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ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองค
รวมอยางสมดุล
“ปญญา” หมายความวา ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี ความชั่ว ความมี
ประโยชนและความมีโทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟอเผื่อแผ
“ระบบสุขภาพ” หมายความวา ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
“บริการสาธารณสุข” หมายความวา บริการตางๆ อันเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคและ
ปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บปวย และการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน
“บุคลากรดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูใหบริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดรองรับ
“ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย สถานพยาบาล
“สมัชชาสุขภาพ” หมายความวา กระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดรวมแลกเปลี่ยนองค
ความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนําไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมีการ
ประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแหงชาติ
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
“กรรมการบริหาร” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ องคกร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคการมหาชนและหนวยงานอื่นของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
สิทธิและหนาที่ดานสุขภาพ
มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
บุคคลมีหนาที่รวมกับหนวยงานของรัฐในการดําเนินการใหเกิดสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖ สุขภาพของหญิงในดานสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพันธุซึ่งมีความจําเพาะ ซับซอนและมี
อิทธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวิต ตองไดรับการสรางเสริม และคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสม
สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตางๆ ที่มีความจําเพาะในเรื่องสุขภาพตอง
ไดรับการสรางเสริมและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย
มาตรา ๗ ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล เปนความลับสวนบุคคล ผูใดจะนําไปเปดเผยในประการที่นาจะทําใหบุคคลนั้น
เสียหายไมได เวนแตการเปดเผยนั้นเปนไปตามความประสงคของบุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหตองเปดเผย แตไมวาใน
กรณีใดๆ ผูใดจะอาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพ
ของบุคคลที่ไมใชของตนไมได
มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการใหบริการให
ผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใชประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับ
บริการใด จะใหบริการนั้นมิได
ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุที่ผูรับบริการปกปด ขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกให
แจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลอ
อยางรายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูรับบริการอยูในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนการรีบดวน
(๒) ผูรับบริการไมอยูในฐานะที่จะรับทราบขอมูลได และไมอาจแจงใหบุคคลซึ่งเปนทายาทโดยธรรมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของผูรับบริการ แลวแตกรณี รับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขประสงคจะใชผูรับบริการเปนสวนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขตองแจงใหผูรับบริการทราบลวงหนา และตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรับบริการกอนจึงจะ
ดําเนินการได ความยินยอมดังกลาว ผูรับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได
มาตรา ๑๐ เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หนวยงานของรัฐที่มีขอมูลเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
ตองเปดเผยขอมูลนั้นและวิธีปองกันผลกระทบตอสุขภาพใหประชาชนทราบและจัดหาขอมูลใหโดยเร็ว
การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของบุคคลใดเปนการเฉพาะ
มาตรา ๑๑ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิรองขอใหมีการประเมินและมีสิทธิรวมในกระบวนการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกลาว

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดทายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได
การดําเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแลวมิใหถือวาการกระทํานั้นเปน
ความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง
หมวด ๒
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๑๓ ใหมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรียกโดยยอวา “คสช.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ
(๔) ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ
(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเองจํานวนสี่คน เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนองคกรวิชาชีพดานสาธารณสุขที่มีกฎหมายจัดตั้งองคกรละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๘) ผูแทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
เปนกรรมการ
(๙) ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ซึ่งตองไมเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขโดยเลือกกันเองจํานวนหกคน เปน
กรรมการ
(๑๐) ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร ไมวาจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบ
สามคน เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

และใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานไมเกินสองคนเปน

ผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๓) ไมเปนผูมีความผิดปกติทางจิตอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่
(๔) ไมติดยาเสพติดใหโทษ
(๕) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยถึงไลออก ปลดออกหรือใหออกจากหนวยงานของรัฐ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาและหัวหนาผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะทํานองเดียวกัน ดําเนินการเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน
(๒) ใหนายกเทศมนตรีทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน
(๓) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน
(๔) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงเลือกกันเองใหไดกรรมการหนึ่งคน

การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจัดใหมีการประชุมเพื่อเลือกกันเอง หรือจะจัดใหมี
การสมัครและใหลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณียหรือวิธีอื่นใดก็ไดทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ใหเปนไปตามวิธีการที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะกําหนด
มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาประกาศ
กําหนด
ในการกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาแยกกลุมของผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เปนหกกลุม และ
ใหผูทรงคุณวุฒิของแตละกลุมเลือกกันเองใหไดกรรมการกลุมละหนึ่งคน
การจัดให ผูทรงคุณ วุ ฒิผูใดอยู ในกลุ ม ผูทรงคุณ วุ ฒิกลุ ม ใด
ให เ ป น ไปตามที่ ผูทรงคุ ณ วุ ฒิแ สดงความจํ า นงต อ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลเขาอยูในบัญชีรายชื่อของกลุมผูทรงคุณวุฒิแตละกลุมตามที่เห็นสมควรดวยก็
ได แตตองไมเกินหนึ่งในสามของจํานวน ผูทรงคุณวุฒิที่แสดงความจํานงในแตละกลุม เวนแตมีผูแสดงความจํานงนอยกวาหาคน ให
คณะกรรมการสรรหาเสนอไดไมเกินหาคน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแสดงความจํานงเพื่อเขาอยูในกลุมใดตามวรรคสามตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนดสําหรับกลุมนั้น และจะแสดงความจํานงเขาอยูในกลุมใดเกินหนึ่งกลุมมิได
การแยกกลุมผูทรงคุณวุฒิตามวรรคสองใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนมี
การเลือก และใหประกาศแยกกลุมใหมทุกครั้งที่จะมีการเลือก
มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดกลุมขององคกรภาคเอกชนตามลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ
(๒) จัดใหองคกรภาคเอกชนในแตละจังหวัดที่ประสงคจะมีสวนรวมมาขึ้นทะเบียนในกลุมตางๆ ตาม (๑)
(๓) จัดใหผูซึ่งมีหนังสือมอบหมายใหเปนผูแทนขององคกรภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนตาม (๒) ของแตละจังหวัดมาเลือก
กันเองในแตละกลุมใหเหลือกลุมละหนึ่งคน
(๔) จัดใหผูไดรับการเลือกเปนผูแทนของแตละกลุมในแตละจังหวัดตาม (๓) มาประชุมรวมกันและเลือกกันเองใหเหลือ
ผูแทนจังหวัดละหนึ่งคน
(๕) ประกาศกําหนดพื้นที่ของประเทศออกเปนสิบสามเขต โดยใหกรุงเทพมหานครเปนหนึ่งเขต และใหผูแทนตาม (๔)
ของแตละจังหวัดในแตละเขต ยกเวนกรุงเทพมหานครมาประชุมรวมกันและเลือกกันเองใหเหลือเขตละหนึ่งคน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่ง คสช. แตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หนึ่งคน เปนประธานคณะกรรมการสรรหา
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหนึ่งคน
ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งมิใชเปนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขหนึ่งคน ผูประกอบอาชีพสื่อมวลชนหนึ่งคน ผูซึ่งทําหนาที่
เปนผูแทนตามกฎหมายขององคกรภาคเอกชนที่เปนนิติบุคคลและดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพโดยไมแสวงหากําไรหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๓) เลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดวิธีการ หลักเกณฑและระยะเวลา ตลอดจนดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไวใน มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และ
มาตรา ๑๘
(๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย

มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป โดยกรรมการตาม
มาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนตน
จะเขารับหนาที่
เมื่อกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือกเพื่อแตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนกอนวันครบ
วาระไมนอยกวาเกาสิบวัน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งป และยังมีกรรมการประเภทเดียวกัน
เหลืออยู หรือแมไมมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู แตมีวาระเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกเพื่อแตงตั้งแทน
ตําแหนงที่วางนั้นก็ได และในกรณีนี้ให คสช. ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู
มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) พนจากตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนง
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี
มาตรา ๒๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุก
(๔) คสช. มีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๒๔ หลักเกณฑและวิธีการการประชุม คสช.

และการปฏิบัติงานของ คสช. ใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช.

กําหนด
มาตรา ๒๕ ให คสช. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๒) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอมทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย
(๓) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น
(๔) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบดาน
สุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
(๖) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ หรือการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและสํานักงาน
(๘) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม ที่ คสช. มอบหมาย
(๙) วางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมที่มิใชเบี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง และคาใชจาย
อื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอเสนอแนะหรือคํา ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตาม (๒) ตองสอดคลองกับธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพดวย
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๒๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอย
กวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว
มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ
(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมทั้งสถานการณของระบบสุขภาพเพื่อจัดทําเปนรายงานหรือเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ดําเนินการเพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ คสช.
มอบหมาย
มาตรา ๒๘ รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสํานักงาน
(๔) รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มาตรา ๒๙ บรรดารายไดของสํานักงานตามมาตรา ๒๘ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวย
เงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดีและบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูสํานักงานใน
เรื่องทรัพยสินของสํานักงานมิได
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยมีผูบริจาคใหหรือไดมาโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายไดตามมาตรา
๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสํานักงาน ใหเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ใหสํานักงานมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงาน
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สํานักงานไดมาโดยใชเงินรายไดตามมาตรา ๒๘ (๑) ใหตกเปนที่ราชพัสดุ แตสํานักงานมี
อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนได
มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจายเงินของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

การบัญชีของสํานักงาน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารกําหนด และตองจัดใหมี
การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริหารทราบ
อยางนอยปละครั้ง
ใหสํานักงานจัดทํางบการเงินซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป
ในทุกรอบปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารแตงตั้งดวยความเห็นชอบ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสํานักงาน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอ
วิเคราะหวาการใชจายดังกลาว เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี เสนอตอ
คสช.
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป ใหสํานักงานทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อเสนอตอ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีทําการที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลว พรอมทั้งรายงานของผูสอบ
บัญชี รวมทั้งแสดงผลงานของสํานักงานในปที่ลวงมาดวย
มาตรา ๓๑ ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ คสช. มีหนาที่ควบคุมดูแล
โดยทั่วไปซึ่งงานของสํานักงาน และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนดเปนผูชวย สั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได
คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเลขาธิการจากบุคคลที่คณะกรรมการบริหารคัดเลือก และ คสช. ใหความเห็นชอบแลว
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเลขาธิการตามวรรคสามใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๓๒ ใหเลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกินสอง
วาระติดตอกันมิได
เมื่อเลขาธิการพนจากตําแหนง ใหรองเลขาธิการพนจากตําแหนงดวย
เมื่อตําแหนงเลขาธิการวางลงและยังไมมีการแตงตั้งเลขาธิการคนใหม ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการบริหาร
คนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองเลขาธิการที่คณะกรรมการบริหารกําหนดเปนผูรักษาการแทน แตถา
ไมมีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งพนักงานของสํานักงานคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
มาตรา ๓๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว เลขาธิการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกจําคุก
(๔) ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไมผานการประเมิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนดโดยความเห็นชอบของ คสช.
มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ คสช. และ
คณะกรรมการบริหาร
(๒) จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของสํานักงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารเพื่ออนุมัติ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดานอื่นของสํานักงาน ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
มาตรา ๓๕ เงินเดือนและประโยชน ตอบแทนอื่ นของเลขาธิการให คณะกรรมการบริ หารกําหนดตามหลักเกณฑ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๖ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่เกี่ยวของกับบุคคลภายนอก แตเลขาธิการจะ
มอบหมายใหบุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดก็ได
มาตรา ๓๗ ให คสช. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากกรรมการ
(๒) กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูแทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน
(๓) กรรมการบริหารซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน
(๔) เลขาธิการเปนกรรมการบริหารและเลขานุการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๓๘ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การประชุมและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไป
ตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหเกิดการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคตามอํานาจหนาที่
(๒) กําหนดคุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการตามระเบียบที่ คสช. กําหนด
(๓) อนุมัติแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปของสํานักงาน
(๔) ออกขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานและรายงานตอ คสช. อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คสช. มอบหมาย
หมวด ๔
สมัชชาสุขภาพ
มาตรา ๔๐ การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนใหประชาชนรวมตัว
กันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ คสช. กําหนด
ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรคหนึ่ง มีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติหรือนําไปพิจารณาประกอบในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช. เพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
มาตรา ๔๑ ให คสช. จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๔๒ ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ให คสช. แตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติคณะหนึ่งมี
จํานวนตามที่ คสช. กําหนด

กรรมการตามวรรคหนึ่งใหแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐและผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐในอัตราสวนที่
คสช. กําหนด ทั้งนี้ ผูซึ่งมิไดเปนผูแทนหนวยงานของรัฐจะตองมีจํานวนไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมและ
หลักเกณฑอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มีหนาที่ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กําหนด
วัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งตองประกาศใหประชาชนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันประชุม
มาตรา ๔๔ ผูใดประสงคจะเขารวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในการประชุมครั้งใด ใหสมัครลงทะเบียนสําหรับการประชุม
ครั้งนั้นตอเจาหนาที่ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติกําหนดตามแบบและหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
กําหนด
นอกจากผูลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติจะกําหนดใหเชิญบุคคล ผูแทนหนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมารวมประชุมดวยก็ได
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแหงชาติมีขอเสนอใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ หรือนําไปพิจารณาประกอบใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ใหเสนอตอ คสช.เพื่อพิจารณาดําเนินการใหบรรลุผลตามควรแกกรณีตอไป
หมวด ๕
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
มาตรา ๔๖ ให คสช. จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ให คสช. นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพมา
ประกอบดวย
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติแลว ใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให คสช. ทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติอยางนอยทุกหาป
มาตรา ๔๗ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และอยางนอย
ตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
(๒) คุณลักษณะที่พึงประสงคและเปาหมายของระบบสุขภาพ
(๓) การจัดใหมีหลักประกันและความคุมครองใหเกิดสุขภาพ
(๔) การสรางเสริมสุขภาพ
(๕) การปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ
(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
(๗) การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือกอื่นๆ
(๘) การคุมครองผูบริโภค
(๙) การสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ
(๑๐) การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
(๑๑) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(๑๒) การเงินการคลังดานสุขภาพ

มาตรา ๔๘ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ และนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๐ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในสวน
ของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ไปเปนของสํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนพนักงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปเปนพนักงานของ
สํานักงานตามพระราชบัญญัตินี้
ขา ราชการและลู ก จ า งผู ใ ดถู ก สั่ ง ให ไ ปช ว ยปฏิ บั ติ ง านที่ สํ า นั ก งานปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพแห ง ชาติ ส ถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อไดแสดงความจํานงเปนหนังสือตอเลขาธิการภายในหกสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนมาเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงานนับแตวันที่แสดงความจํานง
มาตรา ๕๑ ใหนําบรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสํานักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติมาใชบังคับกับการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยอนุโลม จนกวาจะไดมีขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๒ ใหถือวาขาราชการที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณี
ใหถือวาลูกจางที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด
และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
มาตรา ๕๓ ใหนําความในมาตรา ๕๒ มาใชบังคับกับการออกจากราชการหรือออกจากงานของขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการที่สํานักงานรับเขาทํางานดวยโดยอนุโลม แตขาราชการหรือลูกจางนั้นตองแสดงความจํานงเปนหนังสือสมัครเขาทํางานตอ
สํานักงานภายในหนึ่งป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๕๔ ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการไปจนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตาม มาตรา ๑๙ ใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ใหแตงตั้งจากผูเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๒) ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งตามขอเสนอแนะของเลขาธิการ

ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการตามมาตรา ๒๐ ใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบ เพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของประชาชน จึงไมอาจมุงเนนที่การ
จัดบริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดานเดียว เพราะจะทํา ใหรัฐและประชาชนตองเสียคาใชจายมาก และจะเพิ่มมากขึ้นตามลํา ดับใน
ขณะเดียวกันโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงและมีความยุงยากสลับซับซอนมากขึ้น จําเปนตองดําเนินการใหประชาชนมี
ความรูเทาทัน มีสวนรวม และมีระบบเสริมสรางสุขภาพและระวังปองกันอยางสมบูรณ สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ เพื่อวางกรอบ
และแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคกรและกลไกเพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย อันจะนําไปสูเปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

