
                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑ 
 

(ร่าง) 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี  ๓ / ๒๕๕๑ 

วนัศุกรท่ี์ ๒๕ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑  เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๕ น. 

ณ   หอ้ง ๓๐๑  ชั้น ๓  ตึกบญัชาการ  ทําเนยีบรฐับาล 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑. นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น         ประธานในที่ ประชุม 

                                               ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ        
๒. นายณัฐพงศ์  ศีตวรรัตน์  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ         รองประธานกรรมการ 

๓. นางขวัญเมือง บวรอศัวกุล  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา             กรรมการ 
                                               สงัคมและความม่ันคงของมนุษย์                        

๔. นางสาวเมทนีิ สคุนธรักษ์  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    กรรมการ 
๕. ดร.เกษมสนัต ์ จิณณวาโส  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

และสิ่ งแวดล้อม 

๖. นายสรุพล  กาญจนะจิตรา    แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย          กรรมการ 
๗. นางสาวอรวรรณ สนุทรชัย  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร               กรรมการ 
๘. นพ.ประวิทย์  ล่ีสถาพรวงศา    แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ   กรรมการ 
๙. นายประนูญ  สวุรรณภักดี  แทนประธานคณะกรรมการสทิธฺมินุษยชนแห่งชาติ   กรรมการ 
๑๐. นายธรีศักดิ  พานิชวิทย์์   นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ    กรรมการ 
๑๑. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสทิธา ผู้แทนทนัตแพทยสภา      กรรมการ 
๑๒. ศ.(เกยีรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุรรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล      กรรมการ 
๑๓. นางสมุนา  ตัณฑเศรษฐี  ผู้แทนสภากายภาพบาํบัด     กรรมการ 
๑๔. รศ.สมชาย  วิริยะยุทธกร  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
๑๕. นายยรรยงชัย  โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑๖. นายพงษ์ศักด ิ พยัฆวิเชียร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
๑๗. นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๘. ดร.เสรี  พงศ์พิศ   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๑๙. รศ.กฤตยา  อาชวนิจกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๒๐. นายสริุนทร์  กจินิตย์ชีว์  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๒๑. รศ.ดร.จิราพร  ล้ิมปานานนท ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑     กรรมการ 
๒๒. นางดวงพร  อฐิรัตน์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒     กรรมการ 
๒๓. นายสพัุฒน์  ธนะพิงค์พงษ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓     กรรมการ 
๒๔. นายธรีวัฒน์  ศรีปฐมสวัสดิ์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔     กรรมการ 
๒๕. ผศ.ดร.วิรัติ  ปานศิลา  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕     กรรมการ 
๒๖. รศ.ศริิชัยย์  ชัยชนะวงศ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖     กรรมการ 
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๒๗. นายสชุาติ  สงูเรือง   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗     กรรมการ 
๒๘. นายณรงค์  ตั้งศิริชัย  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘     กรรมการ 
๒๙. นายสรุพงษ์  พรมเท้า  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙     กรรมการ 
๓๐. นายสน่ัน วุฒิ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐     กรรมการ 
๓๑. นางมาริษา  เนตรใจบุญ  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑     กรรมการ 
๓๒. นายคล่อง  ช่ืนอารมณ ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒     กรรมการ 
๓๓. นพ.ประพจน์  เภตรากาศ  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓     กรรมการ 
๓๔. นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ  ปฏบัิติหน้าที่ เลขาธกิาร คสช.                กรรมการและเลขานุการ 
๓๕. นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา ปฏบัิติหน้าที่ รองเลขาธกิาร คสช.                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๖. นางกรรณิการ์  บรรเทงิจิตร  ปฏบัิติหน้าที่ รองเลขาธกิาร คสช.                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผูไ้ม่เขา้ประชุม     (เนื่องดว้ยติดภารกิจท่ีสําคญั) 

๑. นพ.สรุพงษ์  สบืวงศ์ลี  รองนายกรัฐมนตรี             

๒. ศ.นพ.สมศักดิ  โล่ห์เลขา์   ผู้แทนแพทยสภา 

๓. ศ.(พิเศษ)ภก.ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ ผู้แทนสภาเภสชักรรม 

๔. นายอภิรักษ์  โกษะโยธนิ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นายสทิธสิตัย์  เจียมวงศ์แพทย์์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
๒. นายกติศิักด ิ สนิธุวนิช์   กรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ
๓. นพ.อกุฤษฏ ์ มิลินทางกูร  พนักงาน สช. 

๔. นางอรพรรณ  ศรีสขุวัฒนา  พนักงาน สช. 
๕. นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต  พนักงาน สช. 
๖. นายอนุศักดิ  สภุาพร์   พนักงาน สช. 
๗. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา  พนักงาน สช. 
๘. นายจารึก  ไชยรักษ์   พนักงาน สช. 
๙. นางพลินี  เสริมสนิสริิ  พนักงาน สช. 
๑๐. นางนิรชรา  อศัวธรีากุล  พนักงาน สช. 
๑๑. นางสาวสมพร   เพง็คํา่  พนักงาน สช. 
๑๒. นายอภิราชย์  ขันธเ์สน  พนักงาน สช. 
๑๓. ดร.ทพิิชา  โปษยนานนท ์  พนักงาน สช. 
๑๔. นางสาวณนุต มธุรพจน์  พนักงาน สช. 
๑๕. นางสาวสริะกาญจน์  มโนทศันันท ์ พนักงาน สช.  
๑๖. นางสาวศิริธร  อรไชย  พนักงาน สช. 
๑๗. นางจุไรรัตน์  โตคาํงาม  พนักงาน สช. 
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๑๘. นางสาวชลาลัย  จันทวดี  พนักงาน สช. 
๑๙. นางสาวกนกวรรณ  นิลปักษ์  พนักงาน สช. 
 

เปิดประชมุ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  การเลือกประธานการประชมุ 

นพ .อําพล   จินดา วัฒนะ   กรรมการและเลขานุการ  คสช . แจ้งใ ห้ที่ ประ ชุมทราบว่า                   

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) ประธาน คสช. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข     

(นายไชยา สะสมทรัพย์) รองประธาน คสช. ติดภารกิจสาํคัญไม่สามารถมาร่วมประชุมคร้ังน้ีได้และขอให้ 

ที่ ประชุมเลือกประธานจากที่ ประชุม ดังน้ัน จึงขอใช้ระเบียบ คสช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประชุมและ

การปฏบัิติงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วรรคสอง ที่ กาํหนดให้ที่ ประชุม 

เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ ประชุมได้ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ ได้   

ที่ ประชุมเสนอช่ือกรรมการผู้ทาํหน้าที่ ประธานในที่ ประชุม 

รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ เสนอ นพ.วิชัย  โชควิวัฒน 

กรรมการจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและ

ประธานกรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทาํหน้าที่ ประธานในที่ ประชุม โดยไม่มี 

ผู้คัดค้านและไม่มีผู้เสนอช่ือบุคคลอื่ น  

มติที่ ประชุม  เหน็ชอบให้ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ทาํหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมคร้ังน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๑  
 นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่   ๒ เพ่ือให้ที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

         ที่ ประชุมขอแก้ไขข้อความดังน้ี 

๑. หน้าที่  ๑ รายช่ือผู้เข้าประชุมลาํดับที่  ๑ จาก “นพ.วิชัย โชควิวัฒน์” เป็น “นพ.วิชัย โชควิวัฒน” 

๒. หน้าที่  ๓, ๔, ๗, ๙ และ ๑๖ จากคาํว่า “วาระที่” เป็น “ระเบียบวาระที่” 

๓. หน้าที่  ๔ บรรทดัที่  ๖ จากคาํว่า “สงัเกตุการณ”์ เป็น “สงัเกตการณ”์  

๔. หน้าที่  ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๓, ๑๔, ๑๕ และ ๑๖ จากคาํว่า “นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ 

เลขานุการ คสช.” เป็น  “นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช.” 

      ๕. หน้าที่  ๑๓  บรรทดัที่  ๕ – ๖ จากข้อความว่า “กฎหมายลิขสทิธใินปี ์ ๒๕๓๖ หากประเทศไทยก็

ยังคงอยู่ในบัญชี PFC” เป็น “กฎหมายสทิธบัิตรในปี ๒๕๓๕ แต่ปรากฎว่าในปี ๒๕๓๖ ประเทศไทยก็

ยังคงอยู่ในบัญชี PFC”  
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      ๖. หน้าที่  ๑๓ บรรทดัที่  ๑๔ จากข้อความว่า “๑๕ ปี เป็น ๓๐ ปี” เป็น “๒๐ ปี เป็น ๒๕ ปี” 

      ๗. เพ่ิมเติมข้อความในหน้าที่  ๑๖ ต่อท้ายระเบียบวาระที่  ๖ เร่ืองอื่ น ๆ ว่า “ปิดประชุม เวลา 

๑๒.๓๐ น. 

มติที่ ประชุม   รับรองรายงานการประชุม คสช. คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

โดยให้แก้ไขตามที่ ประชุมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุครั้งท่ีแลว้ 
๓.๑ ผลการพจิารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ   
นางปิติพร จันทรทตั ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ คสช. ทาํหน้าที่ เลขานุการ คสช. แทน นพ.อาํพล 

จินดาวัฒนะ ที่ ได้ออกจากห้องประชุม เน่ืองจากมีส่วนได้ส่วนเสยีกบัเร่ืองน้ี รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ(คสช.) มีมติในการประชุม คสช. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ 

เห็นชอบให้ออกระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.) ได้จัดทาํประกาศ 

คบ. ภายใต้ระเบียบ คสช. ดังกล่าวจาํนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) ประกาศ คบ. เร่ืองคุณสมบัติของเลขาธิการ

และรองเลขาธกิาร พ.ศ.๒๕๕๑ และ ๒) ประกาศ คบ. เร่ือง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง

เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ น้ัน  คบ. ได้มีการดาํนินการโดยสรุป ดังน้ี 

๑. ประชาสมัพันธก์ารรับสมัครเลขาธกิารผ่านทางเวบ็ไซต์สาํนักงาน หนังสอืพิมพ์และสปอตวิทยุ

ผ่านสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึงวันที่  ๑๔ มีนาคม 

๒๕๕๑  เป็นเวลา ๓๔ วัน 
๒. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

โดยกาํหนดให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่  ๑๐ – ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๕๑ มีจาํนวนผู้ย่ืนใบสมัครทั้งสิ้น ๓ ราย ได้แก่ 

- นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ      ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองในวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ 

- นายรุ่งวิทย์  กาญจนภี        ส่งใบสมัครทางไปรษณย์ีประทบัตราบนซองวันที่  ๑๒ มีนาคม  

    ๒๕๕๑ 

- เรือตรี ดร.ทวีศักดิ รูปสงิห์์   ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองในวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

๓. ประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ กาํหนดไว้ในประกาศฯ โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เม่ือวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ มีผู้สมัครที่ มี

คุณสมบัติครบตามประกาศฯจาํนวน ๑ ราย ได้แก่ นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ 

๔. สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ จาํนวน ๑ ราย เมื่ อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๑  

มีรายละเอยีดการดาํเนินการคัดเลือกเลขาธกิารตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๑  



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๕ 
 

บัดน้ี คบ.ได้ดาํเนินการคัดเลือกบุคคลที่ มีความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติเสรจ็สิ้นแล้ว  และที่ ประชุม คบ. คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๑ มีมติ

เหน็ชอบให้ นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ที่ มีความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ  

ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓๑ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้

นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจแต่งตั้งเลขาธิการจากบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารคัดเลือกและ คสช.ให้ความ

เหน็ชอบ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  
ที่ ประชุมให้ความเหน็ชอบโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน 

มติท่ีประชมุ  เหน็ชอบให้ นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ ดาํรงตาํแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ 

 
๓.๒ ขอ้เสนอต่อนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกนักําจัดศตัรูพืชเพื่ อลดผลกระทบทางสุขภาพใน

ประเด็น “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ “การควบคุมการโฆษณาและขายตรง” 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเนื่ องจากมติที่ ประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ ประชุมให้ความสาํคัญกบั

การขับเคล่ือนการดาํเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือลดผลกระทบทางสขุภาพจากการใช้สารเคมีป้องกนั

กาํจัดศัตรูพืชทางการเกษตร  เน้นเป้าหมายที่ สารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช เกษตรปลอดภัย และอาหาร

ปลอดภัย โดยใช้ยุทธศาสตร์สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขาขับเคล่ือนทั้งนโยบาย การสร้างความรู้ และขับเคล่ือน

พลังสงัคม เช่ือมโยงกบัสมัชชาสขุภาพน้ัน 
จากการทบทวนข้อมูลเพ่ือการผลักดันนโยบายดังกล่าว พบว่า กลไกหลักตามบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ มีหน้าที่ กาํหนดนโยบายและแผนการกาํกับดูแลวัตถุอันตราย     

ทุกประเภท ซ่ึงครอบคลุมสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชด้วย คือ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ซ่ึงมี

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ดังน้ัน สช. จึงได้พัฒนาข้อเสนอต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ เป็น

รูปธรรมเพ่ือเสนอสู่การพิจารณากาํหนดเป็นแนวทางจัดการสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลดผลกระทบ

ทางสขุภาพต่อไป 

ทั้งน้ี ข้อเสนอต่อการจัดการสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลดผลกระทบด้านสุขภาพที่ เสนอ       

มีกระบวนการพัฒนามาจาก 
๑. กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ที่ มีการเสนอประเด็น “เกษตรเพ่ือสุขภาพ” ในสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่  และ “อาหารปลอดภัย” ในสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ และพัฒนาเป็น

ประเดน็หลักว่าด้วย “เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ : ภัยคุกคามจากสารเคมี”  ในสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๔๗ โดยมีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการจัดทําข้อเสนอ      

หลายประเด็น ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบข้อเสนอ

นโยบายและยุทธศาสตร์จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๖ ข้อ มอบให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง           



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๖ 
 

รับไปดําเนินการ ซ่ึงจากการติดตามผลการดําเนินงานในปีต่อมาพบว่า  การผลักดัน            

มติคณะรัฐมนตรีผ่านหน่วยงานรัฐยังไม่ประสบความสาํเรจ็ โดยเฉพาะใน ๒ ข้อ ซ่ึงเป็นประเดน็

สาํคัญที่ มีการกล่าวถงึในสมัชชาสขุภาพปีต่อมาทุกคร้ังว่าเป็นต้นเหตุสาํคญัของปัญหา คือ 
๑.๑ ให้กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการควบคุมการโฆษณาและการขายตรง        

สารป้องกันกาํจัดศัตรูพืชในลักษณะข้อบังคับทางกฎหมาย  โดยต้องให้ข้อมูลแก่

ผู้ใช้และผู้บริโภคอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม 

๑.๒ ให้บัญญัติหลักเกณฑ์และขั้นตอน “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ใน

พระราชบัญญัติที่ เกี่ ยวข้องกบัการควบคุมสารป้องกนักาํจัดศัตรูพืชอย่างชัดเจน 

๒. ในปี ๒๕๕๐ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 

ซ่ึง สช. ได้จัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอต่อนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืช โดย

ได้เสนอให้ใช้โอกาสน้ีพิจารณาปรับปรุงประเดน็เร่ือง “หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน” และ 

“การควบคุมการโฆษณาและขายตรง” อีกทั้งเลขาธิการ คสช. ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายได้พยายามเสนอขอแก้ไขร่างกฎหมาย   

ใน ๒ ประเดน็สาํคัญดังกล่าว แต่เม่ือร่างกฎหมายผ่านการเห็นชอบจาก สนช. ในวาระที่ สาม  

เม่ือวันที่  ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ทั้งสองประเดน็กยั็งไม่มีการแก้ไข  

อย่างไรกต็าม ในประเดน็ “หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน” คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภานิติ

บัญญัติแห่งชาติได้มีข้อสังเกตในการพิจารณากฎหมายดังกล่าวเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า 

“การดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถอุันตราย ควรใหค้วามสาํคญัและคํานึงถึงการเปิดเผยขอ้มลู 

เกี่ ยวกบัขัน้ตอนก่อนการประกาศเป็นวตัถุอันตรายชนิดใด โดยใหนํ้าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก      

ผูมี้ส่วนไดเ้สียมาประกอบการพิจารณา และควรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบการ

พิจารณาจากผูมี้ส่วนไดเ้สียเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม” แสดงชัดเจนถึงการให้ความสําคัญต่อ       

หลักการมีส่วนร่วมที่ ควรได้ดาํเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในข้ันตอนการควบคุมวัตถุอันตราย โดยเฉพาะทางการเกษตรน้ันเป็นหลักการที่ หลายประเทศได้ใช้เป็น   

หลักสาํคัญประการหน่ึงของการดาํเนินงานอยู่แล้ว ประกอบกับเม่ือพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ  

วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ ที่ ได้ให้อาํนาจแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการประกาศรายละเอียด 

ขั้นตอน วิธีการในการกาํหนดรายละเอียดการดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุอันตรายตามประเภทของ     

วัตถุอันตราย ซ่ึงในส่วนของการดาํเนินงานที่ เกี่ ยวข้องกับสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืชจึงเป็นอาํนาจของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดังน้ัน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเป็นผู้ที่ สามารถพิจารณาประกาศกาํหนดหลักเกณฑ์และ

ขั้นตอน “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการควบคุมสารป้องกนักาํจัดศัตรพืูชได้ 

ส่วนการควบคุมการโฆษณาวัตถุอนัตรายที่ บัญญัติในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย 

พ.ศ.๒๕๓๕ ที่ ว่า “การควบคุมโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค” 

ไม่เคยมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ เน่ืองจากความไม่ชัดเจนในการใช้อาํนาจตามกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่  สคบ. เองกไ็ม่มีความรู้ความชาํนาญเฉพาะเร่ือง ทาํให้เกดิช่องว่างในการ

ควบคุมการโฆษณาวัตถุอนัตราย ทั้งที่ การขายตรงก่อให้เกดิแรงจูงใจสาํคัญทั้งลด แลก แจก แถม โน้มน้าว
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ให้เกดิการใช้วัตถุอนัตรายไม่ถูกต้อง และ/หรือเกนิความจาํเป็น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม อกีทั้งองค์กร

นานาชาติ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้ประกาศใช้ International      

Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticide ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และเสนอแนะให้ประเทศ

สมาชิกนาํไปใช้พัฒนาสู่การยกร่างเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ซ่ึงมีส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการควบคุมโฆษณา 

ฉลากและการกระจายของสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชอยู่หลายส่วน แต่ประเทศไทยกยั็งมิได้นาํมาตรการสากลน้ี

มาปรับใช้เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ยังคงเป็นมาตรการเชิงอาสา อันไม่เป็นไปตามหลักการสากล ดังน้ัน 

คณะกรรมการวัตถุอันตรายควรได้กําหนดแนวทางควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตร          

ที่ สามารถเกดิผลปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น รายละเอยีดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๒   

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาข้อเสนอของ คสช. ต่อนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช

เพ่ือลดผลกระทบทางสขุภาพในประเดน็ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ “การควบคุมการโฆษณาและ

ขายตรง” ใน ๓ ประการ ดังน้ี 

๑) เสนอแนะให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณากาํหนด “การมีส่วนร่วมของประชาชน     

ในการดาํเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุอันตราย” เป็นหลักการดําเนินงานของ  

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุทุกประเภท 

๒) เสนอแนะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงรับผิดชอบตามมาตรา ๒๐ แห่ง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกบัวัตถุอนัตรายทางการเกษตร 

พิจารณากาํหนดข้อความเพ่ิมเติมในขั้นตอนการขึ้ นทะเบียน เพ่ือควบคุมและกาํกับดูแล   

วัตถุอนัตรายที่ ใช้ทางการเกษตร ดังต่อไปน้ี 

“ก่อนการประกาศขึ้ นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกประเภท ให้หน่วยงาน     

ที่ เกี่ ยวข้องเปิดเผยขั้นตอนการขึ้ นทะเบียน และข้อมูลที่ ใช้ประกอบการพิจารณา      

ก่อนประกาศกาํหนดรายละเอียดตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   

พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนการพิจารณาอนุญาต และให้นําความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียไปประกอบการพิจารณาขึ้ นทะเบียนวัตถุอันตราย 

และให้เปิดเผยคาํช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาเพ่ือรับฟังความคิดเหน็เพ่ิมเติม  

ก่อนประกาศในราชกจิจานุเบกษาด้วย” 

๓) เสนอแนะให้คณะกรรมการวัตถุอนัตรายพิจารณากาํหนดแนวทางควบคุมการโฆษณาและขาย
ตรงวัตถุอนัตรายทางการเกษตร โดยมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ดังน้ี 

๓.๑)  มาตรการระยะสั้น 

-  ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการ   เฉพาะเร่ือง เพ่ือทาํหน้าที่ ควบคุมการโฆษณา

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๔ และ ๑๕  แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และควบคุมการประกอบ

ธุรกจิขายตรงและตลาดแบบตรงวัตถุอนัตรายทางการเกษตร ตามบทบัญญัติ

ในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ .ศ .๒๕๔๕ โดยให้            

มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีส่วนได้เสยีและได้รับผลกระทบจาก 
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   วัตถุอนัตรายทางการเกษตรในจาํนวนที่ เหมาะสม หรือ 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลกระทบจากการโฆษณาและ   
ขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการ        

วัตถุอันตรายทราบ พร้อมจัดทาํข้อเสนอแนะแนวทางกําหนดมาตรการ

ควบคุมการโฆษณาและขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ เหมาะสม    

ต่อคณะกรรมการวัตถุอนัตรายและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ซ่ึงต้อง

มีการสื่ อสารข้อมูลการติดตามประเมินผลกระทบกับคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคอย่างสมํา่เสมอ 

๓.๒)  มาตรการระยะยาว 

-  เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ.๒๕๓๕ โดยยกเลิกความใน

มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และเพ่ิมเติม

ข้อความในมาตรา ๕๑ ดังน้ี  

“ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วน      

ที่ เกี่ ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณามาใช้บังคับ         

โดยอนุโลม โดยให้ถือว่า อํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นอํานาจหน้าที่ ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ  และให้ถือว่า

อาํนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอาํนาจหน้าที่    

ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ คณะกรรมการแต่งตั้ง และ

เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายที่ มีการ

กําหนดฉลากตามาตรา ๒๐(๑) เป็นสินค้าควบคุมฉลากโดย

คณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยอนุโลม”  และเพ่ิมข้อความ “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกจิขายตรง

และตลาดแบบตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตร เว้นแต่จะได้จด

ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงตาม

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕” 

ทั้งน้ี เหน็ควรเสนอข้อเสนอทั้ง ๓ ประการข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรีตามหน้าที่ และอาํนาจของ คสช. 

มาตรา ๒๕(๒) เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณามอบให้คณะกรรมการวัตถุ

อนัตรายและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป  

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและให้ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม ดังน้ี 

นายสริุนทร์ กจินิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การสนับสนุนกบัข้อเสนอ และควรดาํเนินการอย่างเร่งด่วน 

เพราะปัจจุบันภาคเกษตรกาํลังขยายตัวอย่างมาก จึงมีการใช้สารเคมีเพ่ิมข้ึนอย่างมาก โดยมีระบบธุรกิจ

ขายตรงเข้าไปถึงหมู่บ้าน มีการประสานงานกับกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิก อบต. เป็นศูนย์กลางการ

จาํหน่าย และมีการกาํหนดค่าตอบแทนให้เมื่ อมียอดขายตามเป้าหมายที่ กาํหนดไว้ นอกจากน้ันยังพบว่า มี

กลุ่มทุนขนาดใหญ่เข้าไปจัดการในภาคการผลิตมากขึ้ น โดยการกว้านซ้ือที่ ดินจากเกษตรกรและจ้าง

เกษตรกรเป็นลูกจ้าง ซ่ึงในอนาคตจะเกดิผลกระทบต่อสงัคมและสขุภาพอย่างรุนแรง 
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นายพงษ์ศักดิ ์ พยัฆวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวให้การสนับสนุน เพราะปัจจุบันภาคเกษตรกรรม

ได้รับผลกระทบทั้งระบบ รวมไปถึงภาคปศุสัตว์ และผักพ้ืนบ้านด้วย และเห็นว่าข้อเสนอทั้ง ๓ ข้อเป็น

มาตรการนามธรรม สมควรเพ่ิมเติมมาตรการที่ เป็นรูปธรรม เช่น มาตรการการตรวจสอบผลผลิต   ขั้น

สุดท้ายก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคให้มีความปลอดภัย หากมีการตรวจพบการปนเป้ือนของสารเคมี ต้อง

กาํหนดให้มีการทาํลายผลผลิตนั้นทั้งหมด 

นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ กล่าวแสดงความดีใจที่ เห็นผลของ

ข้อเสนอจากเวทีสมัชชาสุขภาพถูกหยิบยกขึ้ นมาพิจารณา ถึงแม้จะล่วงเลยมาหลายปีแล้ว และเห็นว่า

ข้อเสนอที่ จะเสนอต่อ ครม. เป็นมาตรการที่ อ่อนไป จึงเสนอให้ต้ังกลไกภายใต้ คสช. เพ่ือทาํหน้าที่ รณ

รณรงค์ในเร่ืองน้ีอย่างเป็นรูปธรรม โดยศึกษารูปแบบจากการรณรงค์เร่ืองเหล้า บุหร่ีด้วย 

ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

เสนอให้มีวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบ เช่น กระทรวงเกษตรและ

สหกรณท์ี่ ดูแลการใช้สารเคมี กระทรวงอตุสาหกรรมที่ ดูแลการนาํเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ การเช่ือมโยง

การทาํงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอย่างเป็นรูปธรรม และที่ สาํคัญกคื็อ การสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมกบัเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างจริงจัง 

นายธีรศักดิ ์ พานิชวิทย์  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านหม้อ เสนอให้มีมาตรการบังคับกับ

ผู้ผลิตในภาคเกษตร  และวางกลไกกาํกบัการทาํงานหน่วยงานภาครัฐที่ ดูแลอย่างจริงจัง  

รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท ์ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ เสนอให้มีการกาํหนดบทบาทการ

ทาํงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กระทรวงอุตสาหกรรม และสาํนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจน และให้ใช้อาํนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕

(๓) คือหน้าที่ ในการติดตามประเมินผล ควบคู่กบัการใช้อาํนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๒๕(๒) ด้วย 

รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มีการวางแผนการทาํงานระยะยาว ปรับกระบวนการ

ทาํงานเป็นเชิงรุก และเช่ือมโยงการทาํงานกบัองค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่ นทั้งประเทศ มีการทาํความเข้าใจ

ให้เกดิศีลกบัเกษตรกร และมีการคาํนวณต้นทุนจากความเสยีหายที่ เกดิขึ้นด้วย  

นายสรุพงษ์ พรมเท้า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ เสนอให้เช่ือมโยงกบักระบวนการเรียนการ

สอนของกระทรวงศึกษาธกิารด้วย 

นพ.ประวิทย์ ลี่ สถาพรวงศา ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้มี

การจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง วางระบบการควบคุมการขายตรง

อย่างจริงจัง การหาสิ่ งทดแทนการใช้สารเคมีที่ สะดวกต่อการนาํไปใช้ ด้วย 

รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ เสนอให้สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้

ความรู้ตั้งแต่เด็ก ผ่านเคร่ืองมือต่างๆ เช่น สื่ อสาธารณะ และหลักสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสตูรเกษตรอนิทรีย์ในระดับปริญญาโทแล้ว 

นางสาวเมทนีิ สุคนธรักษ์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ปัจจุบัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการวางแผนการทาํงานเพ่ือป้องกันปัญหาทั้งระบบ เช่น การให้ความรู้ที่



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๐ 
 

ถูกต้องในการใช้สารเคมีและปุ๋ย การส่งเสริมการเกษตรอนิทรีย์ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทั้งเร่ือง

พันธุพื์ช เทคโนโลยี การใช้สารชีวภาพ นอกจากน้ัน ยังได้มีการทาํ MOU กบักระทรวงศึกษาธกิารเพ่ือสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ในการทาํเกษตรแนวใหม่  

ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่มาก หากต้องการให้เกดิผลอย่างเป็น

รูปธรรม ต้องมีการผนึกกาํลังกันอย่างจริงจัง มีกลไกเข้ามาดูแลและเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง 

รศ.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖ เสนอว่า ในการทาํงานต้องผนึกกาํลังกับ

ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคสื่ อที่ ต้องช่วยกนัอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

นางดวงพร อฐิรัตน์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒ เสนอว่า ในการวางมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหา

ที่ เกิดขึ้ น ควรจาํแนกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้ง ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มผู้ขาย ๒) กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ 

และ ๓) กลุ่มผู้บริโภคที่ มีความตระหนักในพิษภัยของสารเคมี  

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ตั้งกลไกที่ มีหน้าที่ ขับเคล่ือนด้านการรณรงค์ให้

ความรู้เร่ืองน้ีโดยเฉพาะ 

มติที่ ประชุม   ที่ ประชุมมีมติในประเดน็การจัดการสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลดผลกระทบ 

ทางสขุภาพ ดังน้ี 

๑. เหน็ชอบให้เสนอข้อเสนอของ คสช. เร่ืองนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกนั

กาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลดผลกระทบทางสุขภาพในประเดน็ “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน” และ“การควบคุมการโฆษณาและขายตรง” ต่อคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือพิจารณามอบให้คณะกรรมการวัตถุ

อนัตรายและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการติดตามผลการดาํเนินการตามมติข้อที่  ๑ และเปิดเผยให้

สาธารณชนทราบ ตามหน้าที่ และอาํนาจของ คสช. ในมาตรา ๒๕(๒) แห่ง

พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ต่อไปด้วย 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการรับไปพิจารณาตั้งกลไกเฉพาะมาดูแลเร่ืองน้ี  เพ่ือผลักดัน

ให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

 
๓.๓ การจดังานประชมุนานาชาติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้ นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 

๒๕๕๑   
นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ ช่วยเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามมติการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เหน็ชอบในการเป็น

เจ้าภาพหลักในการจัดประชุม HIA 2008 South East Asia and Oceania Regional Health Impact 

Assessment Conference: Empowering People Ensuring Health ระหว่างวันที่  ๘–๑๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นเวทนีาํเสนอกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ

ทั้งในระดับท้องถิ่ นและระดับประเทศ นําสู่การสร้างพันธะสัญญาร่วมในกลุ่มผู้เข้าประชุมเพ่ือให้เกิด     



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๑ 
 

การพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพร่วมกัน และเป็นหลักประกันการพัฒนาสังคม

และเศรษฐกจิที่ ยั่งยืน และมีมติแต่งตั้งให้ นายวิพุธ พูลเจริญ เป็นประธานกรรมการจัดงาน ดังสาํเนาคาํสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.๓ น้ัน  
ในการเตรียมการเบ้ืองต้น คณะทาํงานเลขานุการได้ประสานงานองค์กรภาคีต่างๆเพ่ือร่วมเป็น

เจ้าภาพจัดงาน ซ่ึงมีองค์กรที่ รับเป็นเจ้าภาพร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรมอนามัย  กรมควบคุมโรค สาํนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ(สสส.) สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข(สวรส.) มูลนิธินโยบายสุขภาวะ(มนส.)  และองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย    

ซ่ึงในการจัดงานคร้ังน้ี มูลนิธินโยบายสุขภาวะเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานและเป็นหน่วยงาน     

รับลงทะเบียนในการจัดประชุมนานาชาติ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก ๓ แหล่ง  คือ  
๑) สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(สช.) 
๒) องค์กรเจ้าภาพร่วม  
๓) ค่าลงทะเบียน  

ดังรายละเอยีดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๓  
เพ่ือให้การจัดงานประชุมนานาชาติเป็นไปอย่างเรียบร้อย    คณะทาํงานเลขานุการจึงขอเสนอ    

การบริหารจัดการที่ ผ่านความเหน็ชอบในเบ้ืองต้นจาก  คบ.  ในการประชุมคร้ังที่   ๔/๒๕๕๑   เม่ือวันที่  
๔ เมษายน ๒๕๕๑  ดังนี้  

๑) ขอให้มูลนิธินโยบายสุขภาวะเป็นหน่วยรับลงทะเบียนและจัดเกบ็ค่าลงทะเบียนเพ่ือนาํใช้ใน

การบริหารจัดการประชุมนานาชาติ  
๒) หากมีเงินเหลือจากการจัดประชุมดังกล่าวให้นําส่งคืนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ  
จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการพิจารณาเหน็ชอบตามเสนอ 

มติที่ ประชุม  เหน็ชอบข้อเสนอการบริหารจัดการ การจัดงานประชุมนานาชาติการประเมินผล

กระทบทางสขุภาพภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๓.๔   การเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรีและนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั  
นางปิติพร จันทรทตั ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ กรรมการสขุภาพแห่งชาติ

จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ ได้รับการเลือกกันเองตามมาตรา ๑๓(๖) แห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ทยอยหมดวาระการดาํรงตาํแหน่งลงตั้งแต่วันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

เป็นต้นมา เพ่ือให้การดาํเนินการสรรหา คสช. ทดแทนตาํแหน่งที่ ว่างลงหรืออาจว่างลงให้เสรจ็สิ้นภายใน

กาํหนดเวลาตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่   คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) จึงมีมติจากการประชุมคร้ังที่  

๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ

แห่งชาติตามมาตรา ๑๙ จากกรรมการสรรหาในวาระเร่ิมแรกตามบทเฉพาะกาล โดยมีนายสุรินทร์        

กจินิตย์ชีว์ คสช.จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ น้ัน 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๒ 
 

คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑ 

เมษายน ๒๕๕๑  มีผลการดาํเนินงานโดยสรุป ดังน้ี 
๑. ตรวจสอบวาระการพ้นจากตาํแหน่งของ คสช. จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พบว่า  มีกรรมการจาํนวน ๒ ทา่นที่ หมดวาระการดาํรงตาํแหน่งแล้ว ได้แก่ 

๑) นายวิจัย  อมัราลิขิต  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี        

หมดวาระการดาํรงตาํแหน่งในวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑       
๒) นายชัยพร  ทองประเสริฐ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาํนาเจริญ  

หมดวาระการดาํรงตาํแหน่งในวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑  
๒. กาํหนดเวลาการสรรหาทดแทนให้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๑ วรรคสี่    

๑) สรรหา คสช. จากนายกเทศมนตรีโดยวิธีเลือกกนัเองให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ 
๒) สรรหา คสช. จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยวิธเีลือกกนัเองให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่  

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

๓. จัดทาํประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่ือง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลา

ในการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นกรรมการสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเหน็ชอบประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ

แห่งชาติเร่ือง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็น

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นไปตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๐ แห่ง

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแก้ไขปรับปรุงจากประกาศคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่ือง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาในการเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่ นเป็นกรรมการสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีหลักการดาํเนินการที่ สาํคัญๆ ดังน้ี 

- ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์สาํนักงาน สช.  สื่ อสิ่ งพิมพ์และส่งตรงไปยังที่ ทาํการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทุกแห่ง  

- ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการสมัครโดยย่ืนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยถือวันที่ ประทับตราบนซองไปรษณีย์ 

เป็นวันย่ืนใบสมัคร ถึงประธานกรรมการสรรหา ณ สาํนักงาน สช. ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ

สรรหาประกาศกาํหนด 
- ผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทุกแห่งลงคะแนนเลือกกันเองโดยส่ง            

บัตรลงคะแนนด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์โดยถอืวันที่ ประทบัตราบนซองไปรษณีย์เป็นวันส่งบัตร

ลงคะแนน ถึงประธานกรรมการสรรหา ณ สาํนักงาน สช. ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการสรรหา

ประกาศกาํหนด 

๔.  กาํหนดปฏิทินขั้นตอนการเลือกกันเองของกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรีและนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑) นายกเทศมนตรี 

- ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๕ เมษายน ๒๕๕๑ 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๓ 
 

- ปิดรับใบสมัคร ในวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
- ประกาศบัญชีรายช่ือนายกเทศมนตรีที่ มีคุณสมบัติครบฯ และส่งเอกสารการลงคะแนน

เลือกกนัเอง ตั้งแต่วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
- ปิดรับบัตรลงคะแนนเลือกกนัเองในวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
- นับคะแนนการเลือกกนัเอง ในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
- ประกาศช่ือนายกเทศมนตีที่ ได้รับการเลือกกนัเอง ในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้วยขณะน้ีอยู่ในระหว่างการสรรหานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซ่ึง 

กกต.กลางได้ประกาศกาํหนดวันเลือกตั้งในรอบแรก ดังน้ี 

- คร้ังที่  ๑  วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ จาํนวน  ๒๖ จังหวัด 

- คร้ังที่  ๒  วันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ จาํนวน   ๔  จังหวัด 

- คร้ังที่  ๓  วันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑ จาํนวน   ๔  จังหวัด 

และหลังจากการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว กกต.จะต้องใช้เวลาในการประกาศรับรองผล      

การเลือกตั้งอีก ๓๐ วัน ซ่ึงผู้ที่ ได้รับการเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสมัคร

เข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติน้ัน จะต้องได้รับการรับรองจาก กกต.

ก่อน  
คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณากาํหนดเล่ือนวันดําเนินการสรรหา คสช. จาก   

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปเป็นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ดังน้ี 

-  ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
- ปิดรับใบสมัคร ในวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
- ประกาศบัญชีรายช่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ มีคุณสมบัติครบฯ และส่งเอกสาร

การลงคะแนนเลือกกนัเอง ตั้งแต่วันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
- ปิดรับบัตรลงคะแนนเลือกกนัเองในวันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
- นับคะแนนการเลือกกนัเอง ในวันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
- ประกาศช่ือนายกเทศมนตีที่ ได้รับการเลือกกนัเอง ในวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

รายละเอยีดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๔  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้รับทราบ 
มติที่ ประชุม  รับทราบการเตรียมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรี

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการสรรหากรรมการสขุภาพ

แห่งชาติ 
 
๓.๕  สรุปผลการจดัประชมุเชิงปฏิบติัการ “การขบัเคล่ือนพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 

๒๕๕๐  ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด”  
นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ สาํนักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติได้จัดประชุมเชิงปฏบัิติการ “การขับเคล่ือนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๔ 
 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ” เม่ือวันที่  ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมโรสการ์เด้น สวนสามพราน อาํเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คสช. คบ. สช. และภาคีเครือข่ายที่ มีส่วนสาํคัญใน     

การปฏรูิประบบสุขภาพ เพ่ือร่วมกันกาํหนดเป้าหมายของการสร้างสังคมสุขภาวะร่วมกัน รวมทั้งเพ่ือให้มี

การทํางานที่ มีทิศทางที่ ชัดเจน ตรงกัน เกิดเป็นพลังขับเคล่ือนงานปฏิรูประบบสุขภาพให้เกิดข้ึน         

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี นพ.พลเดช  ป่ินประทีปและ

ทมีงานจากสถาบันชุมชนท้องถิ่ นพัฒนาเป็นวิทยากรกระบวนการตลอดการประชุม น้ัน บัดน้ี การประชุม

เชิงปฏบิัติการดังกล่าวได้เสรจ็สิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอข้อสรุปที่ ได้จากการประชุมดังรายละเอยีด

ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่   ๓.๕ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการจะใช้เป็นข้อมูลนาํเข้าในการประชุมเพ่ือ

ทบทวนและปรับแผนกลยุทธข์องสาํนักงานต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้รับทราบ 
มติที่ ประชุม  รับทราบผลการจัดประชุมเชิงปฏบัิติการ “การขับเคล่ือนพระราชบัญญัติสขุภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ” 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 

๔.๑  นดัหมายการประชมุ คสช. ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๑  

 เพ่ือให้การประชุม คสช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบฝ่าย

เลขานุการจึงใคร่ขอกาํหนดเวลานัดหมายการประชุมคร้ังต่อไป 
มติที่ ประชุม  กาํหนดการประชุม คสช. คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ ในวันศุกร์ที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

เวลา ๙.๓๐ น.  

 

ปิดประชมุ เวลา ๑๑.๔๕ น.  

 

นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต 
นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา 

จดัทํารายงานการประชมุ 
 

นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ 

ตรวจรายงานการประชุม 


