รวมอย่างสมดุล

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่ อมโยงกันเป็ นองค์
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ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติ
สุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ที่ ๖๒ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสุ ขภาพแห่งชาติ
จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ
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“ปั ญญา” หมายความว่า ความรู ้ ทว่ั รู ้ เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ งความดี ความชัว่ ความมี
ประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
“ระบบสุ ขภาพ” หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์ท้ งั มวลที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
“บริ การสาธารณสุ ข” หมายความว่า บริ การต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาพการป้ องกันและควบคุมโรคและ
ปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บป่ วย และการฟื้ นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
“บุคลากรด้านสาธารณสุ ข” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้อกําหนดรองรับ
“ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสาธารณสุ ข” หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชี พตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล
“สมัชชาสุ ขภาพ” หมายความว่า กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ ยนองค์
ความรู้และเรี ยนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนําไปสู่ การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุ ขภาพหรื อความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างเป็ นระบบและอย่างมีส่วนร่ วม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
“คณะกรรมการบริ หาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารสํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
“กรรมการบริ หาร” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
“หน่ วยงานของรั ฐ” หมายความว่า ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่ นรัฐวิสาหกิ จ องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชี พ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจ
ออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
สิ ทธิ และหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพ
มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิ ในการดํารงชี วิตในสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนิ นการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖ สุ ขภาพของหญิงในด้านสุ ขภาพทางเพศและสุ ขภาพของระบบเจริ ญพันธุ์ซ่ ึ งมีความจําเพาะ ซับซ้อนและมี
อิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริ ม และคุม้ ครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
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สุ ขภาพของเด็ก คนพิการ คนสู งอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่างๆ ที่มีความจําเพาะในเรื่ องสุ ขภาพต้อง
ได้รับการสร้างเสริ มและคุม้ ครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย
มาตรา ๗ ข้อมูลด้านสุ ขภาพของบุคคล เป็ นความลับส่ วนบุคคล ผูใ้ ดจะนําไปเปิ ดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้น
เสี ยหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิ ดเผยนั้นเป็ นไปตามความประสงค์ของบุคคล นั้นโดยตรง หรื อมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ตอ้ งเปิ ดเผย แต่ไม่ว่าใน
กรณี ใดๆ ผูใ้ ดจะอาศัยอํานาจหรื อสิ ทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรื อกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ ยวกับข้อมูลด้านสุ ขภาพ
ของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้
มาตรา ๘ ในการบริ การสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุ ขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุ ขภาพที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การให้
ผูร้ ับบริ การทราบอย่างเพียงพอที่ผูร้ ับบริ การจะใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการรับหรื อไม่รับบริ การใด และในกรณี ที่ผรู ้ ับบริ การปฏิ เสธไม่รับ
บริ การใด จะให้บริ การนั้นมิได้
ในกรณี ที่เกิดความเสี ยหายหรื ออันตรายแก่ผรู ้ ับบริ การเพราะเหตุที่ผรู ้ ับบริ การปกปิ ด ข้อเท็จจริ งที่ตนรู ้ และควรบอกให้
แจ้ง หรื อแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ ผูใ้ ห้บริ การไม่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายหรื ออันตรายนั้น เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ผใู ้ ห้บริ การประมาทเลิ นเล่อ
อย่างร้ายแรง
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บงั คับกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูร้ ับบริ การอยูใ่ นภาวะที่เสี่ ยงอันตรายถึงชี วิตและมีความจําเป็ นต้องให้ความช่วยเหลือเป็ นการรี บด่วน
(๒) ผูร้ ับบริ การไม่อยูใ่ นฐานะที่จะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้บุคคลซึ่ งเป็ นทายาทโดยธรรมตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ผูป้ กครอง ผูป้ กครองดูแล ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาลของผูร้ ับบริ การ แล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลแทนในขณะนั้นได้
มาตรา ๙ ในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบวิชาชี พด้านสาธารณสุ ขประสงค์จะใช้ผรู ้ ับบริ การเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทดลองในงานวิจยั
ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสาธารณสุ ขต้องแจ้งให้ผูร้ ับบริ การทราบล่วงหน้า และต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูร้ ับบริ การก่อนจึ งจะ
ดําเนินการได้ ความยินยอมดังกล่าว ผูร้ ับบริ การจะเพิกถอนเสี ยเมื่อใดก็ได้
มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณี ที่จะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนเกิ ดขึ้น หน่ วยงานของรัฐที่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับกรณี ดงั กล่าว
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ ว
การเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ งต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
มาตรา ๑๑ บุคคลหรื อคณะบุคคลมีสิทธิ ร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิ ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
บุคคลหรื อคณะบุคคลมีสิทธิ ได้รับรู ้ ขอ้ มูล คําชี้ แจง และเหตุผลจากหน่ วยงานของรัฐก่ อนการอนุ ญาตหรื อการดําเนิ น
โครงการหรื อกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของตนหรื อของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่ องดังกล่าว
มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิ ทาํ หนังสื อแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริ การสาธารณสุ ขที่เป็ นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิตตน หรื อเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยได้
การดําเนินการตามหนังสื อแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
เมื่ อผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสาธารณสุ ขได้ปฏิ บตั ิ ตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่ งแล้วมิ ให้ถือว่าการกระทํานั้นเป็ น
ความผิดและให้พน้ จากความรับผิดทั้งปวง
หมวด ๒
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรี ยกโดยย่อว่า “คสช.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงที่นายกรัฐมนตรี กาํ หนดจํานวนไม่เกินห้าคน เป็ นกรรมการ
(๔) ประธานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นกรรมการ
(๕) ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ เป็ นกรรมการ
(๖) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่ คน เป็ นกรรมการ
(๗) ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชี พด้านสาธารณสุ ขที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรละหนึ่งคน เป็ นกรรมการ
(๘) ผูแ้ ทนคณะกรรมการวิชาชี พที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่ งเลื อกกันเองจํานวนหนึ่ งคน
เป็ นกรรมการ
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(๙) ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่ งต้องไม่เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสาธารณสุ ขโดยเลื อกกันเองจํานวนหกคน เป็ น

สามคน เป็ นกรรมการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

หรื อความผิดลหุโทษ

(๑๐) ผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลหรื อไม่ ซึ่ งเลือกกันเองจํานวนสิ บ
ให้เ ลขาธิ ก ารเป็ นกรรมการและเลขานุ ก าร

และให้ เ ลขาธิ ก ารแต่ งตั้งพนัก งานของสํานัก งานไม่ เ กิ น สองคนเป็ น

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่าํ กว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นผูม้ ีความผิดปกติทางจิตอันเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(๕) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั ถึงไล่ออก ปลดออกหรื อให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึ งที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
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มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ให้ดาํ เนิ นการ ดังนี้
(๑) ให้ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหน้าผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นเป็ นการเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน
(๒) ให้นายกเทศมนตรี ทุกแห่ งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน
(๓) ให้นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดทุกแห่ งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน
(๔) ให้นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลทุกแห่งเลือกกันเองให้ได้กรรมการหนึ่งคน
การเลื อกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดให้มีการประชุ มเพื่อเลื อกกันเอง หรื อจะจัดให้มี
การสมัครและให้ลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณี ยห์ รื อวิธีอื่นใดก็ได้ท้ งั นี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ การเลื อกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให้เป็ นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะกําหนด
มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศ
กําหนด
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาแยกกลุ่มของผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นต่างๆ เป็ นหกกลุ่ม และ
ให้ผทู้ รงคุณวุฒิของแต่ละกลุ่มเลือกกันเองให้ได้กรรมการกลุ่มละหนึ่งคน
การจัด ให้ ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ผูใ้ ดอยู่ใ นกลุ่ ม ผู ้ท รงคุ ณวุ ฒิ ก ลุ่ ม ใด ให้ เ ป็ นไปตามที่ ผู ้ท รงคุ ณวุ ฒิ แ สดงความจํา นงต่ อ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่ อบุคคลเข้าอยูใ่ นบัญชี รายชื่ อของกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มตามที่เห็ นสมควรด้วยก็
ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่ งในสามของจํานวน ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่แสดงความจํานงในแต่ละกลุ่ม เว้นแต่มีผูแ้ สดงความจํานงน้อยกว่าห้าคน ให้
คณะกรรมการสรรหาเสนอได้ไม่เกินห้าคน
ผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งแสดงความจํานงเพื่อเข้าอยู่ในกลุ่มใดตามวรรคสามต้องมี คุณสมบัติเฉพาะตามที่ คณะกรรมการสรรหา
กําหนดสําหรับกลุ่มนั้น และจะแสดงความจํานงเข้าอยูใ่ นกลุ่มใดเกินหนึ่งกลุ่มมิได้
การแยกกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคสองให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็ นการทัว่ ไปล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนมี
การเลือก และให้ประกาศแยกกลุ่มใหม่ทุกครั้งที่จะมีการเลือก
มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนิ นการดังต่อไปนี้
(๑) จัดกลุ่มขององค์กรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมที่ดาํ เนิ นงานเกี่ยวกับสุ ขภาพ
(๒) จัดให้องค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดที่ประสงค์จะมีส่วนร่ วมมาขึ้นทะเบียนในกลุ่มต่างๆ ตาม (๑)
(๓) จัดให้ผซู ้ ่ ึ งมีหนังสื อมอบหมายให้เป็ นผูแ้ ทนขององค์กรภาคเอกชนที่ข้ ึนทะเบียนตาม (๒) ของแต่ละจังหวัดมาเลือก
กันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่ งคน
(๔) จัดให้ผไู ้ ด้รับการเลือกเป็ นผูแ้ ทนของแต่ละกลุ่มในแต่ละจังหวัดตาม (๓) มาประชุมร่ วมกันและเลือกกันเองให้เหลื อ
ผูแ้ ทนจังหวัดละหนึ่ งคน
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(๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเป็ นสิ บสามเขต โดยให้กรุ งเทพมหานครเป็ นหนึ่ งเขต และให้ผแู ้ ทนตาม (๔)
ของแต่ละจังหวัดในแต่ละเขต ยกเว้นกรุ งเทพมหานครมาประชุมร่ วมกันและเลือกกันเองให้เหลือเขตละหนึ่งคน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่ง คสช. แต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรื อ (๑๐) หนึ่งคน เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหา
(๒) ผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ งแต่งตั้งจากผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ขหนึ่ งคน ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสาธารณสุ ขหนึ่ งคน
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่ งมิใช่เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสาธารณสุ ขหนึ่ งคน ผูป้ ระกอบอาชี พสื่ อมวลชนหนึ่ งคน ผูซ้ ่ ึ งทําหน้าที่
เป็ นผูแ้ ทนตามกฎหมายขององค์กรภาคเอกชนที่เป็ นนิ ติบุคคลและดําเนิ นงานเกี่ยวกับสุ ขภาพโดยไม่แสวงหากําไรหนึ่งคน เป็ นกรรมการ
(๓) เลขาธิการเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลา ตลอดจนดําเนิ นการอื่นใดตามที่บญั ญัติไว้ใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๘
(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย
มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสี่ ปี โดยกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
ให้กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระอยูใ่ นตําแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตน
จะเข้ารับหน้าที่
เมื่อกรรมการจะพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ให้ดาํ เนิ นการเลื อกเพื่อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดี ยวกันแทนก่อนวันครบ
วาระไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวัน
ในกรณี ที่กรรมการตามวรรคหนึ่ งพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระ ให้ดาํ เนิ นการเลื อกกรรมการประเภทเดี ยวกันแทน
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่ตาํ แหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งอยูใ่ นตําแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลื ออยูข่ องกรรมการซึ่ งตน
แทน
ในกรณี ที่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลื ออยูไ่ ม่ถึงหนึ่ งปี และยังมีกรรมการประเภทเดี ยวกัน
เหลืออยู่ หรื อแม้ไม่มีกรรมการประเภทเดี ยวกันเหลื ออยู่ แต่มีวาระเหลื ออยูไ่ ม่ถึงหนึ่ งร้ อยแปดสิ บวัน จะไม่ดาํ เนิ นการเลื อกเพื่อแต่งตั้งแทน
ตําแหน่งที่วา่ งนั้นก็ได้ และในกรณี น้ ีให้ คสช. ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) พ้นจากตําแหน่ งเมื่อพ้นจากตําแหน่ ง
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุก
(๔) คสช. มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยูใ่ ห้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าที่ มีความ
ประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อหย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๒๔ หลักเกณฑ์และวิธีการการประชุ ม คสช. และการปฏิ บตั ิงานของ คสช. ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ คสช.
กําหนด
มาตรา ๒๕ ให้ คสช. มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะหรื อให้คาํ ปรึ กษาต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ดา้ นสุ ขภาพ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรื อให้คาํ ปรึ กษาดังกล่าวพร้อมทั้งเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย
(๓) จัดให้มีสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติและสนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่ หรื อสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะ
ประเด็น
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(๔) จัดให้มี หรื อส่งเสริ ม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ดา้ นสุ ขภาพเพื่อให้เกิ ดการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติ ดตามและประเมินผลเกี่ ยวกับระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ และผลกระทบด้าน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ
(๖) เสนอแนะหรื อให้คาํ ปรึ กษาในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้ ี หรื อการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๗) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนิ นการของคณะกรรมการบริ หารและสํานักงาน
(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ที่ คสช. มอบหมาย
(๙) วางระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมที่มิใช่เบี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง และค่าใช้จ่าย
อื่นในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๐) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อกฎหมายอื่น หรื อตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ข้อเสนอแนะหรื อคํา ปรึ กษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ดา้ นสุ ขภาพตาม (๒) ต้องสอดคล้องกับธรรมนู ญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ และคํานึงถึงข้อเสนอแนะของสมัชชาสุ ขภาพด้วย
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ
มาตรา ๒๖ ให้จดั ตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ขึ้ นเป็ นหน่ วยงานของรั ฐที่ ไม่เป็ นส่ วนราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรื อกฎหมายอื่น
ให้สาํ นักงานมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและอยูใ่ นกํากับของนายกรัฐมนตรี
กิ จการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บงั คับแห่ งกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพัน ธ์
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย
กว่าที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
มาตรา ๒๗ ให้สาํ นักงานมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริ หาร
(๒) ประสานงานกับหน่ วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลและหน่ วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่ องสุขภาพ และดําเนิ นการเพื่อให้เกิดการทํางานร่ วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสุ ขภาพ
(๓) สํารวจ ศึ กษาและวิเคราะห์ ขอ้ มูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ ของระบบสุ ขภาพเพื่อจัดทําเป็ นรายงานหรื อเพื่อ
ประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ดําเนิ นการเพื่อให้การจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ และการสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(๕) ปฏิ บตั ิ หน้าที่อื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามกฎหมายอื่น หรื อตามที่ คณะรัฐมนตรี หรื อ คสช.
มอบหมาย
มาตรา ๒๘ รายได้ของสํานักงาน ประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๒) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคให้
(๓) เงินหรื อทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็ นของสํานักงาน
(๔) รายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรื อทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๒๙ บรรดารายได้ของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไม่เป็ นรายได้ที่ตอ้ งนําส่ งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่ งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้สาํ นักงานใน
เรื่ องทรัพย์สินของสํานักงานมิได้
บรรดาอสังหาริ มทรั พย์ที่สํานักงานได้มาโดยมีผูบ้ ริ จาคให้หรื อได้มาโดยการซื้ อหรื อแลกเปลี่ ยนจากรายได้ตามมาตรา
๒๘ (๒) (๓) (๔) หรื อ (๕) ของสํานักงาน ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของสํานักงาน
ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจในการปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสํานักงาน
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บรรดาอสังหาริ มทรั พย์ที่สํานักงานได้มาโดยใช้เงิ นรายได้ตามมาตรา ๒๘ (๑) ให้ตกเป็ นที่ ราชพัสดุ แต่สาํ นักงานมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ได้
มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของสํานักงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกําหนด
การบัญชีของสํานักงาน ให้จดั ทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารกําหนด และต้องจัดให้มี
การตรวจสอบภายในเกี่ ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
อย่างน้อยปี ละครั้ง
ให้สาํ นักงานจัดทํางบการเงินซึ่ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบดุลและบัญชี ทาํ การส่ งผูส้ อบบัญชี ภายในหนึ่ งร้ อยยี่สิบวัน
นับแต่วนั สิ้นปี บัญชี ของทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรื อบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งด้วยความเห็ นชอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสํานักงาน โดยให้แสดงความคิดเห็ นเป็ นข้อ
วิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้ าหมายเพียงใด แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชี เสนอต่อ
คสช.
ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี บัญชี ของทุกปี ให้สาํ นักงานทํารายงานประจําปี เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรี เพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชี ทาํ การที่ผสู ้ อบบัญชี รับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบ
บัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปี ที่ล่วงมาด้วย
มาตรา ๓๑ ให้มีเลขาธิ การคนหนึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบการบริ หารงานของสํานักงานขึ้นตรงต่อ คสช. มีหน้าที่ควบคุมดูแล
โดยทัว่ ไปซึ่ งงานของสํานัก งาน และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนัก งานและลู กจ้างในสํานักงาน โดยอาจมี รองเลขาธิ การตามจํานวนที่ คณะ
กรรมการบริ หารกําหนดเป็ นผูช้ ่วย สัง่ และปฏิบตั ิงานตามที่เลขาธิ การมอบหมายก็ได้
คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิ การ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
ให้นายกรัฐมนตรี มีอาํ นาจแต่งตั้งเลขาธิ การจากบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารคัดเลือก และ คสช. ให้ความเห็นชอบแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิ การตามวรรคสามให้เป็ นไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
เลขาธิการมีอาํ นาจแต่งตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
มาตรา ๓๒ ให้เลขาธิ การมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ งเกิ นสอง
วาระติดต่อกันมิได้
เมื่อเลขาธิการพ้นจากตําแหน่ง ให้รองเลขาธิ การพ้นจากตําแหน่งด้วย
เมื่อตําแหน่งเลขาธิการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิ การคนใหม่ ให้คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งกรรมการบริ หาร
คนหนึ่งเป็ นผูร้ ักษาการแทน
ในกรณี ที่เลขาธิ การไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าที่ได้ ให้รองเลขาธิ การที่คณะกรรมการบริ หารกําหนดเป็ นผูร้ ักษาการแทน แต่ถา้
ไม่มีรองเลขาธิการหรื อรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเป็ นผูร้ ักษาการแทน
มาตรา ๓๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิ การพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุก
(๔) ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่ผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หาร
กําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) บริ หารกิจการของสํานักงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศของ คสช. และ
คณะกรรมการบริ หาร
(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนิ นงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี ของสํานักงานเสนอคณะกรรมการ
บริ หารเพื่ออนุมตั ิ
(๓) ดําเนิ นการเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคล การเงิ น การงบประมาณและการบริ หารด้านอื่นของสํานักงาน ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกําหนด
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(๔) วางระเบียบเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย นโยบาย มติ ข้อบังคับ ระเบียบ
หรื อประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริ หาร
(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
มาตรา ๓๕ เงิ นเดื อนและประโยชน์ตอบแทนอื่ นของเลขาธิ การให้ค ณะกรรมการบริ หารกําหนดตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๓๖ ให้เลขาธิการเป็ นผูแ้ ทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่เกี่ ยวข้องกับบุคคลภายนอก แต่เลขาธิ การจะ
มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานในเรื่ องใดแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริ หารกําหนดก็ได้
มาตรา ๓๗ ให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบริ หารซึ่ งแต่งตั้งจากกรรมการ
(๒) กรรมการบริ หารซึ่ งแต่งตั้งจากผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ขหนึ่งคน
(๓) กรรมการบริ หารซึ่ งแต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนไม่เกินห้าคน
(๔) เลขาธิการเป็ นกรรมการบริ หารและเลขานุการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๓) ให้เป็ นไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๓๘ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ ง การประชุ มและการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไป
ตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดู แลการดําเนิ น งานของสํานักงานให้เ กิ ด การจัด การที่ ดี มีป ระสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามอํานาจหน้าที่
(๒) กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิ การ และดําเนิ นการคัดเลือกเลขาธิ การตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
(๓) อนุมตั ิแผนงานหลัก แผนการดําเนิ นงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี ของสํานักงาน
(๔) ออกข้อบังคับ ระเบียบหรื อประกาศตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) จัดให้มีการประเมินผลการดําเนิ นงานของสํานักงานและรายงานต่อ คสช. อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๖) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขาธิ การ
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
(๘) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี หรื อตามที่ คสช. มอบหมาย
หมวด ๔
สมัชชาสุ ขภาพ
มาตรา ๔๐ การจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่ หรื อสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น หรื อสนับสนุ นให้ประชาชนรวมตัว
กันเพื่อจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่ หรื อสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็นให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช. กําหนด
ในกรณี ที่สมัชชาสุ ขภาพตามวรรคหนึ่ ง มีขอ้ เสนอให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิ บตั ิหรื อนําไปพิจารณาประกอบในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาดําเนิ นการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี ต่อไป
มาตรา ๔๑ ให้ คสช. จัดให้มีสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติคณะหนึ่ งมี
จํานวนตามที่ คสช. กําหนด
กรรมการตามวรรคหนึ่ งให้แต่งตั้งจากผูแ้ ทนหน่ วยงานของรัฐและผูซ้ ่ ึ งมิได้เป็ นผูแ้ ทนหน่ วยงานของรัฐในอัตราส่ วนที่
คสช. กําหนด ทั้งนี้ ผูซ้ ่ ึ งมิได้เป็ นผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละหกสิ บของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ มีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเกี่ ยวกับการจัดประชุ มและ
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ มีหน้าที่ในการจัดการประชุ มสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ กําหนด
วัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่ งต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันก่อนวันประชุม
มาตรา ๔๔ ผูใ้ ดประสงค์จะเข้าร่ วมสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติในการประชุมครั้งใด ให้สมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุ ม
ครั้งนั้นต่อเจ้าหน้าที่ ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ กาํ หนดตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
กําหนด
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นอกจากผูล้ งทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติจะกําหนดให้เชิ ญบุคคล ผูแ้ ทนหน่ วยงาน
ของรัฐหรื อองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่ วมประชุมด้วยก็ได้
มาตรา ๔๕ ในกรณี ที่สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติมีขอ้ เสนอให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบตั ิ หรื อนําไปพิจารณาประกอบใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ ให้เสนอต่อ คสช.เพื่อพิจารณาดําเนิ นการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี ต่อไป
หมวด ๕
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่งชาติ
มาตรา ๔๖ ให้ คสช. จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติเพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทําธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้ คสช. นําความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของสมัชชาสุ ขภาพมา
ประกอบด้วย
เมื่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็ นชอบในธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติแล้ว ให้รายงานต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ คสช. ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกห้าปี
มาตรา ๔๗ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย และอย่างน้อย
ต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุ ขภาพ
(๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้ าหมายของระบบสุ ขภาพ
(๓) การจัดให้มีหลักประกันและความคุม้ ครองให้เกิดสุ ขภาพ
(๔) การสร้างเสริ มสุขภาพ
(๕) การป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุ ขภาพ
(๖) การบริ การสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
(๗) การส่งเสริ ม สนับสนุ น การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ
(๘) การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(๙) การสร้างและเผยแพร่ องค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
(๑๐) การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ
(๑๑) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
(๑๒) การเงินการคลังด้านสุขภาพ
มาตรา ๔๘ ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์ ดา้ นสุ ขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผกู พันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดําเนิ นการต่อไปตามอํานาจหน้าที่ของตน
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๗ หรื อมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ นหกเดื อน หรื อปรับไม่เกิ นหนึ่ งหมื่นบาท หรื อ
ทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้ เป็ นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี้ สิน และเงินงบประมาณของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ขในส่ วน
ของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่ งชาติ ไปเป็ นของสํานักงานตามพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ โอนพนักงานของสํานัก งานปฏิ รูป ระบบสุ ข ภาพแห่ งชาติ สถาบัน วิ จยั ระบบสาธารณสุ ขไปเป็ นพนักงานของ
สํานักงานตามพระราชบัญญัติน้ ี
ข้า ราชการและลู ก จ้างผูใ้ ดถู ก สั่งให้ ไปช่ ว ยปฏิ บ ัติง านที่ สํานัก งานปฏิ รูป ระบบสุ ข ภาพแห่ งชาติ ส ถาบัน วิ จยั ระบบ
สาธารณสุข อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อได้แสดงความจํานงเป็ นหนังสื อต่อเลขาธิ การภายในหกสิ บวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ให้โอนมาเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของสํานักงานนับแต่วนั ที่แสดงความจํานง
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มาตรา ๕๑ ให้นาํ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อคําสั่งที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงานของสํานักงานปฏิ รูประบบ
สุ ขภาพแห่ งชาติมาใช้บงั คับกับการปฏิ บตั ิ งานของสํานักงานโดยอนุ โลม จนกว่าจะได้มีขอ้ บังคับ ระเบียบ ประกาศ หรื อคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๒ ให้ถือว่าข้าราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิ กหรื อยุบตําแหน่ งตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรื อกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ให้ถือว่าลูกจ้างที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิ กตําแหน่ งหรื อเลิ กจ้างโดยไม่มีความผิด
และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
มาตรา ๕๓ ให้นาํ ความในมาตรา ๕๒ มาใช้บงั คับกับการออกจากราชการหรื อออกจากงานของข้าราชการหรื อลูกจ้าง
ของส่ วนราชการที่สาํ นักงานรับเข้าทํางานด้วยโดยอนุ โลม แต่ขา้ ราชการหรื อลูกจ้างนั้นต้องแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อสมัครเข้าทํางานต่อ
สํานักงานภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับ
มาตรา ๕๔ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่ งชาติอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบตั ิหน้าที่เลขาธิการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิ การตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕๕ ในวาระเริ่ มแรก ให้นายกรัฐมนตรี เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตาม มาตรา ๑๙ ให้แล้วเสร็ จภายในหก
สิ บวัน นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ให้ แต่ งตั้งจากผูเ้ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิใ น
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๒) ให้นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งตามข้อเสนอแนะของเลขาธิ การ
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ให้แล้วเสร็ จภายในสองร้ อยสี่ สิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้
บังคับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุ รยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา
และทางสังคม เชื่ อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล การวางระบบ เพื่อดูแลแก้ไขปั ญหาด้านสุ ขภาพของประชาชน จึงไม่อาจมุ่งเน้นที่การ
จัดบริ การเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงด้านเดี ยว เพราะจะทํา ให้รัฐและประชาชนต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมาก และจะเพิ่มมากขึ้นตามลํา ดับใน
ขณะเดียวกันโรคและปั จจัยที่คุกคามสุ ขภาพมีการเปลี่ ยนแปลงและมีความยุง่ ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น จําเป็ นต้องดําเนิ นการให้ประชาชนมี
ความรู้เท่าทัน มีส่วนร่ วม และมีระบบเสริ มสร้างสุ ขภาพและระวังป้ องกันอย่างสมบูรณ์ สมควรมีกฎหมายว่าด้วยสุ ขภาพแห่ งชาติ เพื่อวางกรอบ
และแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิ ดการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องและมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่ เป้ าหมายในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแก้ไขปั ญหาด้านสุ ขภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทัว่ ถึง จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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