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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว ้ณ วนัท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศวา่ 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ดว้ยสุขภาพแห่งชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 

“สุขภาพ” หมายความวา่ ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกนัเป็นองค์

รวมอยา่งสมดุล 

“ปัญญา” หมายความว่า ความรู้ทัว่ รู้เท่าทนัและความเขา้ใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชัว่ ความมี

ประโยชน์และความมีโทษ ซ่ึงนาํไปสู่ความมีจิตอนัดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่

“ระบบสุขภาพ” หมายความวา่ ระบบความสมัพนัธ์ทั้งมวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

“บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการต่างๆ อนัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกนัและควบคุมโรคและ

ปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉยัและบาํบดัสภาวะความเจบ็ป่วย และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

“บุคลากรดา้นสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูใ้ห้บริการสาธารณสุขท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้กาํหนดรองรับ 

“ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย สถานพยาบาล 

“สมชัชาสุขภาพ” หมายความว่า กระบวนการท่ีให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วมแลกเปล่ียนองค์

ความรู้และเรียนรู้อยา่งสมานฉนัท ์เพ่ือนาํไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพ่ือสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจดัให้มีการ

ประชุมอยา่งเป็นระบบและอยา่งมีส่วนร่วม 

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

“คณะกรรมการสรรหา” หมายความวา่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

“เลขาธิการ” หมายความวา่ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

“สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

“กรรมการบริหาร” หมายความวา่ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ินรัฐวิสาหกิจ องคก์ร

ควบคุมการประกอบวิชาชีพ องคก์ารมหาชนและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอาํนาจ

ออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 

สิทธิและหนา้ท่ีดา้นสุขภาพ 

มาตรา ๕ บุคคลมีสิทธิในการดาํรงชีวิตในส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 

บุคคลมีหนา้ท่ีร่วมกบัหน่วยงานของรัฐในการดาํเนินการให้เกิดส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๖ สุขภาพของหญิงในดา้นสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบเจริญพนัธุ์ซ่ึงมีความจาํเพาะ ซบัซ้อนและมี

อิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ตอ้งไดรั้บการสร้างเสริม และคุม้ครองอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
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สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอ้ยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่างๆ ท่ีมีความจาํเพาะในเร่ืองสุขภาพตอ้ง

ไดรั้บการสร้างเสริมและคุม้ครองอยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมดว้ย 

มาตรา ๗ ขอ้มูลดา้นสุขภาพของบุคคล เป็นความลบัส่วนบุคคล ผูใ้ดจะนาํไปเปิดเผยในประการท่ีน่าจะทาํให้บุคคลนั้น

เสียหายไม่ได ้เวน้แต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงคข์องบุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัให้ตอ้งเปิดเผย แต่ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ ผูใ้ดจะอาศยัอาํนาจหรือสิทธิตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอเอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นสุขภาพ

ของบุคคลท่ีไม่ใช่ของตนไม่ได ้

มาตรา ๘ ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรดา้นสาธารณสุขตอ้งแจง้ขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการให้

ผูรั้บบริการทราบอยา่งเพียงพอท่ีผูรั้บบริการจะใช้ประกอบการตดัสินใจในการรับหรือไม่รับบริการใด และในกรณีท่ีผูรั้บบริการปฏิเสธไม่รับ

บริการใด จะให้บริการนั้นมิได ้

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรืออนัตรายแก่ผูรั้บบริการเพราะเหตุท่ีผูรั้บบริการปกปิด ขอ้เท็จจริงท่ีตนรู้และควรบอกให้

แจง้ หรือแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ ผูใ้ห้บริการไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายหรืออนัตรายนั้น เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูใ้ห้บริการประมาทเลินเล่อ

อยา่งร้ายแรง 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผูรั้บบริการอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียงอนัตรายถึงชีวิตและมีความจาํเป็นตอ้งให้ความช่วยเหลือเป็นการรีบด่วน 

(๒) ผูรั้บบริการไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะรับทราบขอ้มูลได ้ และไม่อาจแจง้ให้บุคคลซ่ึงเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ผูป้กครอง ผูป้กครองดูแล ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาลของผูรั้บบริการ แลว้แต่กรณี รับทราบขอ้มูลแทนในขณะนั้นได ้

มาตรา ๙ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขประสงคจ์ะใช้ผูรั้บบริการเป็นส่วนหน่ึงของการทดลองในงานวิจยั 
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขตอ้งแจง้ให้ผูรั้บบริการทราบล่วงหน้า และตอ้งไดรั้บความยินยอมเป็นหนังสือจากผูรั้บบริการก่อนจึงจะ

ดาํเนินการได ้ความยนิยอมดงักล่าว ผูรั้บบริการจะเพิกถอนเสียเม่ือใดก็ได ้

มาตรา ๑๐ เม่ือมีกรณีท่ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดข้ึน หน่วยงานของรัฐท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบักรณีดงักล่าว 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลนั้นและวิธีป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพให้ประชาชนทราบและจดัหาขอ้มูลให้โดยเร็ว 

การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

มาตรา ๑๑ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบดา้น

สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 

บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิไดรั้บรู้ขอ้มูล คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการดาํเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเร่ืองดงักล่าว 

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทาํหนงัสือแสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะรับบริการสาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระ

สุดทา้ยของชีวิตตน หรือเพ่ือยติุการทรมานจากการเจบ็ป่วยได ้

การดาํเนินการตามหนงัสือแสดงเจตนาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบติัตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแล้วมิให้ถือว่าการกระทาํนั้นเป็น

ความผิดและให้พน้จากความรับผิดทั้งปวง 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรียกโดยยอ่วา่ “คสช.” ประกอบดว้ย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงท่ีนายกรัฐมนตรีกาํหนดจาํนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 

(๔) ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

(๕) ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

(๖) ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเลือกกนัเองจาํนวนส่ีคน เป็นกรรมการ 

(๗) ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพดา้นสาธารณสุขท่ีมีกฎหมายจดัตั้งองคก์รละหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(๘) ผูแ้ทนคณะกรรมการวิชาชีพท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงเลือกกนัเองจาํนวนหน่ึงคน 

เป็นกรรมการ 
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(๙) ผูท้รงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซ่ึงตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขโดยเลือกกนัเองจาํนวนหกคน เป็น

กรรมการ 

(๑๐) ผูแ้ทนองคก์รภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซ่ึงเลือกกนัเองจาํนวนสิบ

สามคน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานไม่เกินสองคนเป็น

ผูช่้วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๔ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสญัชาติไทย 

(๒) มีอายไุม่ต ํ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นผูมี้ความผิดปกติทางจิตอนัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

(๔) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๕) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัถึงไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ 

(๖) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๕ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) ให้ดาํเนินการ ดงัน้ี 

(๑) ให้ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยาและหัวหน้าผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมาย

จดัตั้งข้ึนเป็นการเฉพาะทาํนองเดียวกนั ดาํเนินการเลือกกนัเองให้ไดก้รรมการหน่ึงคน 

(๒) ให้นายกเทศมนตรีทุกแห่งเลือกกนัเองให้ไดก้รรมการหน่ึงคน 

(๓) ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกแห่งเลือกกนัเองให้ไดก้รรมการหน่ึงคน 

(๔) ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกแห่งเลือกกนัเองให้ไดก้รรมการหน่ึงคน 

การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) คณะกรรมการสรรหาจะจดัให้มีการประชุมเพ่ือเลือกกนัเอง หรือจะจดัให้มี

การสมคัรและให้ลงคะแนนเลือกกนัเองทางไปรษณียห์รือวิธีอ่ืนใดก็ไดท้ั้งน้ี ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกาํหนด 

มาตรา ๑๖ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๘) ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะกาํหนด 

มาตรา ๑๗ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๙) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศ

กาํหนด 

ในการกาํหนดหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการสรรหาแยกกลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่างๆ เป็นหกกลุ่ม และ

ให้ผูท้รงคุณวฒิุของแต่ละกลุ่มเลือกกนัเองให้ไดก้รรมการกลุ่มละหน่ึงคน 

การจัดให้ผูท้รงคุณวุฒิผูใ้ดอยู่ในกลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิกลุ่มใด ให้เป็นไปตามท่ีผู ้ทรงคุณวุฒิแสดงความจาํนงต่อ

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการสรรหาจะเสนอช่ือบุคคลเขา้อยูใ่นบญัชีรายช่ือของกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มตามท่ีเห็นสมควรดว้ยก็

ได้ แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวน ผูท้รงคุณวุฒิท่ีแสดงความจาํนงในแต่ละกลุ่ม เวน้แต่มีผูแ้สดงความจาํนงน้อยกว่าห้าคน ให้

คณะกรรมการสรรหาเสนอไดไ้ม่เกินห้าคน 

ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงแสดงความจาํนงเพ่ือเขา้อยู่ในกลุ่มใดตามวรรคสามตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะตามท่ีคณะกรรมการสรรหา

กาํหนดสาํหรับกลุ่มนั้น และจะแสดงความจาํนงเขา้อยูใ่นกลุ่มใดเกินหน่ึงกลุ่มมิได ้

การแยกกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคสองให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัก่อนมี

การเลือก และให้ประกาศแยกกลุ่มใหม่ทุกคร้ังท่ีจะมีการเลือก 

มาตรา ๑๘ การเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๓ (๑๐) ให้คณะกรรมการสรรหาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดักลุ่มขององคก์รภาคเอกชนตามลกัษณะของกิจกรรมท่ีดาํเนินงานเก่ียวกบัสุขภาพ 

(๒) จดัให้องคก์รภาคเอกชนในแต่ละจงัหวดัท่ีประสงคจ์ะมีส่วนร่วมมาข้ึนทะเบียนในกลุ่มต่างๆ ตาม (๑) 

(๓) จดัให้ผูซ่ึ้งมีหนงัสือมอบหมายให้เป็นผูแ้ทนขององคก์รภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนตาม (๒) ของแต่ละจงัหวดัมาเลือก

กนัเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหน่ึงคน 

(๔) จดัให้ผูไ้ดรั้บการเลือกเป็นผูแ้ทนของแต่ละกลุ่มในแต่ละจงัหวดัตาม (๓) มาประชุมร่วมกนัและเลือกกนัเองให้เหลือ

ผูแ้ทนจงัหวดัละหน่ึงคน 
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(๕) ประกาศกาํหนดพ้ืนท่ีของประเทศออกเป็นสิบสามเขต โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่ึงเขต และให้ผูแ้ทนตาม (๔) 

ของแต่ละจงัหวดัในแต่ละเขต ยกเวน้กรุงเทพมหานครมาประชุมร่วมกนัและเลือกกนัเองให้เหลือเขตละหน่ึงคน 

การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและระยะเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศกาํหนด 

มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึง ซ่ึง คสช. แต่งตั้ง ประกอบดว้ย 

(๑) กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) หน่ึงคน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

(๒) ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งจากผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขหน่ึงคน ผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหน่ึงคน 
ศาสตราจารยข์องมหาวิทยาลยัของรัฐซ่ึงมิใช่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขหน่ึงคน ผูป้ระกอบอาชีพส่ือมวลชนหน่ึงคน ผูซ่ึ้งทาํหน้าท่ี

เป็นผูแ้ทนตามกฎหมายขององคก์รภาคเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคลและดาํเนินงานเก่ียวกบัสุขภาพโดยไม่แสวงหากาํไรหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(๓) เลขาธิการเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการสรรหามีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กาํหนดวิธีการ หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลา ตลอดจนดาํเนินการอ่ืนใดตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ และ

มาตรา ๑๘ 

(๒) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการสรรหามอบหมาย 

มาตรา ๒๑ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี โดยกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัมิได ้

ให้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอยูใ่นตาํแหน่งเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งแทนตน

จะเขา้รับหนา้ท่ี 

เม่ือกรรมการจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ให้ดาํเนินการเลือกเพ่ือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกนัแทนก่อนวนัครบ

วาระไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหน่ึงพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาํเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกนัแทน

ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งกรรมการนั้นวา่งลง และให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตน

แทน 

ในกรณีท่ีวาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงปี และยงัมีกรรมการประเภทเดียวกนั

เหลืออยู ่ หรือแมไ้ม่มีกรรมการประเภทเดียวกนัเหลืออยู ่ แต่มีวาระเหลืออยูไ่ม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั จะไม่ดาํเนินการเลือกเพ่ือแต่งตั้งแทน

ตาํแหน่งท่ีวา่งนั้นก็ได ้และในกรณีน้ีให้ คสช. ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเหลืออยู ่

มาตรา ๒๒ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) พน้จากตาํแหน่งเม่ือพน้จากตาํแหน่ง

ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๑๕ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๓ (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) พน้จากตาํแหน่ง 

เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ถูกจาํคุก 

(๔) คสช. มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูใ่ห้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความ

ประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอ่นความสามารถ 

(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๑๔ 

มาตรา ๒๔ หลกัเกณฑ์และวิธีการการประชุม คสช. และการปฏิบติังานของ คสช. ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี คสช. 

กาํหนด 

มาตรา ๒๕ ให้ คสช. มีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) จดัทาํธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๒) เสนอแนะหรือให้คาํปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพ และติดตามผลการ

ดาํเนินงานตามท่ีไดเ้สนอแนะหรือให้คาํปรึกษาดงักล่าวพร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบดว้ย 

(๓) จดัให้มีสมชัชาสุขภาพแห่งชาติและสนบัสนุนในการจดัให้มีสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี หรือสมชัชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น 
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(๔) จดัให้มี หรือส่งเสริม สนบัสนุนให้มีกระบวนการในการพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพเพ่ือให้เกิดการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

(๕) กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเก่ียวกบัระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้าน

สุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ 

(๖) เสนอแนะหรือให้คาํปรึกษาในการแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัน้ี หรือการออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๗) กาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลการดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารและสาํนกังาน 

(๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน เพ่ือให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม ท่ี คสช. มอบหมาย 

(๙) วางระเบียบวา่ดว้ยเบ้ียประชุมท่ีมิใช่เบ้ียประชุมของ คสช. และระเบียบวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่าย

อ่ืนในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๑๐) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ้เสนอแนะหรือคาํ ปรึกษาเก่ียวกบันโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพตาม (๒) ตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมนูญว่าดว้ย

ระบบสุขภาพแห่งชาติ และคาํนึงถึงขอ้เสนอแนะของสมชัชาสุขภาพดว้ย 

หมวด ๓ 

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

มาตรา ๒๖ ให้จดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ึนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 

ให้สาํนกังานมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูใ่นกาํกบัของนายกรัฐมนตรี 

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพนัธ์ 

กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคมและกฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทน แต่พนกังานและลูกจา้งของสาํนกังานตอ้งไดรั้บประโยชน์ตอบแทนไม่น้อย

กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายดงักล่าว 

มาตรา ๒๗ ให้สาํนกังานมีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 

(๒) ประสานงานกบัหน่วยงานดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ของรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี

ดาํเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ และดาํเนินการเพ่ือให้เกิดการทาํงานร่วมกนัในระดบันโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนงานดา้นสุขภาพ 

(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพเพ่ือจดัทาํเป็นรายงานหรือเพ่ือ

ประโยชน์ในการดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ดาํเนินการเพ่ือให้การจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ และการสนบัสนุนการจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมชัชา

สุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. 

(๕) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ คสช. 

มอบหมาย 

มาตรา ๒๘ รายไดข้องสาํนกังาน ประกอบดว้ย 

(๑) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๒) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให ้

(๓) เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีตกเป็นของสาํนกังาน 

(๔) รายไดจ้ากการดาํเนินกิจการของสาํนกังาน 

(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสิ์นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

มาตรา ๒๙ บรรดารายไดข้องสาํนกังานตามมาตรา ๒๘ ไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมายว่าดว้ย

เงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 

ทรัพยสิ์นของสาํนกังานไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดีและบุคคลใดจะยกอายคุวามข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้สาํนกังานใน

เร่ืองทรัพยสิ์นของสาํนกังานมิได ้

บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์สํานักงานได้มาโดยมีผูบ้ริจาคให้หรือได้มาโดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายได้ตามมาตรา 
๒๘ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ของสาํนกังาน ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนกังาน 

ให้สาํนกังานมีอาํนาจในการปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสาํนกังาน 
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บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์สํานักงานได้มาโดยใช้เงินรายไดต้ามมาตรา ๒๘ (๑) ให้ตกเป็นท่ีราชพสัดุ แต่สาํนักงานมี

อาํนาจในการปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์ได ้

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการใชจ่้ายเงินของสาํนกังานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนด 

การบญัชีของสาํนกังาน ให้จดัทาํตามหลกัสากลตามแบบและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารกาํหนด และตอ้งจดัให้มี

การตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และการพสัดุของสาํนกังาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารทราบ

อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

ให้สาํนกังานจดัทาํงบการเงินซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยงบดุลและบญัชีทาํการส่งผูส้อบบญัชีภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนั

นบัแต่วนัส้ินปีบญัชีของทุกปี 

ในทุกรอบปีให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งดว้ยความเห็นชอบ

ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีและประเมินผลการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นของสาํนกังาน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นขอ้

วิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดงักล่าว เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ประหยดั และไดผ้ลตามเป้าหมายเพียงใด แลว้ทาํรายงานผลการสอบบญัชี เสนอต่อ 
คสช. 

ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชีของทุกปี ให้สาํนกังานทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

เพ่ือเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยแสดงงบการเงินและบญัชีทาํการท่ีผูส้อบบญัชีรับรองวา่ถูกตอ้งแลว้ พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ

บญัชี รวมทั้งแสดงผลงานของสาํนกังานในปีท่ีล่วงมาดว้ย 

มาตรา ๓๑ ให้มีเลขาธิการคนหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารงานของสาํนกังานข้ึนตรงต่อ คสช. มีหน้าท่ีควบคุมดูแล

โดยทัว่ไปซ่ึงงานของสํานักงาน และเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานและลูกจา้งในสํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจาํนวนท่ีคณะ

กรรมการบริหารกาํหนดเป็นผูช่้วย สัง่และปฏิบติังานตามท่ีเลขาธิการมอบหมายก็ได ้

คุณสมบติัของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 

ให้นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจแต่งตั้งเลขาธิการจากบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารคดัเลือก และ คสช. ให้ความเห็นชอบแลว้ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกเลขาธิการตามวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบท่ี คสช. กาํหนด 

เลขาธิการมีอาํนาจแต่งตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

มาตรา ๓๒ ให้เลขาธิการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละส่ีปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดแ้ต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสอง

วาระติดต่อกนัมิได ้

เม่ือเลขาธิการพน้จากตาํแหน่ง ให้รองเลขาธิการพน้จากตาํแหน่งดว้ย 

เม่ือตาํแหน่งเลขาธิการวา่งลงและยงัไม่มีการแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการบริหาร

คนหน่ึงเป็นผูรั้กษาการแทน 

ในกรณีท่ีเลขาธิการไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้รองเลขาธิการท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดเป็นผูรั้กษาการแทน แต่ถา้

ไม่มีรองเลขาธิการหรือรองเลขาธิการไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งพนกังานของสาํนกังานคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาการแทน 

มาตรา ๓๓ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ เลขาธิการพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ถูกจาํคุก 

(๔) ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่ผ่านการประเมิน ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหาร

กาํหนดโดยความเห็นชอบของ คสช. 

มาตรา ๓๔ เลขาธิการมีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) บริหารกิจการของสาํนกังานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติ ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือประกาศของ คสช. และ

คณะกรรมการบริหาร 

(๒) จดัทาํแผนงานหลกั แผนการดาํเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจาํปีของสาํนกังานเสนอคณะกรรมการ

บริหารเพ่ืออนุมติั 

(๓) ดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและการบริหารดา้นอ่ืนของสาํนกังาน ตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนด 
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(๔) วางระเบียบเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสาํนกังานเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย นโยบาย มติ ขอ้บงัคบั ระเบียบ

หรือประกาศของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร 

(๕) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี คสช. และคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการให้คณะกรรมการบริหารกาํหนดตามหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๓๖ ให้เลขาธิการเป็นผูแ้ทนของสาํนกังานในกิจการของสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอก แต่เลขาธิการจะ

มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบติังานในเร่ืองใดแทนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดก็ได ้

มาตรา ๓๗ ให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการบริหารซ่ึงแต่งตั้งจากกรรมการ 

(๒) กรรมการบริหารซ่ึงแต่งตั้งจากผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุขหน่ึงคน 

(๓) กรรมการบริหารซ่ึงแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนไม่เกินห้าคน 

(๔) เลขาธิการเป็นกรรมการบริหารและเลขานุการ 

คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาผูท้รงคุณวฒิุตาม (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี คสช. กาํหนด 

มาตรา ๓๘ การดาํรงตาํแหน่ง การพน้จากตาํแหน่ง การประชุมและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไป

ตามระเบียบท่ี คสช. กาํหนด 

มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีและอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) กาํหนดนโยบาย และกาํกับดูแลการดาํเนินงานของสํานักงานให้เกิดการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามอาํนาจหนา้ท่ี 

(๒) กาํหนดคุณสมบติัของเลขาธิการและรองเลขาธิการ และดาํเนินการคดัเลือกเลขาธิการตามระเบียบท่ี คสช. กาํหนด 

(๓) อนุมติัแผนงานหลกั แผนการดาํเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจาํปีของสาํนกังาน 

(๔) ออกขอ้บงัคบั ระเบียบหรือประกาศตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

(๕) จดัให้มีการประเมินผลการดาํเนินงานของสาํนกังานและรายงานต่อ คสช. อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๖) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของเลขาธิการ 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

(๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ี คสช. มอบหมาย 

หมวด ๔ 

สมชัชาสุขภาพ 

มาตรา ๔๐ การจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี หรือสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนบัสนุนให้ประชาชนรวมตวั

กนัเพ่ือจดัสมชัชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี หรือสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี คสช. กาํหนด 

ในกรณีท่ีสมชัชาสุขภาพตามวรรคหน่ึง มีขอ้เสนอให้หน่วยงานของรัฐนาํไปปฏิบติัหรือนาํไปพิจารณาประกอบในการ

กาํหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาดาํเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 

มาตรา ๔๑ ให้ คสช. จดัให้มีสมชัชาสุขภาพแห่งชาติอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

มาตรา ๔๒ ในการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคณะหน่ึงมี

จาํนวนตามท่ี คสช. กาํหนด 

กรรมการตามวรรคหน่ึงให้แต่งตั้งจากผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐและผูซ่ึ้งมิได้เป็นผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐในอตัราส่วนท่ี 
คสช. กาํหนด ทั้งน้ี ผูซ่ึ้งมิไดเ้ป็นผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐจะตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบของจาํนวนกรรมการตามวรรคหน่ึง 

ให้คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการเก่ียวกบัการจดัประชุมและ

หลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าท่ีในการจดัการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ กาํหนด

วนั เวลาและสถานท่ีในการประชุม ซ่ึงตอ้งประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัประชุม 

มาตรา ๔๔ ผูใ้ดประสงคจ์ะเขา้ร่วมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติในการประชุมคร้ังใด ให้สมคัรลงทะเบียนสาํหรับการประชุม

คร้ังนั้นต่อเจา้หน้าท่ีท่ีคณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติกาํหนดตามแบบและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ

กาํหนด 
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นอกจากผูล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติจะกาํหนดให้เชิญบุคคล ผูแ้ทนหน่วยงาน

ของรัฐหรือองคก์รภาคเอกชนตามท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุมดว้ยก็ได ้

มาตรา ๔๕ ในกรณีท่ีสมชัชาสุขภาพแห่งชาติมีขอ้เสนอให้หน่วยงานของรัฐนาํไปปฏิบติั หรือนาํไปพิจารณาประกอบใน

การกาํหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช.เพ่ือพิจารณาดาํเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป 

หมวด ๕ 

ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

มาตรา ๔๖ ให้ คสช. จดัทาํธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกาํหนดนโยบาย 
ยทุธศาสตร์และการดาํเนินงานดา้นสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการจดัทาํธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. นาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของสมชัชาสุขภาพมา

ประกอบดว้ย 

เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติแลว้ ให้รายงานต่อสภาผูแ้ทนราษฎรและ

วฒิุสภาเพ่ือทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ คสช. ทบทวนธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติอยา่งนอ้ยทุกห้าปี 

มาตรา ๔๗ ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ ตอ้งสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และอยา่งน้อย

ตอ้งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๑) ปรัชญาและแนวคิดหลกัของระบบสุขภาพ 

(๒) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป้าหมายของระบบสุขภาพ 

(๓) การจดัให้มีหลกัประกนัและความคุม้ครองให้เกิดสุขภาพ 

(๔) การสร้างเสริมสุขภาพ 

(๕) การป้องกนัและควบคุมโรคและปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ 

(๖) การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 

(๗) การส่งเสริม สนบัสนุน การใช้และการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้น

และการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ 

(๘) การคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(๙) การสร้างและเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นสุขภาพ 

(๑๐) การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ 

(๑๑) การผลิตและการพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุข 

(๑๒) การเงินการคลงัดา้นสุขภาพ 

มาตรา ๔๘ ธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ และนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ท่ี

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแลว้ ให้ผกูพนัหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งดาํเนินการต่อไปตามอาํนาจหนา้ท่ีของตน 

หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๔๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๗ หรือมาตรา ๙ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ

ทั้งจาํทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตราน้ีเป็นความผิดอนัยอมความได ้

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๕๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ีสิน และเงินงบประมาณของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุขในส่วน

ของสาํนกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ไปเป็นของสาํนกังานตามพระราชบญัญติัน้ี 

ให้โอนพนักงานของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุขไปเป็นพนักงานของ

สาํนกังานตามพระราชบญัญติัน้ี 

ข้าราชการและลูกจ้างผูใ้ดถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติงานท่ีสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติสถาบันวิจยัระบบ

สาธารณสุข อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือไดแ้สดงความจาํนงเป็นหนงัสือต่อเลขาธิการภายในหกสิบวนันบัแต่

วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้โอนมาเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของสาํนกังานนบัแต่วนัท่ีแสดงความจาํนง 
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มาตรา ๕๑ ให้นาํบรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของสาํนกังานปฏิรูประบบ

สุขภาพแห่งชาติมาใช้บงัคบักบัการปฏิบติังานของสํานักงานโดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั่งท่ีออกตาม

พระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕๒ ให้ถือว่าขา้ราชการท่ีโอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยบุตาํแหน่งตาม

กฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการหรือกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี 

ให้ถือว่าลูกจา้งท่ีโอนมาตามมาตรา ๕๐ ออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตาํแหน่งหรือเลิกจา้งโดยไม่มีความผิด 
และให้ไดรั้บบาํเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จลูกจา้ง 

มาตรา ๕๓ ให้นาํความในมาตรา ๕๒ มาใช้บงัคบักบัการออกจากราชการหรือออกจากงานของขา้ราชการหรือลูกจา้ง

ของส่วนราชการท่ีสาํนกังานรับเขา้ทาํงานดว้ยโดยอนุโลม แต่ขา้ราชการหรือลูกจา้งนั้นตอ้งแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือสมคัรเขา้ทาํงานต่อ

สาํนกังานภายในหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

มาตรา ๕๔ ให้ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบติัหนา้ท่ีเลขาธิการไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕๕ ในวาระเร่ิมแรก ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตาม มาตรา ๑๙ ให้แลว้เสร็จภายในหก

สิบวนั นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ประธานกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๙ (๑) ให้แต่งตั้งจากผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๑๙ (๒) ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามขอ้เสนอแนะของเลขาธิการ 

ให้คณะกรรมการสรรหาดาํเนินการตามมาตรา ๒๐ ให้แลว้เสร็จภายในสองร้อยส่ีสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้

บงัคบั 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท ์

นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีสุขภาพหมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 

และทางสังคม เช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล การวางระบบ เพ่ือดูแลแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชน จึงไม่อาจมุ่งเน้นท่ีการ

จดับริการเพ่ือการรักษาพยาบาลเพียงด้านเดียว เพราะจะทาํ ให้รัฐและประชาชนตอ้งเสียค่าใช้จ่ายมาก และจะเพ่ิมมากข้ึนตามลาํ ดบัใน

ขณะเดียวกนัโรคและปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงและมีความยุง่ยากสลบัซบัซ้อนมากข้ึน จาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้ประชาชนมี

ความรู้เท่าทนั มีส่วนร่วม และมีระบบเสริมสร้างสุขภาพและระวงัป้องกนัอยา่งสมบูรณ์ สมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือวางกรอบ

และแนวทางในการกาํหนดนโยบายยทุธศาสตร์และการดาํเนินงานดา้นสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคก์รและกลไกเพ่ือให้เกิดการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อนัจะนาํไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแกไ้ขปัญหาด้านสุขภาพของ

ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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