(ร่าง)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑
วันศุกร์ท่ ี ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๕ น.
ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นพ.วิชัย โชควิวัฒน

ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น
ประธานในที่ ประชุม
ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบโรคศิลปะ
๒. นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการ
๓. นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
กรรมการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. นางสาวเมทินี สุคนธรักษ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๕. ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้ อม
๖. นายสุรพล กาญจนะจิตรา
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๗. นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย
๘. นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๙. นายประนูญ สุวรรณภักดี
แทนประธานคณะกรรมการสิทธฺ มิ นุษยชนแห่งชาติ
กรรมการ
กรรมการ
๑๐. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ
๑๑. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๒. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๓. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๔. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
๑๕. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๖. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
๑๘. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๙. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๒๒. นางดวงพร อิฐรัตน์
๒๓. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
กรรมการ
๒๔. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๕. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
๒๖. รศ.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑

๒๗. นายสุชาติ สูงเรือง
๒๘. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๒๙. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๓๐. นายสนั่น วุฒิ
๓๑. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๓๒. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๓. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๔. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๕. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๖. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
ปฏิบัติหน้ าที่ เลขาธิการ คสช.
ปฏิบัติหน้ าที่ รองเลขาธิการ คสช.
ปฏิบัติหน้ าที่ รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม (เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)
๑. นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รองนายกรัฐมนตรี
๒. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
๓. ศ.(พิเศษ)ภก.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
๔. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายสิทธิ์ สตั ย์ เจียมวงศ์แพทย์
๒. นายกิตศิ ักดิ์ สินธุวนิช
๓. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๔. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๕. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๗. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๘. นายจารึก ไชยรักษ์
๙. นางพลินี เสริมสินสิริ
๑๐. นางนิรชรา อัศวธีรากุล
๑๑. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๑๒. นายอภิราชย์ ขันธ์เสน
๑๓. ดร.ทิพิชา โปษยนานนท์
๑๔. นางสาวณนุต มธุรพจน์
๑๕. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๑๖. นางสาวศิริธร อรไชย
๑๗. นางจุไรรัตน์ โตคํางาม

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๒

๑๘. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๑๙. นางสาวกนกวรรณ นิลปักษ์

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การเลือกประธานการประชุม

นพ.อํ า พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. แจ้ งให้ ที่ ประชุ ม ทราบว่ า
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) ประธาน คสช. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายไชยา สะสมทรัพย์) รองประธาน คสช. ติดภารกิจสําคัญไม่สามารถมาร่วมประชุมครั้งนี้ได้ และขอให้
ที่ ประชุมเลือกประธานจากที่ ประชุม ดังนั้น จึงขอใช้ ระเบียบ คสช. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการประชุมและ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้ อ ๔ วรรคสอง ที่ กาํ หนดให้ ทปี่ ระชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ ประชุมได้ ถ้ าประธานกรรมการและรองประธานไม่ มาประชุ ม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้
ที่ ประชุมเสนอชื่ อกรรมการผู้ทาํ หน้ าที่ ประธานในที่ ประชุม
รศ.ดร.จิ ร าพร ลิ้ มปานานนท์ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑ เสนอ นพ.วิ ชั ย โชควิ วั ฒ น
กรรมการจากผู้ แทนคณะกรรมการวิ ชาชี พที่ จั ดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการประกอบโรคศิล ปะและ
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ทําหน้ าที่ ประธานในที่ ประชุม โดยไม่มี
ผู้คัดค้ านและไม่มีผ้ ูเสนอชื่ อบุคคลอื่ น
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ทําหน้ าที่ ประธานในที่ ประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เพื่ อให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ ประชุมขอแก้ ไขข้ อความดังนี้
๑. หน้ าที่ ๑ รายชื่ อผู้เข้ าประชุมลําดับที่ ๑ จาก “นพ.วิชัย โชควิวัฒน์” เป็ น “นพ.วิชัย โชควิวัฒน”
๒. หน้ าที่ ๓, ๔, ๗, ๙ และ ๑๖ จากคําว่า “วาระที่ ” เป็ น “ระเบียบวาระที่ ”
๓. หน้ าที่ ๔ บรรทัดที่ ๖ จากคําว่า “สังเกตุการณ์” เป็ น “สังเกตการณ์”
๔. หน้ าที่ ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๓, ๑๔, ๑๕ และ ๑๖ จากคําว่า “นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
เลขานุการ คสช.” เป็ น “นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช.”
๕. หน้ าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๕ – ๖ จากข้ อความว่า “กฎหมายลิขสิทธิ์ ในปี ๒๕๓๖ หากประเทศไทยก็
ยังคงอยู่ในบัญชี PFC” เป็ น “กฎหมายสิทธิบัตรในปี ๒๕๓๕ แต่ปรากฎว่าในปี ๒๕๓๖ ประเทศไทยก็
ยังคงอยู่ในบัญชี PFC”
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๓

๖. หน้ าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๑๔ จากข้ อความว่า “๑๕ ปี เป็ น ๓๐ ปี ” เป็ น “๒๐ ปี เป็ น ๒๕ ปี ”
๗. เพิ่ มเติมข้ อความในหน้ าที่ ๑๖ ต่อท้ ายระเบียบวาระที่ ๖ เรื่ องอื่ น ๆ ว่า “ปิ ดประชุม เวลา
๑๒.๓๐ น.
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
โดยให้ แก้ ไขตามที่ ประชุมเสนอ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ คสช. ทําหน้ าที่ เลขานุการ คสช. แทน นพ.อําพล
จินดาวัฒนะ ที่ ได้ ออกจากห้ องประชุม เนื่ องจากมีส่วนได้ ส่วนเสียกับเรื่ องนี้ รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการ
สุข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.) มี ม ติ ใ นการประชุ ม คสช. ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวั น ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑
เห็นชอบให้ ออกระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คบ.) ได้ จัดทําประกาศ
คบ. ภายใต้ ระเบียบ คสช. ดังกล่าวจํานวน ๒ ฉบับ ได้ แก่ ๑) ประกาศ คบ. เรื่ องคุณสมบัติของเลขาธิการ
และรองเลขาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และ ๒) ประกาศ คบ. เรื่ อง รับสมัครบุคคลเข้ ารับการคัดเลือกเพื่ อแต่งตั้ง
เป็ นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นั้น คบ. ได้ มีการดํานินการโดยสรุป ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลขาธิการผ่านทางเว็บไซต์สาํ นักงาน หนังสือพิมพ์และสปอตวิทยุ
ผ่ า นสถานี วิ ท ยุ ชุม ชนทั่ว ประเทศ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑ ถึง วัน ที่ ๑๔ มี นาคม
๒๕๕๑ เป็ นเวลา ๓๔ วัน
๒. รับสมัครบุคคลเข้ ารับการคัดเลือกเพื่ อแต่งตั้งเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
โดยกําหนดให้ ผ้ ูสมัครยื่ นใบสมัคร พร้ อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ ๑๐ – ๑๔
มีนาคม ๒๕๕๑ มีจาํ นวนผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น ๓ ราย ได้ แก่
- นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ยื่ นใบสมัครด้ วยตนเองในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑
- นายรุ่งวิทย์ กาญจนภี
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ประทับตราบนซองวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๕๑
- เรือตรี ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ยื่ นใบสมัครด้ วยตนเองในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๓. ประชุมเพื่ อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ กําหนดไว้ ในประกาศฯ โดยพิจารณาจาก
ข้ อมูลในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เมื่ อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ มีผ้ ูสมัครที่ มี
คุณสมบัติครบตามประกาศฯจํานวน ๑ ราย ได้ แก่ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๔. สัมภาษณ์ผ้ ูสมัครที่ มีคุณสมบัติเข้ ารับการคัดเลือกเพื่ อแต่งตั้งเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๑ ราย เมื่ อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑
มีรายละเอียดการดําเนินการคัดเลือกเลขาธิการตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๔

บัดนี้ คบ.ได้ ดาํ เนินการคัดเลือกบุคคลที่ มีความเหมาะสมเพื่ อแต่งตั้งเป็ นเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติเสร็จสิ้นแล้ ว
และที่ ประชุม คบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ มีมติ
เห็นชอบให้ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เป็ นผู้ทมี่ ีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสามแห่ งพระราชบั ญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้
นายกรัฐมนตรีมีอาํ นาจแต่ งตั้งเลขาธิการจากบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารคัดเลือกและ คสช.ให้ ความ
เห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ที่ ประชุมให้ ความเห็นชอบโดยไม่มีผ้ ูใดคัดค้ าน
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบให้ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการบริ หารสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

๓.๒ ข้อเสนอต่อนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพใน
ประเด็น “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ “การควบคุมการโฆษณาและขายตรง”
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า สืบเนื่ องจากมติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ ประชุมให้ ความสําคัญกับ
การขับเคลื่ อนการดําเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้ สารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร เน้ นเป้ าหมายที่ สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรปลอดภัย และอาหาร
ปลอดภัย โดยใช้ ยุทธศาสตร์สามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขาขับเคลื่ อนทั้งนโยบาย การสร้ างความรู้ และขับเคลื่ อน
พลังสังคม เชื่ อมโยงกับสมัชชาสุขภาพนั้น
จากการทบทวนข้ อมู ล เพื่ อการผลั ก ดั น นโยบายดั ง กล่ า ว พบว่ า กลไกหลั ก ตามบทบั ญ ญั ติ ใ น
พระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ มีหน้ าที่ กําหนดนโยบายและแผนการกํากับดู แลวัตถุอันตราย
ทุ กประเภท ซึ่ งครอบคลุ ม สารเคมี ป้ องกั น กํา จั ด ศั ต รู พื ช ด้ วย คื อ “คณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตราย” ซึ่ งมี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นประธาน ดังนั้น สช. จึงได้ พัฒนาข้ อเสนอต่ อนโยบายและยุ ทธศาสตร์ที่เป็ น
รูปธรรมเพื่ อเสนอสู่การพิจารณากําหนดเป็ นแนวทางจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพื่ อลดผลกระทบ
ทางสุขภาพต่อไป
ทั้งนี้ ข้ อเสนอต่ อการจั ดการสารเคมี ป้องกันกําจัด ศัต รูพื ชเพื่ อลดผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เสนอ
มีกระบวนการพัฒนามาจาก
๑. กระบวนการสมัชชาสุข ภาพ ที่ มีการเสนอประเด็น “เกษตรเพื่ อสุข ภาพ” ในสมั ชชาสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่ และ “อาหารปลอดภัย” ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และพัฒนาเป็ น
ประเด็นหลักว่ าด้ วย “เกษตรและอาหารเพื่ อสุขภาพ : ภัยคุกคามจากสารเคมี” ในสมัชชา
สุข ภาพแห่ งชาติ ปี ๒๕๔๗ โดยมี การศึ กษาข้ อมู ล ทางวิ ชาการสนั บ สนุ น การจั ดทํา ข้ อ เสนอ
หลายประเด็น ต่ อมาคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบข้ อเสนอ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ จ ากสมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ๖ ข้ อ มอบให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๕

รั บ ไปดํ า เนิ น การ ซึ่ งจากการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานในปี ต่ อ มาพบว่ า การผลั ก ดั น
มติคณะรัฐมนตรีผ่านหน่วยงานรัฐยังไม่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะใน ๒ ข้ อ ซึ่ งเป็ นประเด็น
สําคัญที่ มีการกล่าวถึงในสมัชชาสุขภาพปี ต่อมาทุกครั้งว่าเป็ นต้ นเหตุสาํ คัญของปัญหา คือ
๑.๑ ให้ กํา หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการควบคุ ม การโฆษณาและการขายตรง
สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืชในลักษณะข้ อบังคับทางกฎหมาย โดยต้ องให้ ข้อมูลแก่
ผู้ใช้ และผู้บริโภคอย่างครบถ้ วนและเป็ นธรรม
๑.๒ ให้ บัญญัติหลักเกณฑ์และขั้นตอน “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ ใน
พระราชบัญญัติทเี่ กี่ ยวข้ องกับการควบคุมสารป้ องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างชัดเจน
๒. ในปี ๒๕๕๐ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ.๒๕๓๕
ซึ่ ง สช. ได้ จัดกระบวนการพัฒนาข้ อเสนอต่อนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช โดย
ได้ เสนอให้ ใช้ โอกาสนี้พิจารณาปรับปรุงประเด็นเรื่ อง “หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน” และ
“การควบคุมการโฆษณาและขายตรง” อีกทั้งเลขาธิการ คสช. ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างกฎหมายได้ พยายามเสนอขอแก้ ไขร่ างกฎหมาย
ใน ๒ ประเด็นสําคัญดังกล่ าว แต่เมื่ อร่ างกฎหมายผ่านการเห็นชอบจาก สนช. ในวาระที่ สาม
เมื่ อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทั้งสองประเด็นก็ยังไม่มีการแก้ ไข
อย่างไรก็ตาม ในประเด็น “หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน” คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้ มีข้อสังเกตในการพิจารณากฎหมายดังกล่าวเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติว่า
“การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ควรให้ความสําคัญและคํานึงถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับขัน้ ตอนก่อนการประกาศเป็ นวัตถุอันตรายชนิ ดใด โดยให้นําความคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูม้ ี ส่วนได้เสียมาประกอบการพิ จารณา และควรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคําชี้แจงและเหตุผลประกอบการ
พิ จ ารณาจากผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย เพื่ อรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพิ่ มเติ ม ” แสดงชั ด เจนถึ ง การให้ ค วามสํา คั ญ ต่ อ
หลักการมีส่วนร่ วมที่ ควรได้ ดาํ เนินการให้ เกิดเป็ นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในขั้นตอนการควบคุ มวัตถุ อันตราย โดยเฉพาะทางการเกษตรนั้นเป็ นหลักการที่ หลายประเทศได้ ใช้ เป็ น
หลักสําคัญประการหนึ่ งของการดําเนินงานอยู่แล้ ว ประกอบกับเมื่ อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ ที่ ได้ ให้ อาํ นาจแก่รัฐมนตรีผ้ ูรับผิดชอบในการประกาศรายละเอียด
ขั้ นตอน วิ ธีก ารในการกําหนดรายละเอีย ดการดํา เนิ น งานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับวั ต ถุ อัน ตรายตามประเภทของ
วัตถุอันตราย ซึ่ งในส่วนของการดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้ องกับสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชจึงเป็ นอํานาจของ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โ ดยความเห็ น ของคณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตราย ดั ง นั้ น
รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ งเป็ นผู้ ที่สามารถพิ จารณาประกาศกําหนดหลั กเกณฑ์และ
ขั้นตอน “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการควบคุมสารป้ องกันกําจัดศัตรูพืชได้
ส่วนการควบคุมการโฆษณาวัตถุอนั ตรายที่ บัญญัติในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย
พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ ว่า “การควบคุมโฆษณาวัตถุอันตรายให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริโภค”
ไม่ เคยมี ผลบั ง คั บ ใช้ ในทางปฏิบั ติ เนื่ องจากความไม่ ชัดเจนในการใช้ อาํ นาจตามกฎหมายว่ า ด้ วยการ
คุ้มครองผู้บริโภค และเจ้ าหน้ าที่ สคบ. เองก็ไม่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะเรื่ อง ทําให้ เกิดช่องว่างในการ
ควบคุมการโฆษณาวัตถุอนั ตราย ทั้งที่ การขายตรงก่อให้ เกิดแรงจูงใจสําคัญทั้งลด แลก แจก แถม โน้ มน้ าว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
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ให้ เกิดการใช้ วัตถุอนั ตรายไม่ถูกต้ อง และ/หรือเกินความจําเป็ น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อีกทั้งองค์กร
นานาชาติ ได้ แ ก่ องค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง สหประชาชาติ ( FAO) ได้ ป ระกาศใช้ International
Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticide ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และเสนอแนะให้ ประเทศ
สมาชิกนําไปใช้ พัฒนาสู่การยกร่ างเป็ นข้ อบังคับทางกฎหมาย ซึ่ งมีส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับการควบคุมโฆษณา
ฉลากและการกระจายของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชอยู่หลายส่วน แต่ประเทศไทยก็ยังมิได้ นาํ มาตรการสากลนี้
มาปรับใช้ เป็ นข้ อบังคับทางกฎหมาย ยังคงเป็ นมาตรการเชิงอาสา อันไม่เป็ นไปตามหลักการสากล ดังนั้น
คณะกรรมการวั ต ถุ อัน ตรายควรได้ ก ํา หนดแนวทางควบคุ ม การโฆษณาวั ต ถุ อัน ตรายทางการเกษตร
ที่ สามารถเกิดผลปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมยิ่ งขึ้น รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
จึงเรียนมาเพื่ อพิจารณาข้ อเสนอของ คสช. ต่อนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช
เพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาพในประเด็น “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ “การควบคุมการโฆษณาและ
ขายตรง” ใน ๓ ประการ ดังนี้
๑) เสนอแนะให้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิ จารณากําหนด “การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการดําเนินงานของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับวัตถุอันตราย” เป็ นหลักการดําเนินงานของ
ทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับวัตถุทุกประเภท
๒) เสนอแนะให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งรับผิดชอบตามมาตรา ๒๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
พิ จารณากําหนดข้ อความเพิ่ มเติมในขั้น ตอนการขึ้นทะเบี ยน เพื่ อควบคุ มและกํากับดู แล
วัตถุอนั ตรายที่ ใช้ ทางการเกษตร ดังต่อไปนี้
“ก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุ กประเภท ให้ ห น่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ อ งเปิ ดเผยขั้ น ตอนการขึ้ นทะเบี ย น และข้ อ มู ล ที่ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ก่อนประกาศกําหนดรายละเอียดตามมาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวัตถุ อันตราย
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทราบก่อนการพิจารณาอนุ ญาต และให้ นําความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ เสียไปประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
และให้ เปิ ดเผยคําชี้แจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาเพื่ อรับฟั งความคิดเห็นเพิ่ มเติม
ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้ วย”
๓) เสนอแนะให้ คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายพิจารณากําหนดแนวทางควบคุมการโฆษณาและขาย
ตรงวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร โดยมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
๓.๑) มาตรการระยะสั้น
- ร่ วมกับคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริ โภคและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการ เฉพาะเรื่ อง เพื่ อทําหน้ าที่ ควบคุมการโฆษณา
วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ และ ๑๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติค้ ุ มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และควบคุมการประกอบ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร ตามบทบัญญัติ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ข ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ โดยให้
มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีส่วนได้ เสียและได้ รับผลกระทบจาก
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
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วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรในจํานวนที่ เหมาะสม หรือ
- แต่ ง ตั้งคณะอนุ กรรมการติดตามประเมินผลกระทบจากการโฆษณาและ
ขายตรงวั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร เพื่ อรายงานให้ คณะกรรมการ
วั ต ถุ อัน ตรายทราบ พร้ อ มจั ด ทํา ข้ อ เสนอแนะแนวทางกํา หนดมาตรการ
ควบคุ ม การโฆษณาและขายตรงวัต ถุ อัน ตรายทางการเกษตรที่ เหมาะสม
ต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่ งต้ อง
มีการสื่ อสารข้ อมูลการติดตามประเมินผลกระทบกับคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างสมํา่ เสมอ
๓.๒) มาตรการระยะยาว
- เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ.๒๕๓๕ โดยยกเลิกความใน
มาตรา ๕๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวัต ถุ อัน ตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และเพิ่ มเติ ม
ข้ อความในมาตรา ๕๑ ดังนี้
“ให้ นําบทบัญญั ติของกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองผู้ บริโภค ในส่วน
ที่ เกี่ ยวกั บ การคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคในด้ านการโฆษณามาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุ โลม โดยให้ ถือว่ า อํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการคุ้ มครอง
ผู้ บริ โภคเป็ นอํานาจหน้ าที่ ของรั ฐมนตรี ผ้ ู รั บผิ ดชอบ และให้ ถือว่ า
อํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการว่ าด้ วยการโฆษณาเป็ นอํานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการแต่งตั้ง และ
เพื่ อประโยชน์ ใ นการควบคุ ม โฆษณาให้ ถือ ว่ า วั ต ถุ อัน ตรายที่ มี ก าร
กํ า หนดฉลากตามาตรา ๒๐(๑) เป็ นสิ น ค้ าควบคุ ม ฉลากโดย
คณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยอนุโลม” และเพิ่ มข้ อความ “ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดประกอบธุรกิจขายตรง
และตลาดแบบตรงวั ต ถุ อัน ตรายทางการเกษตร เว้ น แต่ จ ะได้ จ ด
ทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ ขายตรงหรื อ ตลาดแบบตรงตาม
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕”
ทั้งนี้ เห็นควรเสนอข้ อเสนอทั้ง ๓ ประการข้ างต้ นต่อคณะรัฐมนตรีตามหน้ าที่ และอํานาจของ คสช.
มาตรา ๒๕(๒) เพื่ อคณะรั ฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบและพิ จารณามอบให้ คณะกรรมการวั ตถุ
อันตรายและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ที่ ประชุมมีการอภิปรายและให้ ข้อคิดเห็นเพิ่ มเติม ดังนี้
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ การสนับสนุนกับข้ อเสนอ และควรดําเนินการอย่างเร่งด่วน
เพราะปั จจุ บันภาคเกษตรกําลังขยายตัวอย่างมาก จึงมีการใช้ สารเคมีเพิ่ มขึ้นอย่างมาก โดยมีระบบธุรกิจ
ขายตรงเข้ าไปถึงหมู่บ้าน มีการประสานงานกับกํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน หรือสมาชิก อบต. เป็ นศูนย์กลางการ
จําหน่าย และมีการกําหนดค่าตอบแทนให้ เมื่ อมียอดขายตามเป้ าหมายที่ กาํ หนดไว้ นอกจากนั้นยังพบว่า มี
กลุ่ มทุ น ขนาดใหญ่ เข้ าไปจั ดการในภาคการผลิ ต มากขึ้ น โดยการกว้ า นซื้ อที่ ดิ น จากเกษตรกรและจ้ า ง
เกษตรกรเป็ นลูกจ้ าง ซึ่ งในอนาคตจะเกิดผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพอย่างรุนแรง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
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นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่ าวให้ การสนับสนุ น เพราะปั จจุ บันภาคเกษตรกรรม
ได้ รับผลกระทบทั้งระบบ รวมไปถึงภาคปศุสัตว์ และผักพื้นบ้ านด้ วย และเห็นว่ าข้ อเสนอทั้ง ๓ ข้ อเป็ น
มาตรการนามธรรม สมควรเพิ่ มเติมมาตรการที่ เป็ นรูปธรรม เช่น มาตรการการตรวจสอบผลผลิต ขั้น
สุด ท้ า ยก่ อนส่ ง ถึงมือผู้ บริ โภคให้ มีค วามปลอดภั ย หากมีก ารตรวจพบการปนเปื้ อนของสารเคมี ต้ อง
กําหนดให้ มีการทําลายผลผลิตนั้นทั้งหมด
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ กล่ าวแสดงความดีใจที่ เห็นผลของ
ข้ อเสนอจากเวทีสมัชชาสุขภาพถู กหยิบยกขึ้นมาพิ จารณา ถึงแม้ จะล่ ว งเลยมาหลายปี แล้ ว และเห็นว่ า
ข้ อเสนอที่ จะเสนอต่ อ ครม. เป็ นมาตรการที่ อ่อนไป จึงเสนอให้ ต้ังกลไกภายใต้ คสช. เพื่ อทําหน้ าที่ รณ
รณรงค์ในเรื่ องนี้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยศึกษารูปแบบจากการรณรงค์เรื่ องเหล้ า บุหรี่ ด้ วย
ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ผู้แทนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
เสนอให้ มีวางแผนยุ ทธศาสตร์แบบบูรณาการกับหน่ วยงานภาครั ฐทั้งระบบ เช่ น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทดี่ ูแลการใช้ สารเคมี กระทรวงอุตสาหกรรมที่ ดูแลการนําเข้ าสารเคมีจากต่างประเทศ การเชื่ อมโยง
การทํางานกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นอย่างเป็ นรูปธรรม และที่ สาํ คัญก็คือ การสร้ างกระบวนการมีส่วน
ร่วมกับเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างจริงจัง
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านหม้ อ เสนอให้ มีมาตรการบังคับกับ
ผู้ผลิตในภาคเกษตร และวางกลไกกํากับการทํางานหน่วยงานภาครัฐที่ ดูแลอย่างจริงจัง
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ เสนอให้ มีการกําหนดบทบาทการ
ทํางานของหน่ วยงานตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ ชัดเจน และให้ ใช้ อาํ นาจหน้ าที่ ตามมาตรา ๒๕
(๓) คือหน้ าที่ ในการติดตามประเมินผล ควบคู่กบั การใช้ อาํ นาจหน้ าที่ ตามมาตรา ๒๕(๒) ด้ วย
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ มีการวางแผนการทํางานระยะยาว ปรับกระบวนการ
ทํางานเป็ นเชิงรุก และเชื่ อมโยงการทํางานกับองค์กรกปกครองส่วนท้ องถิ่ นทั้งประเทศ มีการทําความเข้ าใจ
ให้ เกิดศีลกับเกษตรกร และมีการคํานวณต้ นทุนจากความเสียหายที่ เกิดขึ้นด้ วย
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ เสนอให้ เชื่ อมโยงกับกระบวนการเรียนการ
สอนของกระทรวงศึกษาธิการด้ วย
นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เสนอให้ มี
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง วางระบบการควบคุมการขายตรง
อย่างจริงจัง การหาสิ่ งทดแทนการใช้ สารเคมีทสี่ ะดวกต่อการนําไปใช้ ด้ วย
รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ เสนอให้ สร้ างกระบวนการเรียนรู้เพื่ อให้
ความรู้ ต้ัง แต่ เด็ก ผ่ า นเครื่ องมื อต่ างๆ เช่ น สื่ อสาธารณะ และหลั กสูตรการเรียนการสอน ซึ่ งปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เปิ ดสอนหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ในระดับปริญญาโทแล้ ว
นางสาวเมทินี สุคนธรักษ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่ าวว่ า ปั จจุบัน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการวางแผนการทํางานเพื่ อป้ องกันปั ญหาทั้งระบบ เช่ น การให้ ความรู้ที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๙

ถูกต้ องในการใช้ สารเคมีและปุ๋ ย การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทั้งเรื่ อง
พันธุพ์ ืช เทคโนโลยี การใช้ สารชีวภาพ นอกจากนั้น ยังได้ มีการทํา MOU กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่ อสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ในการทําเกษตรแนวใหม่
ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องใหญ่มาก หากต้ องการให้ เกิดผลอย่างเป็ น
รูปธรรม ต้ องมีการผนึกกําลังกันอย่ างจริ งจัง มีกลไกเข้ ามาดูแลและเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง
รศ.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ เสนอว่า ในการทํางานต้ องผนึกกําลังกับ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคสื่ อที่ ต้องช่วยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง
นางดวงพร อิฐรัตน์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒ เสนอว่า ในการวางมาตรการเพื่ อแก้ ไขปั ญหา
ที่ เกิดขึ้น ควรจําแนกกลุ่มเป้ าหมายให้ ครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้ขาย ๒) กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
และ ๓) กลุ่มผู้บริโภคที่ มีความตระหนักในพิษภัยของสารเคมี
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ ต้ังกลไกที่ มีหน้ าที่ ขับเคลื่ อนด้ านการรณรงค์ให้
ความรู้เรื่ องนี้โดยเฉพาะ
มติทปี่ ระชุม

ที่ ประชุมมีมติในประเด็นการจัดการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชเพื่ อลดผลกระทบ
ทางสุขภาพ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ เสนอข้ อเสนอของ คสช. เรื่ องนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาพในประเด็น “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” และ“การควบคุ มการโฆษณาและขายตรง” ต่ อคณะรัฐมนตรี
เพื่ อพิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบเพื่ อพิ จ ารณามอบให้ ค ณะกรรมการวั ต ถุ
อันตรายและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒. มอบฝ่ ายเลขานุการติดตามผลการดําเนินการตามมติข้อที่ ๑ และเปิ ดเผยให้
สาธารณชนทราบ ตามหน้ าที่ และอํานาจของ คสช. ในมาตรา ๒๕(๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ต่อไปด้ วย
๓. มอบฝ่ ายเลขานุการรับไปพิจารณาตั้งกลไกเฉพาะมาดูแลเรื่ องนี้ เพื่ อผลักดัน
ให้ ครอบคลุมในทุกมิติ

๓.๓ การจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้ นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.
๒๕๕๑
นางปิ ติ พ ร จั น ทรทั ต ณ อยุ ธ ยา ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า ตามมติ ก ารประชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่ อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เห็นชอบในการเป็ น
เจ้ าภาพหลักในการจัดประชุม HIA 2008 South East Asia and Oceania Regional Health Impact
Assessment Conference: Empowering People Ensuring Health ระหว่างวันที่ ๘–๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ เป็ นเวทีนาํ เสนอกระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ทั้งในระดับ ท้ องถิ่ นและระดั บประเทศ นํา สู่ก ารสร้ างพั น ธะสัญ ญาร่ วมในกลุ่ ม ผู้ เข้ า ประชุ มเพื่ อให้ เ กิด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๐

การพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางด้ านสุขภาพร่วมกัน และเป็ นหลักประกันการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจที่ ย่งั ยืน และมีมติแต่งตั้งให้ นายวิพุธ พูลเจริญ เป็ นประธานกรรมการจัดงาน ดังสําเนาคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๓ นั้น
ในการเตรียมการเบื้องต้ น คณะทํางานเลขานุ การได้ ประสานงานองค์กรภาคีต่างๆเพื่ อร่ วมเป็ น
เจ้ าภาพจัดงาน ซึ่ งมีองค์กรที่ รับเป็ นเจ้ าภาพร่ วม ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาที่ ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข(สวรส.) มูลนิธินโยบายสุขภาวะ(มนส.) และองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย
ซึ่ งในการจัดงานครั้ งนี้ มูลนิธินโยบายสุขภาวะเป็ นหน่ วยงานหลักในการดําเนินงานและเป็ นหน่ วยงาน
รับลงทะเบียนในการจัดประชุมนานาชาติ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก ๓ แหล่ง คือ
๑) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)
๒) องค์กรเจ้ าภาพร่วม
๓) ค่าลงทะเบียน
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓
เพื่ อให้ การจัดงานประชุ มนานาชาติเป็ นไปอย่ างเรียบร้ อย คณะทํางานเลขานุ การจึงขอเสนอ
การบริหารจัดการที่ ผ่านความเห็นชอบในเบื้องต้ นจาก คบ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่ อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๑ ดังนี้
๑) ขอให้ มูลนิธินโยบายสุขภาวะเป็ นหน่วยรับลงทะเบียนและจัดเก็บค่าลงทะเบียนเพื่ อนําใช้ ใน
การบริหารจัดการประชุมนานาชาติ
๒) หากมี เ งิ น เหลื อ จากการจั ด ประชุ ม ดั ง กล่ า วให้ นํา ส่ ง คื น สํา นั ก งานคณะกรรมการสุข ภาพ
แห่งชาติ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ
มติทปี่ ระชุม

๓.๔

เห็นชอบข้ อเสนอการบริหารจัดการ การจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑

การเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่ ได้ รับการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๓(๖) แห่ งพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ ทยอยหมดวาระการดํารงตําแหน่ งลงตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
เป็ นต้ นมา เพื่ อให้ การดําเนินการสรรหา คสช. ทดแทนตําแหน่งที่ ว่างลงหรืออาจว่างลงให้ เสร็จสิ้นภายใน
กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) จึงมีมติจากการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๑ เมื่ อวั นที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้ แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุข ภาพ
แห่ ง ชาติ ต ามมาตรา ๑๙ จากกรรมการสรรหาในวาระเริ่ มแรกตามบทเฉพาะกาล โดยมี น ายสุริ น ทร์
กิจนิตย์ชีว์ คสช.จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นประธานกรรมการ นั้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๑

คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ได้ มีก ารประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่ อวั นที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๑ มีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
๑. ตรวจสอบวาระการพ้ นจากตําแหน่งของ คสช. จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พบว่า มีกรรมการจํานวน ๒ ท่านที่ หมดวาระการดํารงตําแหน่งแล้ ว ได้ แก่
๑) นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
หมดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
๒) นายชัยพร ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาเจริญ
หมดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑
๒. กําหนดเวลาการสรรหาทดแทนให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่
๑) สรรหา คสช. จากนายกเทศมนตรีโดยวิธีเลือกกันเองให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๑
๒) สรรหา คสช. จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยวิธเี ลือกกันเองให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๓. จัดทําประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติเรื่ อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลา
ในการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นเป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาเห็นชอบประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติเรื่ อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นเป็ น
กรรมการสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็ นไปตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแก้ ไขปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสุขภาพแห่ งชาติเรื่ อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นเป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีหลักการดําเนินการที่ สาํ คัญๆ ดังนี้
- ประกาศรั บสมั ครทางเว็บ ไซต์ สาํ นั ก งาน สช. สื่ อสิ่ งพิ ม พ์ และส่ งตรงไปยั งที่ ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทุกแห่ง
- ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นสามารถส่ ง ใบสมั ค ร พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการสมัครโดยยื่ นด้ วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยถือวันที่ ประทับตราบนซองไปรษณีย์
เป็ นวันยื่ นใบสมัคร ถึงประธานกรรมการสรรหา ณ สํานักงาน สช. ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
สรรหาประกาศกําหนด
- ผู้ บริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นทุ ก แห่ ง ลงคะแนนเลื อ กกั น เองโดยส่ ง
บัตรลงคะแนนด้ วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยถือวันที่ ประทับตราบนซองไปรษณีย์เป็ นวันส่งบัตร
ลงคะแนน ถึงประธานกรรมการสรรหา ณ สํานักงาน สช. ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการสรรหา
ประกาศกําหนด
๔. กําหนดปฏิทินขั้นตอนการเลือกกันเองของกรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากนายกเทศมนตรีและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑) นายกเทศมนตรี
- ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๒

- ปิ ดรับใบสมัคร ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
- ประกาศบัญชีรายชื่ อนายกเทศมนตรีที่มีคุณสมบัติครบฯ และส่งเอกสารการลงคะแนน
เลือกกันเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
- ปิ ดรับบัตรลงคะแนนเลือกกันเองในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
- นับคะแนนการเลือกกันเอง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
- ประกาศชื่ อนายกเทศมนตีทไี่ ด้ รับการเลือกกันเอง ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้ วยขณะนี้อยู่ ในระหว่ างการสรรหานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ ง
กกต.กลางได้ ประกาศกําหนดวันเลือกตั้งในรอบแรก ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ จํานวน ๒๖ จังหวัด
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ จํานวน ๔ จังหวัด
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ จํานวน ๔ จังหวัด
และหลั ง จากการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง แล้ ว กกต.จะต้ อ งใช้ เ วลาในการประกาศรั บ รองผล
การเลือกตั้งอีก ๓๐ วัน ซึ่ งผู้ทไี่ ด้ รับการเลือกเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสมัคร
เข้ ารับการเลือกกันเองเป็ นกรรมการสุขภาพแห่ งชาติน้ัน จะต้ องได้ รับการรับรองจาก กกต.
ก่อน
คณะกรรมการสรรหาจึ งได้ พิจ ารณากํา หนดเลื่ อนวัน ดํา เนิ น การสรรหา คสช. จาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปเป็ นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
- ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
- ปิ ดรับใบสมัคร ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
- ประกาศบัญชีรายชื่ อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ มีคุณสมบัติครบฯ และส่งเอกสาร
การลงคะแนนเลือกกันเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
- ปิ ดรับบัตรลงคะแนนเลือกกันเองในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑
- นับคะแนนการเลือกกันเอง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
- ประกาศชื่ อนายกเทศมนตีทไี่ ด้ รับการเลือกกันเอง ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติทปี่ ระชุม

๓.๕

รับทราบการเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากนายกเทศมนตรี
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ สาํ นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติได้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่ อนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๓

ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด” เมื่ อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมโรสการ์เด้ น สวนสามพราน อําเภอ
สามพราน จังหวัด นครปฐม กลุ่ม เป้ าหมายได้ แก่ คสช. คบ. สช. และภาคี เครื อข่ ายที่ มี ส่ว นสําคัญ ใน
การปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่ อร่วมกันกําหนดเป้ าหมายของการสร้ างสังคมสุขภาวะร่วมกัน รวมทั้งเพื่ อให้ มี
การทํา งานที่ มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน ตรงกั น เกิ ด เป็ นพลั ง ขั บ เคลื่ อนงานปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพให้ เกิ ด ขึ้ น
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี นพ.พลเดช ปิ่ นประทีปและ
ทีมงานจากสถาบันชุมชนท้ องถิ่ นพัฒนาเป็ นวิทยากรกระบวนการตลอดการประชุม นั้น บัดนี้ การประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ เสร็จสิ้นแล้ ว ฝ่ ายเลขานุการจึงขอเสนอข้ อสรุปที่ ได้ จากการประชุมดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๕ ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การจะใช้ เป็ นข้ อมูลนําเข้ าในการประชุมเพื่ อ
ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของสํานักงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติทปี่ ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่ อนพระราชบัญญัติสขุ ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด”
เรื่องอื่นๆ

๔.๑ นัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑
เพื่ อให้ ก ารประชุ ม คสช. เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และเป็ นระบบฝ่ าย
เลขานุการจึงใคร่ขอกําหนดเวลานัดหมายการประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุม

กําหนดการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
เวลา ๙.๓๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.
นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑

หน้าที่ ๑๔

