นไป
โดยต่อเนื่อง ราบรื่น จึงเสนอให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่
ในระหว่างวาระ กขป. ชุดแรกต่อไปจนกว่าวาระ กขป.ชุดแรกจะสิ้นสุด
จึงเสนอมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. ออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน กรณีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ในระหว่างวาระ กขป. พ.ศ. .... โดยให้มีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงในระหว่างวาระ กขป. ตามความในระเบียบข้อ ๑๑ ดังมีรายละเอียดตามเสนอในข้อ (๒)
๒. ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง
วาระ กขป. ชุดแรกต่อไปจนกว่าวาระ กขป.ชุดแรกจะสิ้นสุด
ที่ประชุมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสังเขป ดังนี้
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นางสุภาวดี นวลมณี กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ มีความเห็นว่า ตามที่ คสช. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อ กขป.
รายเขตในการประชุมที่ผ่านมานั้น มี ๒ เขต ที่มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขไม่ครบตามสัดส่วน คือ
มี ๒ คน จากสัดส่วนที่กําหนดไว้จํานวน ๓ คน ตามองค์ประกอบของ กขป. รายเขต ที่ประชุม คสช. ได้มี
ความเห็นว่ากระบวนการสรรหาได้สิ้นสุดแล้ว และจํานวนกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเท่าที่มีอยู่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงไม่ได้พิจารณาจํานวนผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขมาทดแทนตําแหน่งที่ว่าง สําหรับ
การพิจารณาสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแทนตําแหน่งที่ว่างลงในครั้งนี้ จะรวมกรณีของ ๒ เขต
ที่ยังขาดผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขด้วยหรือไม่
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงว่า กรณีที่เสนอในที่
ประชุมครั้งนี้ เป็นคนละกรณีกับเรื่องที่นางสุภาวดี นวลมณี กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวถึง เนื่องจาก
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณานี้เป็นการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน ในข้อ ๑๑ เกี่ยวกับการสรรหากรรมการทดแทนในกรณีที่มีตําแหน่งกรรมการนั้นว่างลง ส่วน
กรณีผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่กล่าวถึงนั้น ได้มีมติ คสช. ไปแล้ว
นางสุภาวดี นวลมณี กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ มีความเห็นว่า แม้ว่าจะเป็นคนละกรณีกัน แต่จะขอให้ คสช. พิจารณา
รวมกรณีการสรรหาผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขของ ๒ เขตที่มีตําแหน่งว่างอยู่รวมไปด้วยได้หรือไม่
เนื่องจากการสรรหา กขป. ในกลุ่มผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขในครั้งแรกนั้นค่อนข้างมีระยะเวลา
กระชั้น และผู้แทนติดภารกิจราชการไม่สามารถไปเข้าร่วมได้ ถ้าหากมีการพิจารณาใหม่เพิ่มเติม ก็จะทําให้
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ทําหน้าที่ กขป. ได้ตามที่กําหนดไว้
นายดํารง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีความเห็นว่า โดยความเห็นส่วนตัวไม่ขัดข้องกับข้อเสนอเพื่อพิจารณาของฝ่ายเลขานุการ และขอให้ข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ว่ า เมื่ อ ตอนเริ่ ม ตั้ ง กขป. ทางกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ทํ า หนั ง สื อ ตอบมายั ง สช. โดยระบุ ว่ า
เห็นสมควรให้แต่งตั้งโดยตําแหน่ง คือ ศึกษาธิการภาค ที่ทําหน้าดูแลเขตพื้นที่ศึกษาแต่ละเขต ส่วนรายชื่อ
ที่แนบไปให้นั้น เอาไว้ใช้เพื่อการติดต่อประสาน แต่มีความผิดพลาดตรงที่ สช. ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง กขป. โดย
ระบุชื่อแทน จึงขอชี้แจงทําความเข้าใจให้ตรงกัน
นายพลเดช ปิ่นประทีป เลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสําหรับ
ข้ อ มู ล จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะตรวจสอบความผิ ด พลาด และหนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
ตามข้อเสนอเพื่อพิจารณา ในข้อ ๒.๑ “...ให้คณะกรรมการสรรหาส่งหนังสือไปยังหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อให้ พิ จ ารณาส่ ง รายชื่ อ ผู้ ซึ่ ง จะเป็ น กรรมการทดแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลง”
หน่วยงานภาครัฐควรเสนอเป็นผู้แทนโดยตําแหน่ง ใครที่อยู่ในตําแหน่งนั้น ในพื้นที่นั้นก็ทําหน้าที่นี้ไป ได้หรือไม่
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
หน่วยงานรัฐส่งผู้แทนโดยตําแหน่งนั้นดีที่สุด แต่สําหรับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีผู้แทน ๔ คนในแต่ละเขต
ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการประจําเขตพื้นที่นั้นๆ และจะมีผู้แทนโดยตัวบุคคลอีก ๓ คน ที่ถูกคัดเลือกมาตาม
ความเหมาะสมและมีการกระจายจังหวัด เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ เป็นต้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๓

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า
กรณีของกระทรวงศึกษาธิการนี้ ทําไมถึงเป็นผู้แทนโดยรายชื่อบุคคล ไม่ใช่ผู้แทนโดยตําแหน่ง
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฝ่าย
เลขานุการจะขอไปตรวจสอบที่มาที่ไปของเรื่องนี้ และจัดทําหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการให้เสนอผู้แทนโดย
ตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงอีกครั้ง
นายดํารง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตนเองเป็นคนร่างหนังสือและลงนามในหนังสือกระทรวงศึกษาธิการถึงสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในครั้งแรก จึงขอยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดส่งผู้แทนโดยตําแหน่ง
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
หน่วยงานรัฐ ขอให้ส่งผู้แทนโดยตําแหน่ง กรณีของกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งผู้แทนโดยตําแหน่ง และโดยบุคคล
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า โดยปกติวิธีการสรรหาใดๆ ก็ตาม จะไม่มีระเบียบเฉพาะในกรณีที่มีการ
สรรหาเพื่ อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง จะใช้ตามระเบี ยบหลัก ตามเอกสารประกาศและหลักเกณฑ์ เดิม ยัง
เหมือนกันใช่หรือไม่ กระบวนการจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงาน แล้วคัดเลือกรายชื่อเหมือนเดิมใช่หรือไม่ จาก
ตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการออกระเบียบเฉพาะ สามารถออกมติว่า ขอให้นําบัญชีรายชื่อ
เดิมมาใช้ได้ ไม่จําเป็นต้องออกประกาศใหม่
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตาม
ข้อเสนอเพื่อพิจารณานี้จะไม่รับสมัครใหม่ ถ้าเป็นการสรรหาจะใช้บัญชีรายชื่อเดิม จากการหารือที่ปรึกษาด้าน
กฏหมายของ สช. ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ระบุว่า “ในกรณีที่มีกรรมการว่างลง ให้
ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างโดยเร็ว...” แต่หลักเกณฑ์ไม่ได้กําหนดรายละเอียดรองรับในเรื่อง
นี้ จึงให้ออกหลักเกณฑ์เรื่องการทดแทนตําแหน่งว่างได้
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
ถ้าทํากระบวนการสรรหาแบบเดียวกับครั้งแรกที่แต่งตั้ง กขป. มานั้น มีหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ฝ่าย
เลขานุการจึงเสนอให้ใช้บัญชีรายชื่อที่มีอยู่แล้ว นํามาคัดเลือกรายชื่อลําดับถัดไปขึ้นมาทดแทน
นางเสริ ม สุ ข สลั ก เพชร์ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอให้ใส่ข้อมูลตามที่ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมาย สช. เสนอไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วย
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า
ทําไมกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแต่ละประเภท จึงมีวิธีการสรรหาแตกต่างกัน บางกลุ่มคณะกรรมการ
สรรหาฯ สอบถามไปยังกลุ่ม องค์กรแล้วให้เลือกกันเองเสนอชื่อมา เช่น สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนบางกลุ่มนั้น ในประเภทผู้บริหารท้องถิ่น มีบัญชีรายชื่อที่มีลําดับคะแนนอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าหากมีการเลือก
ทดแทนไม่จําเป็นต้องทําหนังสือไปถามสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้บัญชีรายชื่อที่มีอยู่แล้วได้
หรือไม่ คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นคนเสนอชื่อเองจากบัญชีรายชื่อที่มีลําดับคะแนนอยู่จากครั้งที่ผ่านมา เช่น
ผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ในแต่ละกลุ่มประเภท กระบวนการสรรหาไม่เหมือนกันเพราะเหตุผล
ใด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๔

นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงว่า กรณีของข้อ
๒.๒ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๒.๓ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทนหอการค้าไทย และ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประเภทที่มีองค์กรกลาง เช่น
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สันนิบาตเทศบาล ซึ่งให้องค์กรกลางนั้นเลือกกันเองแล้วเสนอชื่อผู้แทนมา
เป็น กขป. โดยไม่ได้กําหนดวิธีการเลือกกันเอง ซึ่งอาจเป็นการประชุมเลือกกันเอง หรือมีการให้คะแนนก็ได้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นกําหนดวิธีการเอง คณะกรรมการสรรหาจึงไม่ทราบว่ามีการให้คะแนนหรือไม่ ส่วนกรณีข้อ
๒.๔ องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข มีหลายองค์กรซึ่งแต่ละองค์กรเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา
จึงจัดให้มีการเลือกกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเปิดเผย จัดขึ้นที่สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มีผลคะแนนที่แสดงไว้ชัดเจนตามลําดับที่สามารถนํามาใช้พิจารณาคัดเลือกลําดับถัดไปมาแทน
ได้ กรณี ข องข้ อ ๒.๕ กรรมการจากผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพ
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่ ใช้วิธีการสรรหาจากผู้สมัครของแต่ละกลุ่มประเภท มีอนุกรรมการสรร
หาฯ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนแล้วจึงส่งให้คณะกรรมการสรรหา กขป. มีการให้คะแนนอยู่ แต่ไม่ได้
เปิดเผยสาธารณะ เพราะเป็นคะแนนส่วนบุคคล เป็นการให้คะแนนไม่ใช่วิธีการเลือกกันเอง จึงเสนอให้นําบัญชี
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาฯ มาใช้พิจารณาใหม่
นางสุภาวดี นวลมณี กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบโรคศิ ล ปะ มี ค วามเห็ น ว่ า ขณะนี้ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข มี จํ า นวน
๗ วิชาชีพ และคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ มีอีก ๗ สาขา
นับรวม คือ ๑๔ วิชาชีพ แต่จากการประสานงานนั้น ให้คณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะเสนอรายชื่อผู้แทนมาเข้าร่วมการเลือกกันเองเป็น กขป.เพียงเขตละ ๑ คนซึ่งก็คือสาขา
เดียว แต่ทั้ง ๗ สาขาต้องการอาสาเข้ามาทํางาน ทําให้จํานวนผู้แทนวิชาชีพน้อย เมื่อมีผู้แทนตามบัญชีรายชื่อ
ติดราชการด้วยก็ทําให้จํานวนผู้แทนองค์กรวิชาชีพไม่เพียงพอต่อการเลือกกันเอง ขณะนี้งานในพื้นที่มีหลาย
ส่วนที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุข จึงอยากเสนอเพิ่มจํานวนผู้แทนที่ขาดไป หากเห็นประโยชน์ในการ
ทํางานร่วม
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สอบถามว่า
ในประเด็นข้อ ๒.๔ กรณีของกรรมการจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข ที่ได้คะแนนในลําดับถัดไปจากการเลือกกันเองในการสรรหาครั้งที่ผ่าน
มา เพื่อเป็นกรรมการทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมานี้ มีข้อติดขัดประการใดหรือไม่
นางสุภาวดี นวลมณี กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ มีความเห็นว่า ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ ยังไม่ได้รวมกรณีของ
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ยังขาดอยู่ ไม่ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ ใน ๒ เขต
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงว่า ตามที่นาง
สุภาวดี นวลมณี กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เสนอมานั้น เป็นกรณีของการได้กรรมการไม่ครบ ซึ่งในระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ ในข้อ ๑๑ ได้กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชนใด ไม่มีผู้ซึ่งจะได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในข้อใดตามวรรคหนึ่งให้ กขป. นั้น ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่” ซึ่งเป็นคน
ละกรณีกับที่มีกรรมการแล้ว แต่ตําแหน่งนั้นได้ว่างลง ซึ่งเสนอพิจารณาในครั้งนี้
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พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
ขอให้แยกการพิจารณาออกเป็น ๒ ประเด็นให้ชัดเจน ประเด็นแรก คือ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมาเรื่อง
การออกประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน กรณีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้อธิบายที่มาที่ไปของการสรรหากรรมการแต่ละประเภท ตามข้อ ๒.๑-๒.๕ แล้ว ถ้าในที่ประชุม
ไม่มีข้อคัดค้านใดๆ ให้สรุปว่า เห็นชอบตามที่เสนอมาตั้งแต่ข้อ ๒.๑-๒.๕และข้อ ๓ ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง คือ
กรณีผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขไม่ครบตามจํานวน อยู่ ๒ เขตนั้น เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาเพิ่ม
เข้ามา ในที่ประชุมมีความเห็นว่าอย่างไรบ้าง
นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภากายภาพบําบัด มีความเห็นว่า
กรณีผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขไม่ครบตามจํานวน ๓ คน ซึ่งมีอยู่ ๒ เขต ที่มีจํานวนผู้แทน ๒ คน
หนึ่งในนั้น คือ เขต ๑๐ ซึ่ง กขป. เขต ๑๐ ได้เริ่มดําเนินงานไปแล้ว ไม่ได้ติดขัดอะไร และทราบตั้งแต่แรกแล้ว
ว่ า ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ กํ า หนดไว้ ใ ห้ กขป. เริ่ ม ดํ า เนิ น การได้ ต ามจํ า นวนกรรมการเท่ า
ที่มีอยู่
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
โดยสรุป คือ ประเด็นนี้ได้พิจารณาจบไปแล้ว กรรมการท่านอื่นมีความเห็นอีกหรือไม่อย่างไร
ศ.สุ ริ ชั ย หวั น แก้ ว กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่ า อยากให้ แ สดง
รายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ต้องการให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขเพิ่มให้ครบตามจํานวน เพื่อให้
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน
นางสุภาวดี นวลมณี กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขรวม ๑๔ สาขา
วิ ช าชี พ ในที่ นี้ เ ลื อ กกั น เองเป็ น กขป. ได้ จํ า นวน ๓ คน ซึ่ ง องค์ ก รวิ ช าชี พ ๗ แห่ ง ได้ ส่ ง รายชื่ อ ไป ส่ ว น
คณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะซึ่งมี ๗ สาขาวิชาชีพ มีปัญหาด้าน
การสื่อสารภายในที่เข้าใจว่า แต่ละเขตส่งรายชื่อได้เพียง ๑ คน จึงเท่ากับตัดโอกาส ๗ สาขาที่ไม่สามารถเสนอ
มากกว่า ๑ คน ประกอบกับในวันที่จัดประชุมเลือกกันเองนั้น ผู้แทนขององค์กรวิชาชีพบางคนติดภารกิจ
ราชการ ทําให้ไม่สามารถไปประชุมเลือกกันเองได้ บางเขตมีผู้แทนอยู่แค่ ๒ คน จึงได้เป็น กขป. ทั้ง ๒ คน
ขั้นตอนการสื่อสารน่าจะปัญหาบางประการ ทั้งนี้ วิชาชีพมีบทบาทช่วยเหลือดูแลการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่าง
มาก แต่ปัจจุบันบางวิชาชีพเช่น วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ไม่ได้ถูกเสนอชื่อไปในเขตใดๆเลย ในขณะที่มีปัญหาเด็ก
และเยาวชนเพิ่มขึ้น
รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน มีความเห็น
ว่า กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขนั้น เดิมเรียกว่าโรคศิลปะ ต่อมามีการแยกออกมาเป็นสภาวิชาชีพ
ต่ า งๆ ล่ า สุ ด เพิ่ ม สภาวิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ชุ ม ชนขึ้ น มาใหม่ รวมเป็ น ๗ สภาวิ ช าชี พ ส่ ว นที่ เ หลื อ เรี ย กว่ า
คณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมีวิชาชีพย่อยๆอีก
๗ วิชาชีพ เช่น จิตวิทยาคลีนิค กายอุปกรณ์ฯ ดังนั้น อาจมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนในเรื่องผู้แทนจากวิชาชีพ
ประกอบโรคศิลปะที่ตีความว่าเพียง ๑ คน ในขณะที่คณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะมีทั้งหมด ๗ วิชาชีพ ในอนาคตอาจจะต้องพิจารณารวมสัตวแพทย์เข้าไปด้วยตามประเด็น
งานสุขภาพหนึ่งเดียว คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม สําหรับประเด็นที่ยังมีเขตที่มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ไม่ครบนั้น เมื่อระเบียบสํานั กนากยรัฐมนตรีฯ ระบุว่า ให้เขตสุขภาพเพื่อประชาชนมี กรรมการเท่าที่มีอยู่
ประเด็นพิจารณาจึงว่า หากจะเพิ่มจํานวนให้ครบจะเป็นไปได้หรือไม่ จะทบทวนระเบียบสํานักนากยรัฐมนตรีฯ
ได้หรือไม่
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ประเด็ น แรก ทุก เขตมี ผู้แ ทนองค์ ก รวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข แต่ใ นที่ นี้ มีเ ขตที่ มีผู้ แ ทนองค์ ก รวิ ช าชี พ ด้ า น
สาธารณสุขไม่ครบจํานวน ๓ คน มีอยู่ทั้งหมด ๓ เขต ได้แก่ เขต ๗ เขต ๑๐ และเขต ๑๒ ประเด็นที่สอง
ความหมายขององค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขนั้น ในชั้นการพิจารณายกร่าง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ใช้
ความหมายขององค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งตีความเหมือนกับผู้แทน
องค์กรวิชาชีพในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือต้องมี
สภาวิชาชีพ ปัจจุบันจึงมี ๗ องค์กรไม่ใช่ ๑๔ องค์กร และมีคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะ อีก ๑ องค์กร รวมเป็น ๘ องค์กร ประเด็นที่สาม หากจะพิจารณาให้มีการเลือก
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเพิ่มเติมก็จะเป็นการขัดแย้งกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กําหนดไว้
จึงต้องเสนอแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯก่อน ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหม่
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า
โดยสรุปตามที่ฝ่ายเลขานุการชี้แจงนั้น ขณะนี้องค์ประกอบของ กขป. แต่ละเขตครบเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการ
เลื อ กผู้ แ ทนองค์ ก รวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข เพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบตามจํ า นวนนั้ น ก็ จ ะขั ด แย้ ง กั บ ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีฯ จึงขอสรุปให้ในครั้งนี้จะไม่มีการเลือกเพิ่ม แต่ขอให้นําไปพิจารณาในการเลือก กขป. ชุดต่อไป
ให้ได้ครอบคลุมตามจํานวนที่กําหนดไว้ และสรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอการออกประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กรณีการดําเนินการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง
นางกั ล ยทรรศน์ ติ้ ง หวั ง กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๒
มีความเห็นว่า ในเขต ๑๒ ได้หารือเรื่องนี้เช่นกัน ว่ายังมีคนทํางานที่เป็นจิตอาสาทํางานร่วมกับ กขป. อีกแม้จะ
ไม่ได้คัดเลือกเป็นกขป. แต่ กขป. ก็สามารถแต่งตั้งคนกลุ่มจิตอาสาเหล่านี้เป็นคณะอนุกรรมการชุดย่อย หรือ
คณะทํางานตามประเด็นต่างๆได้ จึงเป็นทางออกหนึ่งด้วย
มติการประชุม เห็นชอบการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแทนตําแหน่งที่ว่างลง โดย
(๑) ให้ อ อกประกาศคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กรณีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงในระหว่างวาระ กขป. พ.ศ. ... โดยให้มีการดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่ อ
ประชาชนทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงในระหว่างวาระ กขป. ตามความในระเบียบข้อ ๑๑ ดังมีรายละเอียดตาม
เสนอ
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง
วาระ กขป. ชุดแรกต่อไปจนกว่าวาระ กขป. ชุดแรกจะสิ้นสุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๗

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
นายพลเดช ปิ่นประทีป 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
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอกําหนดนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติการประชุม
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ
ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หน้าที่ ๒๘

