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ผลึก ๕๐ เขต กทม. ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ
ก�ำหนดมาตรการป้องกันแก้ปัญหา ‘ตู้น�้ำดื่มเถื่อน’

รศ.ดร.จิราพร ลิม้ ปานานนท์
“ชัดเจนว่าตูน
้ ำ�้ ดืม
่
หยอดเหรียญจ�ำนวนมาก
ไม่ปลอดภัย หากไม่มี
การด�ำเนินการใดๆ
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แน่นอน”

ทุกวันนีม้ ี “น�ำ้ ” หลากหลายชนิดให้เลือกบริโภค เริม่ ตัง้ แต่นำ�้ ประปาทีห่ น่วยงานรัฐยืนยัน
ว่าสะอาดใช้ดม่ื ได้ ไปจนถึงน�ำ้ บรรจุขวด-ตูน้ ำ�้ หยอดเหรียญทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานต่างๆ นานา
แต่นา่ สนใจว่าแท้ทจี่ ริงแล้วน�ำ้ ดืม่ เหล่านัน้ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเหมาะสมต่อการบริโภค
จริงหรือ?
ข้อมูลจากมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคปี ๒๕๕๘ พบว่ามีตนู้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญมากกว่า ๙๐% ทีต่ ก
เกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน ซึง่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้หยิบยกขึน้ มาหารือ
อย่างจริงจัง จนได้ฉนั ทมติรว่ มกันใน มติ ๙.๑ น�ำ้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับประชาชน
เป็นเวลาร่วม ๑ ปีเต็ม ทีท่ กุ ภาคส่วนสานพลังความร่วมมือขับเคลือ่ นประเด็น เกิดเป็นรูป
ธรรมต่างๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย อยูร่ ะหว่างยกร่างมาตรฐานน�ำ้ ดืม่
ปลอดภัยในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียว กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ จัดท�ำขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ขิ อง
ผูป้ ระกอบกิจการตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญ กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดย ส�ำนักอนามัย อยูร่ ะหว่าง
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมของการประกอบกิจการให้เหมาะสมกับกิจการ “มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค”
และ “สสส.” ร่วมกันเฝ้าระวังความปลอดภัยและราคาในเขตพืน้ ที่ กทม.
ความก้าวหน้าจากการด�ำเนินงานดังกล่าว น�ำมาสู่ การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารด�ำเนิน
งานขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ “น�ำ้ ดืม่ ทีป่ ลอดภัยส�ำหรับประชาชน” เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๑ เพือ่ อัพเดทสถานการณ์ และหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการขับเคลือ่ นงาน ตลอดจน
ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
“ชัดเจนว่าตูน้ ำ�้ ดืม่ หยอดเหรียญจ�ำนวนมากไม่ปลอดภัย หากไม่มกี ารด�ำเนินการใดๆ จะส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน” รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานอนุกรรมการ
ขับเคลือ่ นและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ กีย่ วข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
ในฐานะประธานการประชุม กล่าว

>> เกาะติด4PW ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๖๑
จากการถอดบทเรียนการท�ำงาน ปัญหาที่หลายหน่วยงานพบ
ตรงกันคือ ตูน้ ำ�้ ดืม่ ไม่ระบุฉลากตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาต ผู้ประกอบการ
ไม่จา่ ยค่าธรรมเนียม ไม่สามารถหาตัวเจ้าของตูไ้ ด้ และส�ำนักงานเขต
ไม่มอี ำ� นาจในการยึดอายัดตูผ้ ดิ กฎหมาย โดยทีป่ ระชุมมีขอ้ สรุปเบือ้ งต้น
ว่า ภาคประชาชนจะเป็นแกนในการแก้ปัญหา โดยมอบหมายให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พูดคุยกับคณะกรรมการ

เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน กทม. (กขป.เขต ๑๓) หาแนวทางการแก้ปญั หา
เชิงนโยบาย อาทิ การบังคับใช้กฎหมาย การประสานกับส�ำนักงานเขต
กทม. ๕๐ เขต เพือ่ จัดท�ำแนวปฏิบตั กิ บั ตูเ้ ถือ่ น ส่วนภาคประชาชน
ดีเดย์รณรงค์ทวั่ กทม. ในวันคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ๓๐ เมษายนนี้ รวมถึง
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) จะจัดท�ำมาตรฐาน
ตู้น�้ำที่มีเครื่องเตือนการเปลี่ยนไส้กรองน�้ำให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๓๐ กันยายนนี้

คณะอนุกรรมการวิชาการระดมสมอง
พัฒนาประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง
้ ที่ ๑๑

หลังจากทีค่ ณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เคาะวัน
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ไปแล้วเมือ่ ช่วงปลาย
เดือนทีผ่ า่ นมา ก็เป็นหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการวิชาการทีจ่ ะรับไม้ตอ่ เพือ่
ขับเคลือ่ นงานวิชาการให้มคี วามพร้อม และเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
คณะอนุกรรมการวิชาการได้พร้อมใจกันมาร่วมประชุม เมือ่ ช่วงเช้าของ
วันที่ ๖ มีนาคม และถือเป็นนัดแรกของปี ๒๕๖๑ โดยไฮไลต์สำ� คัญคือ
การระดมความเห็นเพือ่ ให้ได้มาซึง่ แนวทางและกรอบระยะเวลาการพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายส�ำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑
ในฐานะประธานอนุกรรมการวิชาการ และประธานการประชุม
รศ.ดร.จิราพร ลิม้ ปานานนท์ เริม่ ต้นด้วยการเสนอว่า “กรอบประเด็นหลัก
หรือธีม (Theme) การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติควรต้องชัดก่อน เพือ่
ต่อยอดไปถึงการประกาศให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามาร่วมกันเสนอประเด็น
เพือ่ ผลักดันนโยบายสาธารณะได้”
ภารณี สวัสดิรกั ษ์ หนึง่ ในอนุกรรมการ เสนอว่า นอกจากการก�ำหนด
ธีมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้แล้ว ควรจะมีการก�ำหนดธีมส�ำหรับ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๖๒ หรืองานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๑๒
ล่วงหน้าควบคูก่ นั ไปด้วยเลย
“ควรมีการประกาศธีมงานของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ ใน
วันปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑ ได้เลย เพือ่ ให้ภาคีสมาชิกสมัชชาฯ
www.facebook.com/NHCO.thai

รับทราบ และสามารถเสนอประเด็นเพือ่ การพัฒนานโยบายสาธารณะที่
สอดคล้องเข้ามาส�ำหรับปีหน้าได้เลย” ภารณี ระบุ
เพื่อให้ได้มาซึ่งธีมข้างต้น ที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจส�ำคัญนี้
ให้กับ ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ�ำส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี หนึง่ ในอนุกรรมการวิชาการ เป็นประธานจัดประชุมกลุม่ ย่อย
เพือ่ รวบรวมข้อมูลจากทัง้ ประเด็นต่างๆ ทีภ่ าคีเครือข่ายเสนอเข้ามาในปีนี้
และจาก คจ.สช. มาใช้เพือ่ ประกอบการก�ำหนดธีมงานก่อนเสนอต่อ คจ.สช.
ต่อไป
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังเห็นพ้องกันว่าคณะอนุกรรมการฯ จ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องจัดกลุม่ และก�ำหนด “คียเ์ วิรด์ ” หรือค�ำส�ำคัญขึน้ มาจากประเด็นทัง้ หมด
๔๑ ประเด็นทีเ่ ครือข่ายเสนอมาให้พจิ ารณาในวันนี้ เพือ่ น�ำมาใช้ประกอบ
การก�ำหนดธีมและระเบียบวาระทีจ่ ะเข้าพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ นี้
เพื่อให้คณะอนุกรรมการวิชาการมีเวลาตกผลึกความคิดร่วมกัน ที่
ประชุมได้นดั หมายทีจ่ ะกลับมาหารือเพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปเรือ่ งระเบียบวาระที่
จะเข้าพิจารณาและธีมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้ง ในวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จากนัน้ จะเชิญภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องมาประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ก่อนทีจ่ ะส่งต่อเข้าสูท่ ปี่ ระชุม คจ.สช. เพือ่ พิจารณาต่อไป
www.nationalhealth.or.th

