
                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑ 
 

(ร่าง) 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งท่ี  ๔ / ๒๕๕๑ 

วนัศุกรท่ี์ ๑ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  เวลา ๙.๔๐ – ๑๑.๔๕ น. 

ณ   หอ้ง ๓๐๑  ชั้น ๓  ตึกบญัชาการ  ทําเนยีบรฐับาล 

ผูเ้ขา้ประชมุ 
๑. นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  ผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้น         ประธานในที่ ประชุม 

                                               ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ        
๒. นายสนัุย  เศรษฐ์บุญสร้าง  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ         รองประธานกรรมการ 

๓. น.สพ.ยุคล  ล้ิมแหลมทอง  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    กรรมการ 
๔. ดร.เกษมสนัต ์ จิณณวาโส  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

และสิ่ งแวดล้อม 

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

ผูไ้ม่เขา้ประชุม     (เนื่องดว้ยติดภารกิจท่ีสําคญั) 

๑. นพ.สรุพงษ์  สบืวงศ์ลี  รองนายกรัฐมนตรี             

๒. นายชวรัตน์  ชาญวีรกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์   

๓. ดร.โคทม  อารียา   ประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

๔. นายอภิรักษ์  โกษะโยธนิ  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

๕. นายวิจัย  อมัราลิขติ   นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

๖. นายพเยาว์  เนียะแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

๗. ศ.นพ.สมศักดิ  โล่ห์เลขา์   ผู้แทนแพทยสภา 

๘. นายพงษ์ศักด ิ พยัฆวิเชียร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   

๙. รศ.ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสน่ัน วุฒิ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐  

 

ผูใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมในระเบยีบวาระท่ี ๕.๒ 

๑. นายรัชดา สงิคาลวณชิ                   อธบิดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

๒. ดร.วิจารณ ์สมิาฉายา  ผู้อาํนวยการสาํนักจัดการคุณภาพอากาศและเสยีง 
แทนอธบิดีกรมควบคุมมลพิษ 

๓. นางสาวกรกมล  ภาควิจารณ์  ผู้อาํนวยการสาํนักผงัเมอืงรวมและผังเมืองเฉพาะ  
แทนอธบิดีกรมโยธาธกิารและผังเมือง 

๔. ดร.ทวีสขุ  พันธุเ์พง็   นักวิชาการสาธารณสขุ ๑๐ ชช.  
แทนอธบิดีกรมอนามัย  

๕. นายสมาน  ตั้งทองทวี  รองผู้ว่าการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
แทนผู้ว่าการการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๖. นายเธยีรชัย  บุรชนก  นักวิชาการสาธารณสขุ ๙ สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดระยอง 
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

๗. นางสาวกาญจนา เตลียะโชต ิ ผู้อาํนวยการสาํนักการสาธารณสขุและสิ่ งแวดล้อม  
แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมาบตาพุด 

๘. ดร.เดชรัต  สขุกาํเนิด  นักวิจัยมูลนิธนิโยบายสขุภาวะ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

๑. นายพิชัย  ศรีใส   กรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ
๒. นายสทิธสิตัย์  เจียมวงศ์แพทย์์  รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
๓. นายวิวัฒน์  นันทวรากร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

๔. นพ.ปัญญา สอนคม   แทนเลขาธกิารสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

๕. นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ แทนผู้จัดการสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

๖. นางบุศรินทร์  เทดิมณ ี  เจ้าหน้าที่ สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์   

๗. นางสาวจันทรา กาญจนดิษฐ์  เจ้าหน้าที่ สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์   

๘. นายพีระพันธ ์ ศอทอง  เจ้าหน้าที่ สาํนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๙. นางอรทยั   สทิธิสงวน  เจ้าหน้าที่ สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๑๐. นายรินทวัฒน์  สมบัติสร  เจ้าหน้าที่ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
๑๑. นางสาวพัชราวดี สวุรรณธาดา เจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๒. นางสาวเกศศินี  อนุะ  เจ้าหน้าที่ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๓. นางสาวอาํพร  บุศรังษี  นักวิชาการสาธารณสขุ กรมอนามัย 

๑๔. นางสาวณฐันันท ์ โรจนบุรานนท ์ เจ้าหน้าที่ สาํนักผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ  
กรมโยธาธกิารและผงัเมือง 

๑๕. นางสาวพรพรรณ  อตุมัง  นักวิชาการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๖. นางสาวปฐมา  ฤกษ์เสน  นักวิชาการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มาบตาพุด) 
๑๗. นางปาลิดา  เศวตประสาธน์  พยาบาลวิชาชีพ สาํนักการสาธารณสขุและสิ่ งแวดล้อม  

เทศบาลตาํบลมาบตาพดุ 

๑๘. นายศภุกจิ  นันทะวรการ  นักวิจัยมูลนิธนิโยบายสขุภาวะ 
๑๙. นางสาวสพุรรณี ศฤงฆน  นักวิจัยมูลนิธนิโยบายสขุภาวะ 
๒๐. นพ.อกุฤษฏ ์ มิลินทางกูร  พนักงาน สช. 

๒๑. นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต  พนักงาน สช. 
๒๒. นายอนุศักดิ  สภุาพร์   พนักงาน สช. 
๒๓. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา  พนักงาน สช. 
๒๔. นางสาวสมพร   เพง็คํา่  พนักงาน สช. 
๒๕. นายจารึก  ไชยรักษ์   พนักงาน สช. 
๒๖. นางสาวนาตยา  แทน่นิล  พนักงาน สช. 
๒๗. นางพลินี  เสริมสนิสริิ  พนักงาน สช. 
๒๘. นางสาวภรนภา  เหมปาละ  พนักงาน สช. 
๒๙. นางนิรชา  อศัวธรีากุล  พนักงาน สช. 
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๓๐. นายอภิราชย์  ขันธเ์สน  พนักงาน สช. 
๓๑. ดร.ทพิิชา  โปษยนานนท ์  พนักงาน สช. 
๓๒. นางสาวสริะกาญจน์  มโนทศันันท ์ พนักงาน สช.  
๓๓. นางสาวศิริธร  อรไชย  พนักงาน สช. 
๓๔. นางจุไรรัตน์  โตคาํงาม  พนักงาน สช. 
๓๕. นางสาวชลาลัย  จันทวดี  พนักงาน สช. 
๓๖. นางสาวกนกวรรณ  นิลปักษ์  พนักงาน สช. 
 

เปิดประชมุ เวลา  ๐๙.๔๐ น. 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เร่ืองท่ีประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  การเลือกประธานการประชมุ 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ  กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่า รองนายกรัฐมนตรี 

(นายสุรพงษ์ สบืวงศ์ลี) ประธาน คสช. และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิชาญ มีนชัยนันท)์ 

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน คสช. ติดภารกิจสาํคัญไม่สามารถมาร่วม

ประชุมคร้ังน้ีได้และขอให้ที่ ประชุมเลือกประธานจากที่ ประชุม ดังน้ัน จึงขอใช้ระเบียบ คสช. ว่าด้วยหลักเกณฑ ์

วิธกีารประชุมและการปฏบัิติงานของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ วรรคสอง ที่ กาํหนดให้

ที่ ประชุม เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ ประชุมได้ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานไม่มาประชุม

หรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ ได้   

ที่ ประชุมเสนอช่ือกรรมการผู้ทาํหน้าที่ ประธานในที่ ประชุม 

นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ นพ.วิชัย  โชควิวัฒน กรรมการจากผู้แทนคณะกรรมการ

วิชาชีพที่ จัดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและประธานกรรมการบริหารสํานักงาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ทาํหน้าที่ ประธานในที่ ประชุม โดยไม่มีผู้คัดค้านและไม่มีผู้เสนอช่ือบุคคลอื่ น  

มติที่ ประชุม  เหน็ชอบให้ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ทาํหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมคร้ังน้ี 

๑.๒   แต่งตั้งกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรี 
นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ นายวิจัย  อัมราลิขิต 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผู้ที่ ได้รับการเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 

๑๓(๖) ผู้แทนนายกเทศมนตรีได้หมดวาระการดาํรงตาํแหน่งนายกเทศมนตรี เม่ือวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ 

ซ่ึงตามมาตรา ๒๒ กาํหนดให้กรรมการจากมาตรา ๑๓(๖) พ้นจากการเป็นกรรมการ เม่ือพ้นจากตาํแหน่ง

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นน้ันๆ และมาตรา ๒๑ กาํหนดให้ดาํเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกนั

แทนภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ตาํแหน่งกรรมการน้ันว่างลง และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ได้มี

มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติเพ่ือการดาํเนินการเลือก คสช. จากนายกเทศมนตรี

ทดแทนตาํแหน่งที่ ว่างลงให้เสรจ็สิ้นภายในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยมีนายสริุนทร์ กจินิตย์ชีว์ คสช. จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการน้ัน 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๕ 
 

 บัดนี้  การดาํเนินการเลือก คสช. จากนายกเทศมนตรีทดแทนตาํแหน่งที่ ว่างลงได้เสรจ็สิ้นแล้ว ผู้ที่ ได้รับ

การเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัส

นิคม จังหวัดชลบุรี ดาํรงตาํแหน่ง คสช. อกีวาระหน่ึง  

มติที่ ประชุม  รับทราบผลการดําเนินการเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติทดแทนตําแหน่งที่ ว่ า ง  ผู้ ที่ ไ ด้ รับ เ ลือก  คือนาย วิ จั ย  อัมรา ลิขิ ต 

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

๑.๓ แต่งตั้งกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ นายชัยพร ทองประเสริฐ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาํนาจเจริญ ผู้ที่ ได้รับการเลือกกันเองให้เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตาม

มาตรา ๑๓(๖) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หมดวาระการดาํรงตาํแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เม่ือวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงตามมาตรา ๒๒ กาํหนดให้กรรมการจากมาตรา ๑๓(๖) พ้นจากการ

เป็นกรรมการ เม่ือพ้นจากตําแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นน้ันๆ และมาตรา ๒๑ กาํหนดให้

ดาํเนินการเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ตาํแหน่งกรรมการน้ันว่างลง และ

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสขุภาพแห่งชาติเพ่ือการ

ดําเนินการเลือก คสช. ทดแทนตําแหน่งที่ ว่างลง โดยมีนายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ คสช. จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

ประธานกรรมการน้ัน 

บัดน้ี การดาํเนินการเลือก คสช. จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทดแทนตาํแหน่งที่ ว่างลงได้เสรจ็

สิ้นแล้ว ผู้ที่ ได้รับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ นายพเยาว์  เนียะแก้ว นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   

มติที่ ประชุม  รับทราบการดําเนินการเลือกกันเองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

กรรมการสุขภาพแห่งชาติทดแทนตาํแหน่งที่ ว่าง ผู้ที่ ได้รับการเลือก คือ นายพเยาว์  

เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   

๑.๓   แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า อนุสนธิ มาตรา ๓๑ แห่ง

พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กาํหนดให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพ

แห่งชาติจากบุคคลที่ คณะกรรมการบริหารคัดเลือกและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารได้คัดเลือกและมีมติในการประชุม คบ. คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

คัดเลือกให้ นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ที่ มีความเหมาะสมในการดาํรงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติเพ่ือพิจารณาในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ เม่ือ

วันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ซ่ึง คสช. มีมติเหน็ชอบตามที่ คณะกรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติเสนอ 

บัดน้ี นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธาน คสช. ได้

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงนามในคาํสั่งแต่งตั้ง 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๖ 
 

นพ.อาํพล   จินดาวัฒนะ  ดาํรงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ ถงึวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว   

มติที่ ประชุม  รับทราบการแต่งตั้ง นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ  ดาํรงตาํแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๑  
 นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งให้ที่ ประชุมพิจารณารายงานการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่   ๒ เพ่ือให้ที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

         ที่ ประชุมขอแก้ไขข้อความดังน้ี 

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของคาํนาํหน้านามของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

มติที่ ประชุม  รับรองรายงานการประชุม คสช. คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ 

โดยให้แก้ไขตามที่ ประชุมเสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองเพื่อทราบ 
๓.๑ กําหนดการวางศิลาฤกษศู์นยก์ารสรา้งและการจัดการความรูเ้พื่ อพฒันาระบบสุขภาพ(อาคาร

สุขภาพแห่งชาติ) 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ สาํนัก

งบประมาณได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การสร้างและการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาระบบ

สุขภาพ (อาคารสุขภาพแห่งชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสถานที่ ส่งเสริมการสร้างและจัดการความรู้ 

นาํไปสู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานความรู้ รวมทั้งการ

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการ เป็นอาคารที่ ตั้งสาํนักงานร่วมกันของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และเป็นที่ ตั้งของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย         

มีกาํหนดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสุขภาพแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๙ น.      

ณ บริเวณพ้ืนที่ ก่อสร้าง ถนนสาธารณสุข ๖ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อาํเภอเมือง นนทบุรี  โดย   

เรียนเชิญ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี รายละเอียดกาํหนดการดังเอกสารประกอบ

ระเบียบวาระที่  ๓.๑ 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ  

มติท่ีประชมุ  รับทราบกาํหนดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสุขภาพแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่  ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๙ น. ณ บริเวณพ้ืนที่ ก่อสร้าง ถนนสาธารณสุข ๖ ภายใน

บริเวณกระทรวงสาธารณสขุ  

 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๗ 
 

๓.๒    การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศึกษา   
นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ ได้มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงมีเป้าหมาย คือ การสร้างสังคมสุขภาวะในทุกระดับ โดยมี

เคร่ืองมือปฏรูิประบบสขุภาพของสังคมไทยภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาท ิการจัดสมัชชา

สุขภาพ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสขุภาพ เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังได้กาํหนดสิทธิและหน้าที่ ของบุคคล

และองค์กรด้านสุขภาพ ไว้อีกหลายประการ ในการทาํงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสังคมสุขภาวะน้ัน สาํนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ได้ดาํเนินการภายใต้หลักการ “สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา” เพ่ือสร้างการ    

มีส่วนร่วมโดยอาศัยฐานความรู้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงมี “ภาควิชาการ” เป็นมุมหนึ่ งที่ สาํคัญของหลักการดังกล่าว  

ด้วยมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรภาควิชาการที่ มีความพร้อมทั้งทุนองค์ความรู้ที่ กว้างขวางและทุนทรัพยากร

บุคคลที่ มีศักยภาพ ทั้งเป็นองค์กรที่ มีบทบาทสาํคัญในการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน  สช. จึงได้

ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการ

พัฒนางานสู่เป้าหมายที่ วางไว้  

บัดน้ี สช. ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัมหาวิทยาลัยใน ๒ สถาบันคือ 

๑. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือ

การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ โดย ศ.(เกียรติคุณ) ดร. สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ

กรรมการสขุภาพแห่งชาติ   

๒. ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เม่ือวันที่  ๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์

ความรู้ทางกฎหมายสขุภาพและประเดน็จริยธรรมที่ เกี่ ยวข้องกบับุคคลากรในระบบสขุภาพ รวมทั้ง

ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ ด้านสุขภาพ โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณบดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ ปฏิบัติ

หน้าที่ เลขาธกิารกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๓.๒ จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ  

มติท่ีประชมุ  รับทราบการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน           

๒ สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์กฎหมายสขุภาพและจริยศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองสืบเนื่องจากการประชมุครั้งท่ีแลว้ 

๔.๑   ความกา้วหนา้ในการจดัทําธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ  
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่  คสช. ได้มีมติในการประชุม 

คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ และ ๒/๒๕๕๐ เหน็ชอบระบบและกลไกการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ และ

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เป็นประธาน

น้ัน   บัดน้ี คณะกรรมการฯได้ดาํเนินงานยกร่างธรรมนูญตามแผนการดาํเนินงานที่ กาํหนดไว้มีความก้าวหน้า 
 ดังน้ี  



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๘ 
 

๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ เกี่ ยวข้องกบัการจัดทาํธรรมนูญฯ จาํนวน ๖ คณะ ได้แก่ 
๑.๑ คณะอนุกรรมการยกร่างกรอบธรรมนูญฯและสาระสาํคัญฯมาตรา ๔๗(๑)(๒)(๓)     

มี ศ.นพ.วิจารณ ์พานิช เป็นประธาน 

๑.๒ คณะอนุกรรมการยกร่างสาระสาํคัญฯมาตรา ๔๗(๔)(๕)(๖)(๑๒)  

มี นพ.ณรงค์ศักดิ  องัคะสวุพลา เป็นประธาน์  

๑.๓ คณะอนุกรรมการยกร่างสาระสาํคัญฯมาตรา ๔๗(๙)(๑๐)(๑๑)  

มี นพ.สมศักดิ ชุณหรัศมิ เป็นประธาน์ ์  

๑.๔ คณะอนุกรรมการยกร่างสาระสาํคัญฯมาตรา ๔๗(๗)  

มี นพ.วิชัย  โชควิวัฒน เป็นประธาน 

๑.๕ คณะอนุกรรมการยกร่างสาระสาํคัญฯมาตรา ๔๗(๘)  

มี นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ เป็นประธาน 

๑.๖ คณะอนุกรรมการสื่ อสารทางสงัคมและจัดกระบวนการรับฟังความเหน็  

มี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธาน 

๒. กาํหนดแผนปฏิบัติการจัดทาํธรรมนูญฯ โดยจัดกระบวนการยกร่างสาระสาํคัญไปพร้อมกับการ

สื่ อสารทางสังคมและรับฟังความคิดเห็น มีเป้าหมายให้ยกร่างธรรมนูญฯเพ่ือนาํเข้าพิจารณาในสมัชชาสขุภาพ

แห่งชาติปี ๒๕๕๑ ในเดือนธนัวาคมน้ี 
๓. จัดทาํกรอบการจัดทาํธรรมนูญฯเพ่ือเป็นแนวทางการยกร่างธรรมนูญฯแต่ละระบบให้มีความ

สอดคล้องกนั ทั้งน้ี ธรรมนูญฯควรมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
    ๓.๑ ความหมายและสถานะของธรรมนูญฯ 

    ๓.๒ องค์ประกอบธรรมนูญฯแต่ละระบบ ได้แก่ 

           ๓.๒.๑ นิยามศัพทห์รือคาํสาํคัญที่ ปรากฎในธรรมนูญฯแต่ละระบบ 

                      ๓.๒.๒ สาระสาํคัญหลัก ๔ ส่วน ได้แก่ (๑) หลักการสาํคัญของแต่ละระบบ (๒) เป้าหมาย

ของแต่ละระบบ (๓) มาตรการของแต่ละระบบ (๔) วิธีการบริหารจัดการเพ่ือ

ขับเคล่ือนไปสู่การปฏบัิติ 

    ๓.๓ บันทกึเจตนารมณแ์ละรายละเอยีดที่ สาํคัญในการยกร่าง 

๔. อนุกรรมการยกร่างสาระสาํคัญทุกคณะได้ทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพที่ เกี่ ยวข้อง และยกร่าง
สาระสาํคัญตามกรอบการจัดทาํธรรมนูญฯเบ้ืองต้น จนได้ร่าง ๑ ของธรรมนูญฯเพ่ือใช้ในการพัฒนาสาระ และ

รับฟังความเหน็ต่อไปแล้ว  
๕. อนุกรรมการสื่ อสารทางสังคมและจัดกระบวนการรับฟังความเห็น ได้สัมภาษณ์บุคคลช้ันนํากลุ่ม

ต่างๆในสังคมประมาณ ๗๕ คน เพ่ือรับฟังความเห็นต่อสุขภาวะและการจัดทาํ   ธรรมนูญฯเพ่ือเป็นข้อมูล

เบื้ องต้นสาํหรับอนุกรรมการยกร่างฯ และจะเร่ิมจัดกระบวนการ   รับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วไปใน

รูปแบบประชาเสวนาและสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่  สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็กว่า ๑๐๐ เวทีตั้งแต่เดือน

กรกฎาคมเป็นต้นไป ขณะเดียวกัน  ได้เร่ิมเผยแพร่ทาํความเข้าใจกับสังคมถึงความสาํคัญและความหมาย

ธรรมนูญฯในสื่ อแล้ว และจะเร่งการสื่ อสารทั้งในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ภายในกระทรวงสาธารณสุข 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๙ 
 

นักวิชาการ/วิชาชีพ และกลุ่มประชาชนทั่วไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมน้ี ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่   ๔.๑   

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ  

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและให้ข้อคดิเหน็เพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑. การดาํเนินการสื่ อสารทางสงัคมและรับฟังความคิดเหน็ธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ได้มีกจิกรรม
การจัดเวท ี“ประชาเสวนา” ซ่ึงผู้เข้าร่วมมาจากการสุ่มตัวอย่างประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกเพศ ทุกอาชีพอย่าง

มีระบบ โดย ABAC Poll เป็นผู้รับผิดชอบดาํเนินการสุ่มตัวอย่าง ทั้งประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ มาร่วมเวทไีด้
แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทาํให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่ สมบูรณ์ จึงนับว่า เวท ี

“ประชาเสวนา” เป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ สร้างสรรค์และควรประยุกต์ใช้ในการดาํเนินการรับฟังความคิดเหน็ใน

เร่ืองอื่ นๆได้ดีเช่นกนั 

มติท่ีประชมุ  รับทราบความก้าวหน้าการจัดทาํธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 

๔.๒  ความกา้วหนา้ในการสนบัสนุนสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นท่ีและสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ในปี 

๒๕๕๑ 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ พระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๓) และ มาตรา ๔๐ กาํหนดให้คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คสช.)  มี

หน้าที่ และอาํนาจสนับสนุนการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ หรือสนับสนุน

ให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่  หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่  คสช. กาํหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเลขานุการ คสช. จึงได้ดาํเนินการสนับสนุนการจัด

สมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็แล้ว โดยสรุปความก้าวหน้าได้ ดังน้ี 

๑. จัดทาํหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัด และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ มีการจัดต้ังคณะทาํงานเพ่ือดาํเนินการระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ – กุมภาพันธ ์

พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปผลการดาํเนินงาน ดังน้ี 

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัด และการ

สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.๒๕๕๐ 

(๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)  

๑.๒ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการ

จัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.๒๕๕๑ (๑ กุมภาพันธ ์

พ.ศ. ๒๕๕๑)  

๒. การประชาสมัพันธแ์ละเปิดรับโครงการสมัชชาสขุภาพ  

๒.๑ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการสมัชชาสุขภาพ ผ่านแกนนาํเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และ

วิทยุชุมชน  

๒.๒ เปิดรับโครงการ ระหว่างวันที่  ๑-๒๙ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๑ 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๐ 
 

๓. กระบวนการกล่ันกรองโครงการ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สช.ได้พิจารณาและพัฒนา

โครงการร่วมกับนักวิชาการเพ่ือพัฒนาโครงการสมัชชาสุขภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่  คสช. 

กาํหนด โดยแบ่งกลุ่มการดาํเนินการเป็น ๕ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่ม ๑๖ พ้ืนที่ เป้าหมาย ๒) กลุ่มภาคเหนือ ๓) กลุ่ม 

ภาคกลาง ๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ๕) กลุ่มภาคใต้  

               ผลการดาํเนินการ พบว่า กระบวนการกล่ันกรองโครงการได้สร้างความชัดเจนในเร่ืองกระบวนการ

สมัชชาสุขภาพกับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้กับผู้เสนอ  ขอรับการสนับสนุนโครงการได้

มากขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อนเร่ือง การแจกแจงรายละเอยีดงบประมาณโครงการอยู่ 

๔. กระบวนการสนับสนุนโครงการ มีโครงการที่ เสนอขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้ น ๙๐ โครงการ  

สาํนักงานสนับสนุนทั้งสิ้น ๘๙ โครงการ ดังน้ี  

๔.๑ โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่  รวม ๘๓ โครงการ โดยมีประเด็นร่วมที่ พบแบ่งได้          

๘ ประเดน็ คือ (๑) การจัดการลุ่มนํ้า (๒) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(๓) อาหารและเกษตรที่ เอื้อต่อสขุภาพ (๔) เดก็เยาวชนและครอบครัว (๕) องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่ นกบัการจัดการสุขภาพ และการบูรณาการแผนสขุภาพจังหวัด (๖) การแก้ปัญหา

จังหวัดชายแดนใต้ (๗) ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุขภาพ (๘) ประเด็นอื่ นๆ เช่น การสร้าง     

สขุภาวะร่วมกนัของกลุ่มชนชาติพันธุ ์ และการจัดการสวัสดิการชุมชน เป็นต้น 

              ๔.๒  โครงการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น รวม ๖ โครงการ โดยมีประเด็นร่วมที่ พบแบ่งได้        

๖ ประเดน็ คือ (๑) เยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด (๒) การผลักดันองค์กรอิสระผู้บริโภค 

(๓) การเยียวยาสังคมพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้ (๔) การจัดการผลกระทบทางสขุภาพจาก

สิ่ งแวดล้อม (๕) ภมิูปัญญาท้องถิ่ นด้านสขุภาพ (๖) การพัฒนากลไกสขุภาพคนพิการ  

๕. กระบวนการติดตามสนับสนุนสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 

              ๕.๑ การสนับสนุนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับภาค สช.ได้ดาํเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มของ

เครือข่ายสมัชชาสขุภาพระดับภาคเพ่ือพัฒนาขึ้นเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาสมัชชา

สขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ระดับภาค รวม ๓ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 

ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ี รูปแบบการดาํเนินงานเน้นไปที่  การพัฒนากลไก

สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด พัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ พัฒนาข้อมูลสถานการณ์

สขุภาพและข้อมูลเครือข่าย ส่วนภาคกลางอยู่ในกระบวนการพัฒนา  

              ๕.๒ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนาํ/เครือข่าย โดยเน้นการพัฒนาไปที่ พ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย 

๑๖ จังหวัด 

              ๕.๓ ร่วมเรียนรู้ การจัดสมัชชาสุขภาพในพ้ืนที่  โดยเจ้าหน้าที่ ของสาํนักงานเข้าร่วมการจัดสมัชชา

สขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ตามความเหมาะสม  

๖. การประเมินผลการดําเนินงาน สช.ได้มอบหมายให้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดย ดร.วณ ี        

ป่ินประทีป เป็นผู้ดาํเนินการ มีระยะเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่ วันที่  ๑๕ มิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑          

ซ่ึงรูปแบบการประเมินผลเน้นไปที่  ๔ ประเดน็หลัก คือ  

(๑) ความเหมาะสมของกระบวนการสนับสนุน  



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๑ 
 

(๒) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็

กบับริบทของพ้ืนที่   

(๓) ผลสาํเรจ็ของโครงการที่ เกดิขึ้น  

(๔) แนวทางการพัฒนาสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็  

ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่   ๔.๒   จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ  

มติท่ีประชมุ  รับทราบความก้าวหน้าในการสนับสนุนสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพ

เฉพาะประเดน็ ในปี ๒๕๕๑ 

๔.๓ ความกา้วหนา้ในการเตรียมการจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ พระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคแรก กาํหนดให้ คสช. จัดให้มี

สมัชชาสขุภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังและให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติขึ้นมาคณะ

หน่ึงน้ัน ใน การประชุม คสช. คร้ังที่  ๑/๒๕๕๐ เม่ือวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีมติแต่งตั้ง นพ.สวุิทย์  วิบุล

ผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสขุ ระดับ ๑๑ เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ซ่ึงมีความก้าวหน้าในการดาํเนินงานโดยสรุป ดังน้ี 

๑. การได้มาซ่ึงคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ที่

กาํหนดให้แต่งตั้งกรรมการจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและ ผู้ซ่ึงมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ซึ่ งมิได้

เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจาํนวนกรรมการทั้งหมด น้ัน เพ่ือให้

การคัดเลือกกรรมการ  เป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบและได้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่ แท้จริง ประธานคณะ

กรรมการฯ จึงได้จัดทาํหลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ดังนี้  

    ๑.๑  รองประธานคณะกรรมการ จํานวน ๔ คน พิจารณาจากความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสมัชชาสุขภาพ รวมทั้งความหลากหลายของกลุ่มผู้แทน

เครือข่าย 

    ๑.๒ กรรมการจากผู้แทนกลุ่มเครือข่าย  จาํนวน ๒๒ คน โดยพิจารณาจาก 

   ๑) กลุ่มเครือข่ายสมัชชาสขุภาพ ๗๖ จังหวัด พิจารณาคัดเลือกโดยการจัดประชุมกลุ่มผู้แทน

จังหวัดพิจารณาเลือกกนัเอง ให้ได้ผู้แทนจาํนวน ๑๐ คน จาํแนกเป็นรายภาคๆ ละ ๒ คน 

 ๒) กลุ่มองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายประชาสังคม พิจารณาคัดเลือกโดยจัดประชุมผู้แทน

องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆพิจารณาเลือกกนัเองโดยจาํแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) 

กลุ่มเครือข่ายตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (๒) กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเดน็ ให้ได้ผู้แทน

กลุ่มๆ ละ  ๒ คน  

 ๓) กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพและวิชาการ พิจารณาคัดเลือกการจัดประชุมผู้แทนกลุ่มวิชาชีพและ

วิชาการด้านสุขภาพและสังคม เพ่ือพิจารณาเลือกกันเอง  โดยจําแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม 

ได้แก่ (๑) กลุ่มสถาบันวิชาการและสถาบัน  ผลิตบุคลากรสาธารณสขุ (๒) กลุ่มเครือข่าย

วิชาชีพสขุภาพ ให้ได้ผู้แทนกลุ่มๆ ละ  ๒ คน 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๒ 
 

๔)  กลุ่มเครือข่ายหน่วยงานรัฐและภาคการเมือง พิจารณาคัดเลือกโดยการจัดประชุมผู้แทน

หน่วยราชการทุกกระทรวงและองค์กรต่างๆ ในภาคการเมือง เพ่ือพิจารณาเลือกกันเอง

โดยจําแนกออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่ นๆ  (๒) 

กลุ่มรัฐสภา พรรคการเมืองและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้ได้ผู้แทนกลุ่มๆ ละ      

๒ คน 

   ๑.๓ กรรมการจากคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ จาํนวน ๔ คน   

   ๑.๔ กรรมการจากผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็น จํานวน ๔ คน โดยพิจารณาจากนักวิชาการที่ มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์เกี่ ยวกับการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น    

ภาคละ ๑ คน  

   ๑.๕ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิอื่ นๆ ที่ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ เหมาะสม จาํนวน 

๒ – ๔ คน  

   ๑ .๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทําหน้าที่ กรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการ และให้ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาํเป็น 

  ซ่ึงการพิจารณาคัดเลือกกรรมการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ประธาน คสช. ได้ลงนามในคาํสั่งแต่งตั้ง เมื่ อ

วันที่  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.๓ 

๒. การจัดทาํหลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๒ วรรคท้าย ที่ กาํหนดให้ 

คจ.สช. มีอาํนาจกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเกี่ ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑ์อื่ นที่ เกี่ ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่  น้ัน คจ.สช.ได้ดาํเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้จัดทาํเป็น

ประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศใช้เม่ือวันที่  ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยแบ่งออกเป็น ๔ หมวดเน้ือหาหลัก 

ได้แก่ หมวดที่  ๑ บททั่วไป หมวดที่  ๒ โครงสร้างและกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมวดที่  ๓ ผู้เข้าร่วม

ประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ และหมวดที่  ๔ กระบวนการสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ 

๓. กาํหนดวัน เวลา และสถานที่ จัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๓ ที่ กาํหนดให้ 

คจ.สช. มีหน้าที่ ในการจัดการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ กาํหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประชุม ซ่ึงต้อง

ประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันประชุมน้ัน ในการประชุม คจ.สช. คร้ังที่         

๔/๒๕๕๑ เม่ือวันที่   ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีมติกาํหนดจัดประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๑ ระหว่างวนัท่ี  

๑๑ – ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยก์ารประชมุสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร  

  ๔. ร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเดน็ในการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลการ

ดาํเนินการ ดังน้ี 

    ๔.๑  จัดทาํแผนผังแสดงภาพรวมในการจัดทาํระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ  เพ่ือ

ใช้กาํกับการดาํเนินการและสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ต่อสาธารณะ 

    ๔.๒  จัดเตรียมพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเดน็ 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๓ 
 

๑) เม่ือเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้มีการเปิดรับข้อเสนอประเดน็นโยบายสาธารณะ

จากภาคี/เครือข่ายต่างๆ อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสิ้น ๓๘๑ ภาคี/เครือข่าย ประกอบด้วย 

เครือข่ายสมัชชาสขุภาพระดับจังหวัด  เครือข่ายภาคเอกชน/ประชาสงัคม เครือข่ายภาควิชา

การ/วิชาชีพด้านสุขภาพ และเครือข่ายภาครัฐ/การเมือง เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบ

วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงได้รับข้อเสนอประเดน็นโยบายสาธารณะทั้งสิ้น 

๖๘ ข้อเสนอ จาก ๕๐ ภาคี/เครือข่าย  

๒) คณะทาํงานได้นาํข้อเสนอประเดน็นโยบายสาธารณะที่ ได้รับจาํนวน ๖๘ ข้อเสนอมาจัดกลุ่ม

ตามความซํ้าซ้อนของประเดน็ฯ และจัดลําดับความสาํคัญของประเดน็นโยบายสาธารณะ 

โดยพิจารณาจากความสาํคัญของประเดน็นโยบายสาธารณะ ความรุนแรงของผลกระทบ 

ความสนใจของสาธารณะ และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือ ผลต่อเน่ืองให้

เกิดแนวปฏิบัติที่ ดี รวมทั้งพิจารณาถึงความเร่งด่วนของปัญหา และความพร้อมในการ

ทาํงานทางวิชาการเพ่ือจัดทาํเป็นร่างข้อเสนอ/มติ  

มีผลการพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเดน็ ในการประชุมสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบด้วยร่างระเบียบวาระการประชุม จํานวน ๑๔ 

ระเบียบวาระ คือ (๑) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (๒) สุขภาวะทางเพศ (๓) 

การควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ (๔) การเข้าถึงยาจาํเป็น (๕) กลไกการมีส่วนร่วมใน

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (๖) เกษตรและอาหารในยุควิกฤต (๗) การจัดการ

สุขภาพแรงงานนอกระบบ (๘) ความเสมอภาคในระบบหลักประกันสุขภาพ (๙) บทบาท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในการจัดการสุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ (๑๐) เดก็

และเยาวชนกบัสื่ อ (๑๑) การเข้าถงึบริการเพ่ือพัฒนาสขุภาพและอาํนวยความสะดวกแก่คน

พิการ (๑๒) การพัฒนาการแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ืนบ้านและแพทย์ทางเลือก (๑๓) 

ระบบสขุภาพและพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๑๔) กลไกการประเมินผล

กระทบทางสขุภาพ 

    ทั้งน้ี คจ.สช. ได้มีการจัดประชุมผู้เสนอข้อเสนอในแต่ละประเด็นทั้ง ๑๔ 

ประเดน็เม่ือวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ เพ่ือให้ได้ผู้ประสานงานในประเดน็ต่างๆ และจัดทาํ

รายงานเชิงวิชาการ การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และจัดทําร่าง

ข้อเสนอ/มติในประเดน็นโยบายสาธารณะทั้ง ๑๔ ระเบียบวาระดังกล่าว เพ่ือเป็นเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระนาํเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสมัชชาสขุภาพแห่งชาติต่อไป 

  ๕. การประเมินผลสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติเพ่ือทาํหน้าที่ ประเมินผลภายใน โดยมุ่งเน้นการประเมินรูปแบบและกระบวนการจัดสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติเป็นหลัก มีขอบเขตการประเมินผลอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงจะพิจารณาครอบคลุมถึงบริบท ตัวนาํเข้า กระบวนการและผลลัพธข์องสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ   ขณะน้ีอยู่ระหว่างการหาผู้ประเมิน   

ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๔.๓   จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ 
 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๔ 
 

ที่ ประชุมมีการอภิปรายและให้ข้อคดิเหน็เพ่ิมเติม ดังน้ี 

นางสมุนา ตัณฑเศรษฐี ผู้แทนสภากายภาพบาํบัด เสนอให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ

พิจารณาจัดที่ นั่งในส่วนของสภาวิชาชีพโดยจาํแนกเป็นรายสาขาวิชาชีพที่ มีการจัดตั้งเป็นสภาวิชาชีพแล้ว เช่น 

กายภาพบาํบัด เทคนิคการแพทย์  

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานในที่ ประชุม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติในคร้ังน้ี

ได้มีการศึกษาระเบียบวิธีมาจากรูปแบบการจัดขององค์การอนามัยโลก ฉะน้ัน ผลที่ คาดว่าจะได้จากการจัด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินอกจากจะได้เนื้ อหาตามระเบียบวาระแล้วจะได้เรียนรู้ระเบียบวิธีการจัดที่ เป็นสากลอกี

ด้วย 

มติท่ีประชมุ  รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑    

ซ่ึงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๑–๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ 

กรงุเทพมหานคร มีผู้แทนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประมาณ ๑,๒๐๐ คน 

๔.๔   ความกา้วหนา้ในการดําเนนิงานของคณะกรรมการกําลงัคนดา้นสุขภาพแห่งชาติและการพฒันา

นโยบายสาธารณะเพื่อแกปั้ญหาความสมัพนัธร์ะหว่างผูป่้วยกบัแพทย ์
  นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่   ๒/๒๕๕๑ เมื่ อวันศุกร์ที่  ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม

โรงแรมโรสการ์เดน สวนสามพราม จังหวัดนครปฐม ได้รับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํลังคน

ด้านสุขภาพแห่งชาติ และการจัดสนุทรียเสวนาเร่ือง หาทางออกเชิงระบบปัญหาความสมัพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกบั

แพทย์ โดยมีสาระโดยสรุปว่า คณะกรรมการกาํลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็น

ประธานกรรมการ ได้มีการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และในวันดังกล่าว 

สาํนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สาํนักนโยบาย

และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ (สนย.) และสาํนักงานวิจัยและพัฒนากาํลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ได้จัด

สนุทรียเสวนาเร่ือง หาทางออกเชิงระบบปัญหาความสมัพันธร์ะหว่างผู้ป่วยกบัแพทย์ขึ้น ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความรู้ ประสบการณ์  และความเหน็ของทุกฝ่ายที่ เกี่ ยวข้องบนฐานความรู้ที่ รอบ

ด้าน อนัจะนาํไปสู่การแก้ปัญหาความสมัพันธร์ะหว่างผู้ป่วยกบัแพทย์เชิงระบบอย่างต่อเน่ือง  

 ในการน้ี สช. ใคร่ขอรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการกาํลังคนด้านสขุภาพแห่งชาติ และการ

พัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาความสมัพันธร์ะหว่างผู้ป่วยกบัแพทย์ ต่อ คสช. ดังน้ี 

๑.  คณะกรรมการกาํลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะทาํงานพัฒนานโยบายสาธารณะ

เพ่ือแก้ปัญหาความสมัพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกบัแพทย์ ตามคาํสั่งที่  ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๕๑ โดย

มี นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ เป็นประธานคณะทาํงาน และมี นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เป็นเลขานุการ         

มีหน้าที่ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ จัดเวทีสาธารณะและจัดทาํข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงคณะทาํงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับ

แพทย์ ได้มีการประชุมไปแล้ว ๖ คร้ัง มีผลงานที่ สาํคัญ  ๒ ประการ คือ  

 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๕ 
 

 ๑.๑  การจัดทาํข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์เชิง

ระบบ ซ่ึงได้จัดเวทสีมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็เพ่ือรับฟังความคิดเหน็ จากทุกภาคส่วนไป

แล้ว เม่ือวันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ อาํเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึง

ในข้ันตอนต่อไปจะได้นาํเสนอต่อ คสช. พิจารณาให้ความเหน็ในการประชุมคร้ังต่อไป 

๑.๒  การจัดทําข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ

สาธารณสขุ พ.ศ. .… ที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอและผ่านความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี

ชุดที่ แล้ว โดยขอเพ่ิมกลไกไกล่เกล่ียและสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ ดีในระบบบริการ

สาธารณสุขไว้ในกฎหมายด้วย ซ่ึง สช. ได้นําเสนอข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อประธาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และประธาน คสช. ได้ลงนามในหนังสือเสนอเร่ืองต่อ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว นอกจากน้ัน สช. ยังได้เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงสาํนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้นําข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยแล้ว และ

กระทรวงสาธารณสขุได้นาํเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

ในคราวการประชุมกระทรวงสาธารณสขุ เม่ือวันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑  

๒.  คณะกรรมการกาํลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอ    

เชิงนโยบายการพัฒนากาํลังคนด้านสุขภาพ ตามคาํสั่งที่  ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ มี นพ.สุวิทย ์

วิบุลผลประเสริฐ  นพ.สมศักดิ ์  ชุณหรัศมิ และนายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็นที่ ปรึกษา นพ์ .อาํพล จินดาวัฒนะ 

เป็นประธาน มี นพ.ฑิณกร โนรี และ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ พิจารณากาํหนด

ประเดน็และปัญหาเร่งด่วน และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการกาํลังคนด้านสขุภาพแห่งชาติ  

๓. คณะกรรมการกาํลังคนด้านสขุภาพแห่งชาติได้มีมติที่ ประชุมที่ สาํคัญ รวม ๔ ประการ คือ 

๓.๑  เห็นชอบให้ สช . ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือนําข้อเสนอแนะต่อร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสยีหายจากการรับบริการสาธารณสขุ พ.ศ. .… ไปดาํเนินการต่อไป  

๓.๒  มอบหมายให้ทมีเลขานุการ พัฒนาข้อมูลทางวิชาการ รวม ๔ เร่ือง คือ ๑) ฐานข้อมูลกาํลังคน

ทุกวิชาชีพ ๒) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อกาํลังคนด้านสขุภาพ ๓) การพัฒนาระบบ

สขุภาพระดับปฐมภมิู และ ๔) การพัฒนาระบบสขุภาพระดับทุติยภมิูและตติยภมิู 

๓.๓  เหน็ชอบให้มีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองการพัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐมภมิู และ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินงานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพ่ือบรรจุเป็นระเบียบวาระ

การประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาติประจาํปี ๒๕๕๑ ด้วย 

๓.๔  เห็นชอบให้สาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วย

ประสานงานกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ เพ่ือนําข้อมูลเกี่ ยวกับกาํลังคนด้าน

สขุภาพมาใช้ในการวางแผนการดาํเนินงานต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ  

มติท่ีประชมุ  รับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานของคณะกรรมการกาํลังคนด้านสุขภาพ

แห่งชาติและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย

กบัแพทย์ 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๖ 
 

๔.๕   ความกา้วหนา้ในการเสนอนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกนักําจัดศตัรูพืชเพื่อลดผลกระทบทาง

สุขภาพ 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า ตามที่ คสช.ได้มีมติในการประชุม

คร้ังที่  ๓/๒๕๕๑ ในประเดน็การจัดการสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลดผลกระทบทางสขุภาพ ดังน้ี 

๑. เหน็ชอบให้เสนอข้อเสนอของ คสช. เร่ืองนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลด

ผลกระทบทางสุขภาพในประเดน็ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ“การควบคุมการโฆษณาและขายตรง” 

ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือมอบให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายและหน่วยงานที่

เกี่ ยวข้องรับไปดาํเนินการ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการติดตามผลการดาํเนินการตาม ๒.๑ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  ตามหน้าที่

และอาํนาจของคสช.ในมาตรา ๒๕(๒) แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ต่อไปด้วย 

๓. มอบฝ่ายเลขานุการรับไปพิจารณาตั้งกลไกเฉพาะมาดูแลเร่ืองนี้   เพ่ือผลักดันให้ครอบคลุมในทุกมิติ 

บัดน้ี เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ได้จัดเตรียมเร่ืองดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 

ทั้งน้ี สช. ในฐานะหน่วยเลขานุการของ คสช. ได้จัดการประชุมหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือทาํความเข้าใจร่วมกัน

ต่อข้อเสนอของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ในเร่ืองนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกนักาํจัดศัตรูพืชเพ่ือลด

ผลกระทบทางสขุภาพ เม่ือวันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยที่ ประชุมมีมติเหน็ชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

สขุภาพแห่งชาติทั้ง ๓ ข้อเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้ข้อเสนอดังกล่าวมีผลในทางปฏบัิติต่อไป  
 สาํหรับมติในข้อ ๓ เร่ืองการต้ังกลไกเฉพาะน้ัน สช.กาํลังจัดกระบวนการหารือร่วมกับหน่วยงานและ

ภาคีที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือการดาํเนินงานต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ  

มติท่ีประชมุ  รับทราบความก้าวหน้าในการเสนอนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช

เพ่ือลด ผลกระทบทางสขุภาพ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างรอบรรจุวาระเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองเพื่อพจิารณา 

๕.๑ ขอ้เสนอนโยบายการแกไ้ขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้ นท่ี
มาบตาพุดและพื้ นท่ีจงัหวดัระยอง              

นพ.อําพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า สืบเน่ืองจากมติการประชุม

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คสช.) คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑ เม่ือวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ ประชุมได้รับทราบ

รายงานผลการพัฒนากระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ : กรณีผลกระทบจากอตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบ

ตาพุดและพ้ืนที่ จังหวัดระยอง ตามที่ เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้ย่ืนเร่ืองขอใช้สทิธิตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๔๐ และสาํนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มอบหมายให้มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) ดําเนินการพัฒนา

กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและจังหวัด

ระยอง ประกอบด้วยการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การลงพ้ืนที่ พูดคุยกลุ่มย่อย การจัดเวที

ย่อย การสาํรวจความคิดเหน็ของประชาชน การสื่ อสารสาธารณะผ่านช่องทางและสื่ อต่างๆ มีการจัดเวทสีมัชชา

สขุภาพเฉพาะประเดน็ในจังหวัดระยอง ๓ คร้ัง และเม่ือวันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้นาํข้อเสนอเชิงนโยบายที่



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๑๗ 
 

พัฒนาขึ้นเสนอรับฟังความเหน็จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีในสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

กรุงเทพมหานคร   

ในการประชุมคร้ังน้ี สช. ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องเข้าร่วมเพ่ือเป็นผู้ให้

ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ที่ ประชุม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหรรม เลขาธิการสาํนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง

เมือง ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลมาบตาพุด ผู้แทนเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกที่ ย่ืนขอใช้สิทธิฯ และขออนุญาตให้ ดร.เดชรัต        

สขุกาํเนิด จากมูลนิธนิโยบายสขุภาวะ เป็นผู้นาํเสนอ 
           ดร.เดชรัต  สุขกาํเนิด จากมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ได้นาํเสนอข้อมูล ผลการดาํเนินงานและข้อเสนอ    

ซ่ึงมีสาระโดยสรุป ดังน้ี 

ขอ้เท็จจริง 

๑. ผลกระทบจากการพฒันาต่อปัจจยักําหนดสุขภาพ 

• ด้านการเจบ็ป่วย 

มลพิษในสิ่ งแวดล้อมทั้งดิน นํา้ อากาศ และภาวะความกดดันทางเศรษฐกจิและสงัคมเป็นปัจจั

สาํคัญส่งผลให้แนวโน้มความเจบ็ป่วยของประชาชนในพ้ืนที่ มาบตาพุด และจังหวัดระยองเพ่ิมสูงขึ้น ระหว่างปี 

๒๕๓๓ – ๒๕๔๙ พบว่า โรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มโรคที่ ประชาชนจังหวัดระยองเข้ารับบริการสูงเป็น

อันดับ ๑ สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ และยังมีแนวโน้มสูงขึ้ นเร่ือยๆ ทั้งเดก็ และผู้ใหญ่ในระยองป่วยด้วยโรค

ภมิูแพ้กนัมากขึ้น 

จากการศึกษาระบาดวิทยาโรคมะเร็งในประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างปี  

๒๕๔๐-๒๕๔๔ พบว่า สถิติการเกดิโรคมะเรง็ทุกชนิดและโรคมะเรง็เมด็เลือดขาวของชาวอาํเภอเมืองระยอง ซึ่ ง

เป็นที่ ตั้งของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด มีสถิติสงูที่ สดุ เม่ือเปรียบเทยีบกบัอาํเภออื่ นๆ  ชาวระยองมีแนวโน้ม

การเป็นมะเร็งเพ่ิมขึ้ น โดยเฉพาะมะเรง็ปอด และยังมีงานวิจัยวิเคราะห์ตัวอย่างเยื่ อบุข้างแก้มของประชาชน 

๑๐๐ คนในเขตมาบตาพุด พบว่ากว่าคร่ึงพบสารพันธุกรรมที่ บ่งบอกความผิดปกติของยีนในร่างกายที่ มี     

ความเสี่ ยงต่อการเป็นมะเรง็ และกรมควบคุมโรคศึกษาพบว่าปัสสาวะของชาวมาบตาพุด ประมาณร้อยละ๑๖ 

พบสารก่อมะเรง็เมด็เลือดขาวในปัสสาวะสงูเกนิมาตรฐาน 

จํานวนผู้ป่วยเอดส์ที่ เป็นผลสืบเน่ืองจากการอพยพของแรงงานต่างถิ่ นและสภาพสังคมใน

จังหวัดระยองกส็งูกว่าจังหวัดอื่ นๆในภาคตะวันออก โดยเฉพาะเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๔๗   พบอตัรา

ผู้ป่วยรายใหม่ ๑๕.๘ คนต่อแสนประชากร ซ่ึงสูงเป็นอันดับ ๕ ของประเทศ ขณะที่ จาํนวนผู้ป่วยหลายโรคเพ่ิม 

แต่ความแออดัของประชากรทาํให้ไม่สามารถเข้าถงึบริการด้านสาธารณสขุอย่างพอเพียง  ในระดับปัจเจกบุคคล 

พบว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เร่ืองพิษภัยจากสารเคมี วัตถุมีพิษและการป้องกันตนเองจากพิษภัยสารเคมี

ด้วย 

• ด้านสิ่ งแวดล้อม 

มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุสาํคัญของผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านสุขภาพในพ้ืนที่

อตุสาหกรรมของระยอง โดยอยู่ในรูปของสารประกอบอนิทรีย์ระเหยง่าย(สารในกลุ่มวีโอซี ในทางอาชีวอนามัย  
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และในการจัดการสารเคมี สารวีโอซีถือเป็นสารกลุ่มหน่ึงที่ มีพิษภัยชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพิษแบบเฉียบพลันและ

พิษแบบสะสมเร้ือรังที่ มีต่ออวัยวะทุกระบบ) ฝุ่ นละออง และก๊าซพิษจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง เช่น ซัลเฟอร์   

ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน โดยพบว่า โรงงานและโรงไฟฟ้าประมาณ ๔-๕ โรงใน               

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนที่ ใกล้เคียงเป็นผู้ก่อก๊าซพิษจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง รวมกันคิดเป็น

สดัส่วนถงึร้อยละ ๗๐-๘๐ ของการปล่อยมลพิษของโรงงานทั้งหมดตามที่ ได้รับอนุญาตในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม 

ปี ๒๕๔๘ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจพบสารวีโอซีในบรรยากาศที่ มาบตาพุดกว่า ๔๐ 

ชนิด และ ๒๐ ชนิดเกนิมาตรฐานของ USEPA ปลายปี ๒๕๔๙ ประชาชนในพ้ืนที่ มาบตาพุดได้ออกมาเรียกร้อง

ให้มีการประกาศเขตควบคุมมลพิษ แต่รัฐบาลกยั็งไม่ประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยอ้างเหตุผลว่า ยงัไม่มี

ความสมัพนัธท่ี์ชดัเจนระหวา่งปัญหามลพิษกบัความเจบ็ป่วยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

นอกจากมลพิษทางอากาศ มาบตาพุดยังมีปัญหามลพิษทางนํา้ ทั้งคุณภาพนํา้ผวิดินและนํา้บ่อตื

โดยพบว่า ในปี ๒๕๔๙ แม่นํา้ระยองซ่ึงเป็นแม่นํา้สายหลัก มีค่าดัชนีคุณภาพนํา้เพียง ๓๖.๗ จากคะแนนเตม็ 

๑๐๐ ถือว่าตํา่สดุในรอบ ๑๐ ปี มลพิษจากของเสยีอนัตราย  ซ่ึงระยองเป็นจังหวัดที่ มีปริมาณของเสยีอนัตราย

มากเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ แต่การจัดการของเสยีอันตราย ซ่ึงมีบริษัทบริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์

สิ่ งแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) หรือเจนโก้ เป็นหน่วยงานหลักในการกาํจัดของเสยีอนัตราย พบว่า        มีแหล่ง

รองรับและบาํบัดกากของเสยีค่อนข้างจาํกดัและระบบการจัดการยังไม่มีประสทิธภิาพเพียงพอ ในทางปฏบัิติการ 

จึงมักพบว่า มีการลักลอบขนขยะพิษเหล่าน้ีไปทิ้ งตามที่ สาธารณะต่างๆเป็นประจาํ นอกจากน้ี ยังมีความเสี่ ยง

จากการเกดิอุบัติภัยสารเคมี ซ่ึงอบัุติภัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสขุภาพและความปลอดภัยของประชาชน ทั้งแบบ

เฉียบพลันและแบบสะสม หลายเหตุการณ์กไ็ม่มีการกระจายข่าวให้คนทั่วไปได้รับทราบ ทาํให้ประชาชนเกิด

ความวิตกและหวาดกลัว เน่ืองจากไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบถึงตนหรือไม่ และจะต้องปฏบัิติตนอย่างไรในภาวะ

ฉุกเฉิน เช่น กรณีล่าสดุเม่ือ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ โรงงานพีทที ีฟีนอล ในเครือ ปตท. ได้เกดิเหตุระเบิดทาํให้  

มีสารเคมีร่ัวไหล มีการอพยพคนงานโดยไม่มีการแจ้งเหตุกบัชุมชนแต่อย่างใด 

• ด้านทรัพยากร 
ระยองเคยเป็นพ้ืนที่ เกษตรกรรมผลไม้ที่ มีช่ือเสยีง อ่างเกบ็นํา้ต่างๆ ในพ้ืนที่ ภาคตะวันออกจึงถู

สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ทางชลประทานเป็นหลัก เพ่ือส่งนํา้ไปหล่อเลี้ยงพ้ืนที่ เกษตรกรรม แต่ต่อมาอ่างเกบ็นํ

เหล่าน้ีมีการวางท่อส่งนํา้เข้าสู่พ้ืนที่ ภาคอตุสาหกรรม   ซ่ึงรัฐไม่ได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาแหล่งนํา้ส ําหรับก

เติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ทั้งน้ี เหน็ได้จากงบประมาณในการพัฒนาแหล่งนํา้ของโครงการพัฒน

พ้ืนที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปีงบประมาณ ๒๕๓๘-๒๕๔๙ คิดเป็นเพียงร้อยละ ๖ ซึ่ งน้อยมาก เม่ือเทยีบกับ

งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ทา่เรือ สนามบิน ซ่ึงมีมากถงึร้อยละ ๘๔  

มีการจัดตั้งบริษัทอีสต์วอเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ โดยมีการ

ประปาส่วนภมิูภาคถอืหุ้น ๑๐๐ % เพ่ือเป็นกลไกจัดการเพ่ือให้การป้อนนํา้เข้าสู่พ้ืนที่ อตุสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

ต่อมาบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ดาํเนินการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่นักลงทุน

ทัว่ไปและจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี ๒๕๔๐ 

นอกจากนั้น ยังมีกลไกการบริหารจัดการนํา้ภายใต้คณะอนุกรรมการกลุ่มลุ่มนํา้ ซ่ึงแต่งตั้งขึ้ น

ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรนํา้แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือปฏบัิติหน้าที่ ในแต่ละ
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ลุ่มนํ้า ซึ่ งคัดเลือกจากข้าราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกจิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ผู้แทนองค์กรผู้ใช้นํา้     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกบัการใช้ทรัพยากรนํา้  ซ่ึงปฏบัิติหน้าที่ หรืออาศัยอยู่ในลุ่มนํา้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้แล

ประสบการณ์เกี่ ยวกบัการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ อย่างไรกต็าม ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ได้รว

อาํนาจการวางแผนการจัดการนํ้าไว้ที่ คณะกรรมการทรัพยากรนํา้แห่งชาติ ซึ่ งมีนายกรัฐมนตรี          เป็น

ประธาน และจากสัดส่วนของคณะอนุกรรมการลุ่มนํ้าพบว่า มีภาคประชาชนน้อยมาก ส่งผลให้มติที่ ประชุ

อนุกรรมการมีโอกาสเป็นไปทางตรงกันข้ามกับความต้องการของภาคประชาชนที่ ต้องการดํารงชีวิตอย่าง

พอเพียง 

การจัดสรรนํ้าของรัฐที่ มุ่งให้ความสาํคัญกบัภาคอตุสาหกรรมเป็นหลักก่อให้เกดิผลกระทบ   

ต่อชุมชนภาคการเกษตรและประมงชายฝ่ัง ชุมชนเขตเมือง รวมถึงธุรกิจท่องเที่ ยวอาทิ การเข้าไม่ถึงนํ้า      

อย่างพอเพียงในการผลิตและการบริโภค ทาํให้ประชาชนต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อนํา้เพ่ือการอปุโภคบริโภคมา

ขึ้ น ประเดน็การขาดแคลนนํ้าจึงอาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่ รุนแรงภายในสงัคมระยองในอนาคต หา

รัฐบาลไม่มีแนวทางการจัดสรรนํา้ที่ เป็นธรรมและเหมาะสม 

นอกจากน้ันยังมีผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝ่ังและประมงจากการลดลงของพ้ืนที่ ป่าชายเลน  

ถึงร้อยละ ๗๐ เทียบกับปี ๒๕๑๘ ก่อเกิดผลตามมาคือการกัดเซาะชายฝ่ังอย่างรุนแรง กิจกรรมบนชายฝ่ัง      

ยังส่งผลต่อคุณภาพนํา้ทะเลและระบบนิเวศของสิ่ งมีชีวิตในทะเล ปริมาณและชนิดของสตัว์นํา้เคม็  มีแนวโน้ม

ลดลงมาโดยตลอด และสตัว์นํา้ที่ จับได้มักมีการปนเป้ือนของสารเคมีและคราบนํา้มัน และมีลักษณะผดิปกติ เช่

ส ีขนาด  ที่ สดุแล้วชาวประมงกไ็ม่อาจจะยืดอายุการดาํรงอยู่ของอาชีพประมงให้ยั่งยืนไปช่ัวลูกช่ัวหลานได้ 

ผลกระทบสาํคัญทางทรัพยากรอกีด้านหน่ึงคือ การใช้ประโยชน์ที่ ดินและผงัเมือง ทั้งน้ี  ผงัเมือง

เป็นนโยบายสาธารณะซ่ึงมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสงัคมของชุมชนเป็นอย่างมาก 

ในกรณีของพ้ืนที่ มาบตาพุดและพ้ืนที่ บ้านฉาง จังหวัดระยอง ประชาชนจํานวนมากต้องเดือดร้อนจากการ

ปรับเปล่ียนสีผังเมือง และข้อกาํหนดในการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามความต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม   

เป็นหลัก โดยไม่ได้คาํนึงถึงความอยู่ร้อนนอนทุกข์ของประชาชน ทาํให้เป้าหมายสาํคัญของการจัดทาํผังเมือง   

ซ่ึงถอืเป็นศาสตร์ที่ สาํคัญของการพัฒนาถูกบิดเบือนไป  

ตัวอย่าง เช่น กรณีพ้ืนที่ ของนิคมอุตสาหกรรมเอเชียตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อาํเภอบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง ซ่ึงถูกกาํหนดเป็นที่ ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) มีข้อกาํหนดประการหน่ึงว่า ห้าม

การประกอบกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ ใช้วัตถุดิบซ่ึงมาจากการกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียมหรือการแยกกา๊

ธรรมชาติ หลังประกาศใช้ผังเมืองได้เพียงหน่ึงปี บริษัทฯได้ย่ืนคาํร้องขอให้ยกเลิกข้อกาํหนดดังกล่าว โดยให้

เหตุผลว่าเน่ืองจากมีนักลงทุนหลายรายทั้งจากภายในและต่างประเทศแสดงความประสงค์จะลงทุนด้าน

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี แต่ไม่สามารถดาํเนินการเตม็รูปแบบได้ การปรับเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี มีประชาชนชาวบ้าน

ฉาง ย่ืนคําร้องคัดค้านกว่าเจ็ดพันคน แต่คณะอนุกรรมการผังเมืองได้พิจารณาและมีมติเห็นควรยกคําร้อง 

เน่ืองจากเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ที่ รัฐได้ลงทุนบริการพ้ืนฐานไว้อย่าง

สมบูรณ์พร้อมแล้ว และรัฐมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในพ้ืนที่ เขตอุตสาหกรรมชายฝ่ังทะเล

ตะวันออก 

ในกรณีของการพัฒนาพ้ืนที่ มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง หลักการของผังเมืองและสุขภาวะ

ของชุมชนจึงไม่ได้รับความสาํคัญในกระบวนการตัดสินใจ เน่ืองจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
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ในเร่ืองที่ จะมีผลกระทบต่อตนเอง ความคิดเหน็ของประชาชนในท้องถิ่ นไม่มีความหมายเพียงพอเม่ือเทยีบกับ

แผนของรัฐทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซ่ึงมากาํหนดความเป็นไปของท้องถิ่ นโดยเบด็เสร็จในอนาคต

กฎหมายด้านผังเมืองจึงควร  ต้องปรับโครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจให้เอื้ อต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมากขึ้น 

• ด้านสงัคม 

ปัญหาทางสงัคมของจังหวัดระยองเกดิขึ้นเน่ืองจากสาเหตุหลัก ๒ ประการคือ การไหลบ่าเข้ามา

ของแรงงาน โดยไม่มีการเตรียมการในชุมชน จนเกดิเป็นปัญหาทางสงัคมตามมา เช่น  เกดิความแปลกแยกทาง

วัฒนธรรมตามมา มีการแย่งชิงทรัพยากรและบริการต่างๆ เน่ืองจากความแออัด ขาดความมีนํา้หน่ึงใจเดียวกั

ระหว่างสมาชิกในชุมชน วัฒนธรรมในการร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและการพัฒนาชุมชนเสื่ อมคลายลง ส่วนอีก

สาเหตุหน่ึงคือ การลงทุนทางด้านสังคมในระยองอยู่ในเกณฑ์ตํา่ ไม่ได้ให้ความสาํคัญกบัการลงทุนและค่าใช้จ่า

ด้านการศึกษา ด้านการเคหะและชุมชน ด้านศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และ ด้านสังคมอย่างจริงจัง      

โดยงบประมาณด้านน้ีจังหวัดระยองได้รับตํา่กว่าค่าเฉล่ียของประเทศเป็นอย่างมาก 

ผลลัพธ์จากปัญหาทางสังคมและการละเลยการลงทุนทางสังคมดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบ    

อย่างรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยอง สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนของจังหวัดระยอง มี     

ความเสี่ ยงและผลกระทบที่ น่าวิตกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นอัตราเด็ก  ที่ พยายามฆ่าตัวตาย อัตราเด็ก        

ที่ ติดเช้ือเอช ไอ วี อัตราเดก็ที่ เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์   ร้อยละของเดก็ที่ มีเพศสัมพันธ์แล้วในระดับ

อาชีวศึกษา อตัราเดก็ที่ มาทาํคลอด หรืออตัราเดก็ที่ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซ่ึงจังหวัดระยองล้วนมีอตัราที่ สูงกว่า

ค่าเฉล่ียของทั้งประเทศ รวมถึงปัญหาเร่ืองเพศ (การมีเพศสมัพันธ์ก่อนวัยอนัควร การตั้งครรภ์ในระหว่างเรียน    

การทาํแท้ง การทอดทิ้ งทารกเม่ือแรกเกิด การได้รับผลกระทบจากเอดส์ การล่วงละเมิดทางเพศ การเปล่ียน    

คู่นอน การขายบริการทางเพศ การเบ่ียงเบนทางเพศ เป็นต้น) ปัญหาเร่ืองพฤติกรรม (การชอบความรุนแรง 

ก้าวร้าว ทะเลาะวิวาท การตั้งแกง๊-ก่อความราํคาญ หนีเรียน ติดเกมส์ ติดพนันบอล ติดเที่ ยว เข้าสู่ขบวนการ   

ยาเสพติด-เสพและค้า ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ก่ออาชญากรรม เป็นต้น) และปัญหาเดก็หาย ซึ่ งมีหลายลักษณะ 

เช่น ถูกลักพาตัว ถูกล่อลวง ติดแชทไลน์ทางอนิเตอร์เนต็หรือทางโทรศัพท ์ ติดเกมส ์หรือชู้สาว เป็นต้น  

นอกจากน้ี ปัญหาเยาวชนที่ เป็นเอกลักษณ์ของสังคมอุตสาหกรรม คือ ปัญหา“เด็กแคมป์” 

หรือลูกหลานของคนงานก่อสร้าง ซ่ึงต้องอพยพย้ายถิ่ นไปตามสถานที่ ก่อสร้างอยู่เสมอ ทาํให้เดก็กลุ่มนี้ มีปัญหา

ในการเรียนและการเข้าสังคม หรืออาจถูกชักจูงไปในทางที่  ไม่เหมาะสมได้ง่าย  เน่ืองจากผู้ปกครองไม่มีเวลา 

ในการดูแล และครูอาจารย์ไม่สามารถติดตามเดก็ได้เม่ือเดก็ย้ายโรงเรียนไป 

ในการแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน จึงจาํเป็นที่ จะต้องลดและขจัดปัจจัยแวดล้อมที่ ถือเป็นปัจจัย

เสี่ ยง ในขณะเดียวกันกต้็องเพ่ิมและสนับสนุนปัจจัยสร้างที่ เกื้ อกูลต่อการเจริญเติบโตที่ เหมาะสมของเยาวชน

ต่อไป 

• ด้านเศรษฐกจิ 
ระยองเป็นจังหวัดที่ มีผลิตภัณฑม์วลรวมต่อหัวเป็นอบัดับหนึ่ งของประเทศ แต่จากการศึกษา 

ของUNDP ในปี ๒๕๕๐ เปรียบเทยีบกบัจังหวัดนครปฐมซ่ึงมีผลิตภัณฑม์วลรวมต่อหัวน้อยกว่าระยองถงึ ๖ เท่า 

พบว่าระยองมีดัชนีความก้าวหน้าของคนตํา่กว่า โดยระยองมีดัชนีอยู่ในอนัดับ ๙ ขณะที่ นครปฐมเป็นอนัดับ ๘  
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จังหวัดระยองมีดัชนีครอบครัวและชุมชน และดัชนีการมีส่วนร่วมอยู่ในเกณฑ์ตํ่า (เป็นลําดับที่  ๕๙ และ ๕๗ 

ของประเทศ) นอกจากน้ัน ระยองยังมีดัชนีสุขภาพที่ ตํ่ากว่านครปฐมมาก (ระยองเป็นอันดับที่  ๒๑ นครปฐม

เป็นอันดับ   ที่  ๑๐) และที่ น่าสนใจเป็นอย่างย่ิงกคื็อ ระยอง ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวสูงที่ สดุของประเทศ

กลับมีดัชนีทางเศรษฐกจิอยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ัน (ระยองเป็นอนัดับที่  ๒๔ ของประเทศ) และยังมีอันดับตํ่

กว่านครปฐม (นครปฐมเป็นอันดับ ๑๒ ของประเทศ) ข้อมูลดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่ เด่นชัดว่า ผลิตภัณฑ์

มวลรวมต่อหัวที่ สูงที่ สุดของประเทศ ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนในระยอง    

จะดีขึ้ นตามไปด้วย  ในหลายประเด็นตัวช้ีวัด คุณภาพชีวิตของคนระยองกลับอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉล่ีย     

ของทั้งประเทศ ย่ิงไปกว่าน้ัน ในบางประเดน็ตัวช้ีวัด โดยเฉพาะมิติทางด้านสังคม คนระยองกลับต้องเผชิญ

ปัญหาสงัคมในระดับที่ รุนแรงกว่าคนนครปฐมและค่าเฉล่ียของทั้งประเทศมาก 

๒. ศกัยภาพการรองรบัมลพิษของพื้ นท่ีมาบตาพุด 

นับแต่ปี ๒๕๓๘-๒๕๓๙ ที่ มีการลงทุนขยายอตุสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างมากในพ้ืนที่  โดยเฉพาะการ

สร้างโรงกล่ันนํา้มันในพ้ืนที่ กนัชนระหว่างนิคมอตุสาหกรรมกบัโรงเรียนและชุมชน จนนาํมาสู่วิกฤตมลพิษกรณ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารในปี ๒๕๔๐ที่ มีนักเรียนป่วย จนมีการย้ายโรงเรียน  ออกนอกพ้ืนที่  ทาํให้เกิด

คาํถามถึงข้อจาํกดัของพ้ืนที่ ในการรองรับการขยายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง และการรองรับมลพิษ

ต่างๆ ที่ เกดิข้ึน คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ จึงมีมติในปี ๒๕๔๑ ให้พิจารณาศักยภาพการรองรับมลพิษ

บริเวณพ้ืนที่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีเน้ือหาที่ สาํคัญคือ หากผลการประเมินมีค่าเกนิกว่าเกณฑม์าตรฐาน 

โครงการใหม่ที่ กาํลังขออนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (อีไอเอ) จะต้องปรับลดอัตราการ

ระบายมลพิษตามที่ รัฐกาํหนด รวมทั้งจะส่งผล ต่อการอนุมัติโครงการอื่ นๆ ที่ จะขยายเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ มาบตาพุด 

หน่วยงานที่ รับผิดชอบการศึกษาได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) สาํนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (สผ.) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) โดยครอบคลุมมลพิษทางอากาศเพียง ๓ ชนิด ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจน    

ไดออกไซด์ และฝุ่ นขนาดเลก็ การศึกษาดาํเนินการในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ และเม่ือได้ร่างผลการศึกษาในปี ๒๕๔๖ 

มีแนวโน้มว่า ศักยภาพการรองรับมลพิษเต็มแลว้ โดยพบว่า หากโรงงานต่างๆระบายมลสารในอัตราสูงสุด

ตามท่ีไดร้บัการอนุญาตในรายงานการอีไอเอ จะทําใหค่้าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด ์   

มีค่าเขม้ขน้สงูเกินค่ามาตรฐาน แสดงวา่ศักยภาพการรองรบัมลพิษของพ้ืนท่ีมาบตาพุดเต็มแลว้ และจะส่งผลให้

โรงงานที่ มีอยู่แล้วต้องลดการปล่อยมลพิษลง โครงการใหม่ๆก็ไม่สามารถอนุมัติได้ แต่ทางการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นาํเสนอข้อมูล  อีกชุดหน่ึงที่ แสดงว่า ค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ   

ยังตํ่ากว่าค่ามาตรฐานอยู่มาก อกีทั้งข้อมูลอตัราการปล่อยมลพิษจริงตํา่กว่าอตัราสงูสดุที่ ขออนุญาตในรายงาน  

อีไอเออีกมาก และมีการผลักดันให้ใช้ค่าการปล่อยมลพิษจริงของแต่ละโรงงานในการประเมิน  ทาํให้เกิด   

ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านสิ่ งแวดล้อม จนกระทั่งมีการปรับปรุงร่างผลการศึกษา 

โดยไม่ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่อย่างใด ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ การประชุมนัดพิเศษของ

คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาศักยภาพการรองรับมลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ มาบตาพุด ที่ ประชุม  

มีมติให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลนําเข้า เพ่ือให้แบบจาํลอง    

มีความถูกต้องเช่ือถอืได้ ภายในระยะเวลา ๑ ปี  
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จะเหน็ได้ว่า การดาํเนินการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ มาบตาพุดตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ 

จนถงึปัจจุบันใช้เวลาในการศึกษายาวนานกว่า ๙ ปี โดยยังไม่สามารถสรุปได้   ทั้งๆที่ มีร่างผลการศึกษาที่ ช้ีว่า 

 ศักยภาพการรองรับมลพิษเต็มแล้ว แทนที่ จะมีการเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กลับอนุมัติให้    

ขยายอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ระหว่างที่ ปรับปรุงการศึกษา รวมประมาณ ๗๐ โครงการ และ

การขยายอุตสาหกรรมกเ็ดินหน้าอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งการศึกษากไ็ม่เปิดกว้างให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูล และไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้ที่ เกี่ ยวข้องแต่อย่างใด   

อีกทั้งไม่นาํผลการศึกษาวิจัยอื่ นๆ เกี่ ยวกบัศักยภาพการรองรับมลพิษของพ้ืนที่ มาบตาพุด เช่น การศึกษาวิจัย

ของสถาบันมะเรง็แห่งชาติ การศึกษาของกรมควบคุมโรค เป็นต้น  เข้าไปเป็นข้อมูลพิจารณาร่วมด้วย 

ข้อค้นพบ 

๑. ข้อค้นพบจากกระบวนการสมัชชาสขุภาพในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง พบว่า 

๑.๑ ปัจจัยกาํหนดสุขภาพของชาวระยอง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมด้านทรัพยากร 

ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม จนกระทั่งในปัจจุบันได้

ก่อผลกระทบทางลบอย่างรุนแรงต่อปัจจัยกาํหนดสขุภาพทั้ง ๔ ด้าน  

๑.๒ วิสยัทศัน์การพัฒนาของชาวระยองที่ ประชาชนมุ่งหวัง ที่ ได้จากการสาํรวจความคิดเหน็ของ

ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดระยอง ได้แก่ ๑) การปลอดจากมลพิษอุตสาหกรรม ๒) การเกษตร

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ๓) ความสมัพันธท์างสงัคมแบบไปมาหาสู่กนั ๔) การท่องเที่ ยว

เชิงนิเวศบนฐานการอนุรักษ์ทรัพยากร และ ๕) การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่ นสําหรับ   

การพัฒนาในอนาคต ซ่ึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองของภาครัฐในปัจจุบัน ขัดแย้งกับ

วิสยัทศัน์ดังกล่าว 

๑.๓ จังหวัดระยอง ยังมีศักยภาพและมีทุนทางสังคมอยู่มาก สาํหรับทางเลือกการพัฒนาอื่ นๆ   

ที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาของชาวระยอง และสร้างผลกระทบทางบวกต่อปัจจัย

กาํหนดสขุภาพของชาวระยอง 

๒. ข้อค้นพบจากการใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสขุภาพวิเคราะห์ ตัวแบบทางเลือกอนาคต

การพัฒนาจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็น ๓ ตัวแบบทางเลือกที่ วิเคราะห์ได้จากการดาํเนินโครงการ พบว่า 

๒.๑  ทางเลือกที่  ๑ การพัฒนาตามแนวทางที่ ถูกกาํหนดไว้ คือแผนปิโตรเคมีระยะสาม    จะย่ิง

สร้างผลกระทบทางลบต่อปัจจัยกาํหนดสุขภาพของชาวระยองให้รุนแรงมากขึ้ น แม้หาก

แผนการลดและขจัดมลพิษประสบผลสาํเร็จ กจ็ะช่วยลดผลกระทบทางลบต่อปัจจัยด้าน

สิ่ งแวดล้อมและด้านทรัพยากรเพียงบางส่วน ในขณะที่ ปัจจัยด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ

ยังคงเกดิผลกระทบทางลบอย่างรุนแรง 

๒.๒ ทางเลือกที่  ๒ แนวทางการพัฒนาตาม วิสัยทัศน์การพัฒนาของชาวระยอง จะสร้าง

ผลกระทบทางบวกต่อปัจจัยกาํหนดสขุภาพทั้ง ๔ ด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและ

สงัคม แต่ปัจจัยกาํหนดสขุภาพด้านทรัพยากรและด้านเศรษฐกจิบางประเดน็ยังมีผลกระทบ 

ทางบวกเพียงเลก็น้อย 
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๒.๓ ทางเลือกที่  ๓ การสร้างสมดุลแห่งการพัฒนา จะสร้างผลกระทบทางบวกต่อปัจจัยกาํหนด

สุขภาพทั้ง ๔ ด้าน โดยเฉพาะปัจจัยด้านทรัพยากรและเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลกระทบทางบวก

มากกว่าแนวทางวิสยัทศัน์การพัฒนาของชาวระยอง 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย   

         ๑. เสนอให้รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองที่ มีความขัดแย้งระหว่างแนว

ทางการขยายอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่  ๓ กับวิสัยทัศน์การพัฒนาของชาว

ระยอง โดย 

             ๑.๑  จัดตั้ งคณะกรรมการ อันประกอบด้วย ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพ่ือพิจารณาทบทวนแนวทาง     

การพัฒนาจังหวัดระยองในปัจจุบัน และเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยองที่ เอื้อต่อสขุภาพ 

ทั้งการพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ อีกทั้ง     

เข้าร่วมกระบวนการจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดระยอง รวมถึงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์         

ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดระยอง เช่น แผนพัฒนาภาค หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรม   

ปิโตรเคมีระยะที่  ๓ 

             ๑.๒  ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง ทาํการวางและจัดทาํผังเมืองรวมบริเวณ

อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ โดยให้พิจารณาทบทวนการประกาศพ้ืนที่    

สีม่วง ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ อุตสาหกรรมที่ ประกาศใช้ทับซ้อนกับพ้ืนที่ ชุมชนในปัจจุบัน และต้อง

กาํหนดให้มีพ้ืนที่ กันชน (Buffer Zone) สาํหรับพ้ืนที่ อุตสาหกรรมทุกส่วน อันจะเป็นการ

ป้องกันไม่ให้ผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะมลพิษและความเสี่ ยงต่ออุบัติภัยลุกลามออกไป 

โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ มาบตาพุด และอาํเภอ บ้านฉาง โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในพ้ืนที่  ในทุกขั้นตอน 

             ๑.๓  ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน และ บมจ. อีสต์วอเตอร์ 

ปรับปรุงระบบการจัดการทรัพยากรนํา้ใหม่ โดยต้องยอมรับและเพ่ิมบทบาท อาํนาจในการ

จัดการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการลุ่มนํา้ รวมถงึบทบาทขององค์กรปกครองส่ว

ท้องถิ่ นให้มากขึ้น นาํมาตรการการจัดการด้านความต้องการใช้ (Demand Side Management) 

รวมถึงมาตรการราคา มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือลดความต้องการใช้นํา้ที่ ไม่มีประสทิธภิา

ของภาคอุตสาหกรรมลง และแบ่งสรรผลประโยชน์จากการขายนํา้ในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง ให้แก

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ลุ่มนํา้ ตั้งแต่ต้นนํา้จนถงึปลายนํา้ แก้ปัญหามลพิษทาง

นํ้า จัดการ เผยแพร่องค์ความรู้และระบบข้อมูลนํ้าในภาพรวมของจังหวัดระยองและภา

ตะวันออก เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตาม การจัดการนํา้ในพ้ืนที่ ได้โดยง่ายและทนัทว่งท ี

              ๑ .๔  เสนอให้หน่วยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้องได้แก่  กระทรวงการคลัง  กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่วมกันพิจารณา

ปรับปรุงระบบและมาตรการทางการคลัง      โดยให้โรงงานและภาคธุรกจิที่ ดาํเนินการอยู่ใน 
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จังหวัดระยองต้องเสียภาษีที่ เกี่ ยวข้องในจังหวัดระยอง ทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษี

สาํหรับโรงงานใหม่ในจังหวัดระยอง เน่ืองจากขณะน้ีโรงงานในจังหวัดระยองเกิดขึ้ นเป็น  

จาํนวนมาก นาํระบบและมาตรการทางภาษีสิ่ งแวดล้อมมาบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยการจัดตั้ง

กองทุนสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง ทั้งน้ี ต้อง เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามี    

ส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ และระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการฟ้ืนฟูทุนทางสังคม    

ในจังหวัดระยองร่วมกันและทบทวนแนวทางการจัดต้ังและการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน

พัฒนาชุมชนต่างๆ ที่ จัดตั้งข้ึนโดยภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าเพ่ือป้องกันความแตกแยก

ของชุมชน 

               ๑.๕ เสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จําเป็นต้องดําเนินการร่วมกับ

หน่วยงานในพ้ืนที่  ทั้งจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และองค์กรภาคประชาสงัคม 

เพ่ือจัดให้มีระบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาเดก็และ

เยาวชน ได้แก่ เครือข่ายเฝ้าระวังเดก็และเยาวชนกลุ่มพิเศษ กลไกสนับสนุนการลงทุนในการ

พัฒนาพ้ืนที่ ดีและกิจกรรมของเดก็และเยาวชน สนับสนุนให้เกิดการลงทุน  ทางสังคม ฟ้ืนฟู

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น และนําวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาใช้เป็นแนวทาง

หลักในการพัฒนาจังหวัดระยอง 

               ๑.๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องเช่น การประปาส่วนภมิูภาค กระทรวงสาธารณสขุ ประสานงาน

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพ่ือจัดให้มีบริการทางสังคม ซ่ึงเป็นความจาํเป็นข้ันพ้ืนฐาน

ให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบบริการทางสาธารณสุขที่ เกี่ ยวข้องกับ

อนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และระบบนํา้ประปาในชุมชนมาบตาพุด 

          ๒. เสนอให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุม

มลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ร่วมกันดาํเนินการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและอําเภอบ้านฉาง เช่น ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ ยงจากอนัตรายที่ อาจเกดิจาก

การประกอบกิจการโรงงาน ทาํเนียบการปลดปล่อยและเคลื่ อนย้ายมลพิษ แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

เป็นต้น รวมถงึต้องเผยแพร่วิธีป้องกันผลกระทบและวิธกีารสร้างเสริมสขุภาพในภาวะมลพิษให้ประชาชนทราบ

อย่างทัว่ถงึ โดยเรว็และต่อเน่ือง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ 

  ๓. เสนอให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุม

มลพิษ และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จัดทาํแผนและกฎการปฏบัิติการ (Rules of Engagement) 

สาํหรับป้องกนัและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ ยงของสารเคมีต่างๆ ที่ ใช้

ในอุตสาหกรรมในแต่ละพ้ืนที่ ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ และต้องให้ความสาํคัญกบัการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่ น สหภาพแรงงานหรือองค์กรของพนักงาน องค์กรสาธารณกุศล และประชาชนในพ้ืนที่  ใน

การจัดทาํแผนป้องกนัและบรรเทาอบุัติภัยสารเคมีระดับจังหวัด 
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           ๔. เสนอให้คสช.พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการดาํเนินงาน และความเข้มแขง็

ของภาคประชาชน โดย 

๔.๑  สนับสนุนให้มีการศึกษาและแสวงหาแนวทางในการจัดตั้งกลไกผู้ตรวจการสาํหรับการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบทางสขุภาพ โดยเป็นองค์กรกลาง หรือเป็นองค์กรกึ่ งตุลาการ  ที่ ได้รับการ

ยอมรับจากทั้ง ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ภาคเอกชน ภาค

วิชาการ และภาคประชาสงัคม และเป็นองค์กรที่ มีความเป็นอสิระ ทาํหน้าที่ วิเคราะห์ ตรวจสอบ 

และเปิดเผยข้อมูลกบัประชาชน และมีอาํนาจตรวจสอบและถ่วงดุลหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ

ที่ รับผิดชอบแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อ

รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และ

ครอบคลุมทุกประเดน็ปัญหา และเพ่ือสนับสนุนการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยควร

ผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหน่ึงในการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม 

๔.๒ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของภาคประชาชน และมีการจัดทาํ

รายงานประจาํปีเกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อม สังคม และสขุภาพของประชาชนจังหวัดระยองเป็นประจาํ

ทุกปี โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเตม็ที่  รวมถึงนําข้อมูลและข้อเสนอแนะใน

รายงานดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๔.๓ สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมในจังหวัดระยองติดตามความเคลื่ อนไหวทางนโยบาย และเข้าไป

มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายอย่างใกล้ชิด โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่  

เป็นกลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนการพัฒนา    

องค์ความรู้และขีดความสามารถที่ จําเป็นต่อการดูแลปัญหาผลกระทบ  ทางสิ่ งแวดล้อมและ

สขุภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีควรพิจารณาจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์

มลพิษและโรคจากการพัฒนา” และ “มหาวิทยาลัยมาบตาพุด” เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

สาํหรับประชาชนทัว่ไปต่อไป 

 ๕. ในระหว่างที่ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ดาํเนินการทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง 

การวางและจัดทาํผงัเมืองรวมบริเวณอตุสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ และการปรับระบบการ

จัดการทรัพยากรนํา้ รัฐบาลควรชะลอการขยายและการก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่ มาบตาพุดแล

บ้านฉาง โดยหน่วยงานรัฐ ที่ เกี่ ยวข้องเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ควรพิจารณายังไม่ให้อนุมัติ อนุญาต หรือยังไม่ให้ความเห็นชอบในการ

ขยายโรงงานอุตสาหกรรมไว้ก่อน โดยจะต้องวางแนวทางและกระบวนการตัดสินใจในการให้อนุมัติ/อนุญาต/

ให้ความเหน็ชอบเสยีใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องมี ก) การ

ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพ  ข) การรับฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง และ ค) การให้

ความคิดเหน็ขององค์กรอสิระด้านสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสขุภาพ ก่อนการดาํเนินการ ทั้งน้ี การ

ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสขุภาพจะต้องเป็นกระบวนการที่ โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อย่างน้อยที่ สดุในการกาํหนดประเดน็การศึกษา (Public scoping) และในการมีส่วน

ศึกษาและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบของตนเองประกอบการพิจารณา และในการทบทวนร่างรายงาน 

(Public review) ก่อนที่ จะมีการให้ความเหน็ชอบต่อร่างรายงานดังกล่าว 
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ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๑ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

๑. ให้ความเหน็ชอบต่อข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสขุภาพ : กรณีผลกระทบจาก

อตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและพ้ืนที่ จังหวัดระยอง  

๒. ให้ความเห็นชอบให้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๕ ข้อต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเพ่ือ

มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

๓. ให้ความเหน็ชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการดาํเนินงานตามข้อเสนอ

ของ คสช. เพ่ือรายงานให้ คสช. ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบตามมาตรา ๒๕(๒) ด้วย  ทั้งน้ี 

เห็นควรเสนอให้ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ประธานสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิ่ งแวดล้อม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ มีจาํนวนกรรมการ ๑๐–๑๕ คน ทั้งน้ี  ให้

ประธานคณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบกรรมการเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป 

กรรมการและผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ ยวข้องได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเหน็เพ่ิมเติมต่อที่ ประชุม 

ดังน้ี 

นายรัชดา สิงคาลวณิช  อธบิดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้

ข้อมูลว่า สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติได้เสนอข้อเสนอในการดาํเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ

สุขภาพกรณีมาบตาพุดต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดประชุมหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ๑๓ หน่วยงานเพ่ือพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวร่วมกนั และที่ ประชุมมีมติเหน็ชอบ

ต่อข้อเสนอดังกล่าวเกอืบทั้งหมด เว้นข้อเสนอในเร่ืองการชะลอการขยายและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ใหม่ ที่ มีข้อความแตกต่างกนั ดังน้ี 

๑. ข้อเสนอของสภาที่ ปรึกษาฯ เสนอให้ชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ที่ อาจส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะในจังหวัดระยอง จนกว่าจะแก้ไขปัญหามลพิษไม่ให้เกิน

มาตรฐานที่ กาํหนด  ยกเว้นโรงงานที่ จําเป็นจะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงต้องกาํกับให้มี

มาตราการกาํจัดมลภาวะอย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้เป็นการซํา้เติมสภาวะที่ เกนิมาตรฐานอยู่แล้ว อกีทั้

มีแผนงานและมาตรการในการป้องกนัแก้ไขปัญหาที่ เกดิจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยรวม 

รวมทั้งการจัดหาสาธารณปูโภครองรับอย่างเพียงพอ    
๒. ข้อเสนอจากการประชุมทั้ง ๑๓ หน่วยงานเสนอให้ควรชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมใหม่ในพ้ืนที่ ที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อมลภาวะในจังหวัดระยอง ยกเว้นโรงงานที่

จาํเป็นต้องดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง และโรงงานที่ แสดงให้เห็นว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ อย่างมีนัยยะสาํคัญและไม่ก่อให้เกดิมลพิษในพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงข้อเสนอของที่ ประชุม ๑๓ หน่วยงานได้นํากลับไปเสนอต่อคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเพ่ือเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีแล้ว  ซ่ึงข้อเสนอดังกล่าวส่วนใหญ่สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เว้น

แต่ข้อเสนอในเร่ืองการชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่เช่นกัน ซ่ึงข้อเสนอของสมัชชาฯ

เสนอให้ชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมใหม่ทั้งหมดในพ้ืนที่ มาบตาพุดและบ้านฉาง 
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นายสมาน ตั้งทองทวี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แทนผู้ว่าการการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ได้มีนโยบายเพ่ิมโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เดิมตามโครงการ

ขยายปิโตรเคมีระยะที่  ๓ การลงทุนประมาณสองแสนล้านบาท ด้วยไม่มีพ้ืนที่ ใหม่เพ่ิมเติมมารองรับและพ้ืนที่

เดิมมีความสะดวกในการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ผลกระทบที่ เกิดขึ้ นกับสุขอนามัยของ

ประชาชนเกิดในบางช่วงที่ มีภาวะมลพิษอากาศเกินมาตราฐานในบรรยากาศทั่วไปอันเป็นข้อกังวลของ

คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติน้ัน คณะกรรมการฯจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นจาํนวน ๒ ชุด เพ่ือเข้า

ไปดูแลการลดมลพิษในพ้ืนที่ ที่ สาํคัญ ดังน้ี  

๑. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษและกาํหนดการพัฒนาในพ้ืนที่ มาบตาพุด เพ่ือ

พิจารณาแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมโดยจัดทาํแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทั้งระบบ หากไม่

สามารถปฏิบัติได้จึงจะพิจารณาประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซ่ึงขณะน้ีได้มีการกาํหนดมาตรการ

ต่าง ๆ เช่น มาตราการลดมลพิษ มาตราการที่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโรงงาน 

มาตรการสาํหรับการก่อสร้างโรงงานใหม่ คือ ถ้าโรงงานใหม่มีการปล่อยมลพิษเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ น้ัน 

จะต้องมีมาตรการในการลดมลพิษในพ้ืนนั้นลงด้วยเพ่ือให้ปริมาณโดยรวมของมลพิษในพ้ืนที่ ลดลง  

เป็นต้น  

๒. คณะอนุกรรมการศึกษาความสมัพันธด้์านสขุภาพอนามัยของประชาชนกบัปริมาณสารอนิทรีย์ระเหย
ในพ้ืนที่ มาบตาพุด มีกรมควบคุมมลพิษเป็นเลขานุการ เพ่ือทาํหน้าที่ ศึกษาความสมัพันธ์ด้านสขุภาพ

อนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ มาบตาพุดกับปริมาณสารอินทรีย์ระเหยที่ ปล่อยจากโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กําหนดค่ามาตราฐานที่ ปลอดภัยของ

สารอินทรีย์ระเหยที่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งบรรยากาศและจาก

แหล่งกําเนิด ซึ่ งคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติให้ประกาศกําหนดค่ามาตรฐาน

สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นเวลา ๑ ปี ตามที่ คณะอนุกรรมการฯเสนอ และ

ขณะน้ีกรมควบคุมโรคได้ทาํการศึกษาเปรียบเทยีบค่าสารอินทรีย์ระเหย (VOC) ในเขตพ้ืนที่ จังหวัด

ระยองที่ มีอุตสาหกรรมกับจังหวัดจันทบุรีเขตพ้ืนที่ ที่ ไม่มีอุตสาหกรรม ซ่ึงผลการศึกษาในเบ้ืองต้น  

ยังไม่พบความแตกต่างที่ ชัดเจน โดยอาจเกดิจากปัจจัยสิ่ งแวดล้อมอื่ นๆ เช่น จากการจราจร จากการ

ขนส่ง เป็นต้น โดยคณะอนุกรรมการฯได้รับงบประมาณในการทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีเพ่ิมขึ้น 

ดร.เกษมสันต์  จิณณวาโส เลขาธิการสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ให้ข้อมูลว่า ในภาพรวมมีการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบจากมลพิษที่ มาบตาพุดหรือจังหวัดระยองมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการดาํเนินการ     

ในหลายๆเร่ือง เช่น ๑) การประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศโดยการทาํแบบจาํลอง ๒) การศึกษาอตัราการ

ปล่อยระบายมลพิษเทยีบเคียงกับการเพ่ิมขึ้นของโรงงานใหม่ ซ่ึงจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่ อง

ตลอดปี พบว่า อัตราการระบายมลพิษไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ กฎหมายกาํหนด ๓) การจัดตั้งกลไกในการ

จัดการในระดับพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ๔) การกาํหนดค่ามาตรฐานของสารอินทรีย์ระเหย ๕) การดูแล

ความสัมพันธ์ระหว่างเร่ืองมลพิษกับสุขภาพของประชาชน ๖) การจัดทาํแผนการลดและกาํจัดมลพิษ เป็นต้น 

และมีความเหน็ต่อเอกสารประกอบระเบียบวาระที่  ๕.๒ โดยสรุป ดังน้ี 



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๒๘ 
 

๑. ในส่วนของการรายงานสถานการณ์ ควรมีการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้าน วิเคราะห์

ข้อเทจ็จริงที่ เกดิขึ้นในพ้ืนที่ ให้ชัดเจนเพ่ือหาสาเหตุการเกดิปัญหาที่ แน่ชัด ก่อนนาํมาเขียนเพ่ือให้เหน็

ความเช่ือมโยงของข้อมูลที่ นาํมาอ้างอิงกับการเกิดขึ้ นของสถานการณ์ต่างๆ ให้สอดรับกับข้อเสนอ

มาตรการและกลไกในการแก้ไข เพราะหากข้อมูลสถานการณ์ไม่สอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่

เสนอ กจ็ะทาํให้ข้อเสนอคลุมเครือไม่คมชัด เช่น การจัดการลุ่มนํา้ที่ มีคณะกรรมการจัดการลุ่มนํา้ที่ ดู

ในเร่ืองสิทธิผู้ใช้นํา้ การจัดสรรนํา้ การวางแผน การผนันํา้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํา้ แต่ใ

ข้อเสนอกลับระบุว่า สาเหตุของปัญหาในเร่ืองการจัดการนํา้อยู่ที่ สดัส่วนคณะกรรมการจัดการลุ่มนํา้ท

ภาคประชาชนน้อยทาํให้ผลการดาํเนินงานเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม หรือข้อเสนอเร่ืององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่ นส่วนใหญ่ไม่ได้นาํรายได้จากภาษีธุรกจิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือการ

พัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่  เป็นเพราะการได้มาซ่ึงภาษีไม่ถูกต้อง ทั้งๆที่ ปัญหาเกิดจาก

ผู้บริหารท้องถิ่ นมีความตระหนักและให้ความสาํคัญต่อเร่ืองน้ีน้อย 

๒. การเสนอการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ไม่ได้มีเพียงแต่แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงกลไกเทา่น้ัน ยังสามารถ

มีการเสนอการแก้ไขในแนวทางอื่ นๆได้ เช่น การปรับเปล่ียนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ ลดการ

ปลดปล่อยมลพิษกเ็ป็นทางเลือกหน่ึงได้ ซ่ึงในรายงาน EIA  ของหลายๆบริษัทในขณะน้ีกไ็ด้มีการ

ระบุไว้ เป็นต้น  

๓. การอ้างอิงกฎหมาย ควรมีการศึกษาใช้ชัดเจนและพิจารณากฎหมายอื่ นในมาตราต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง

ประกอบด้วย เช่น การอ้างอิงมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นมาตราว่า

ด้วยกระบวนการที่ ประกอบด้วย  ๑) ลักษณะประเภทโครงการที่ คาดว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่ งแวดล้อม ๒) การจัดตั้งองค์กรอิสระ  และ ๓) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ควรมีการพิจารณา

มาตราอื่ นๆประกอบด้วย มิฉะน้ัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เช่น นักวิชาการ 

บางท่านเสนอให้ สผ. หยุดการพิจารณา EIA ด้วยเป็นโครงการที่ มีผลกระทบรุนแรง ซ่ึงเป็นความ

เข้าใจที่ ไม่ถูกต้อง เพราะกฎหมายด้านสิ่ งแวดล้อมบัญญัติว่า จะต้องพิจารณา EIA ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๗๕ วัน หากเลยกาํหนดน้ี ให้ถือว่า สผ. เหน็ชอบต่อรายงาน EIA น้ัน และขณะน้ี สผ. กาํลัง

ดาํเนินการจัดชนิดและประเภทโครงการที่ คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงและยกร่างโครงสร้าง

องค์การอสิระตามกฎหมายดังกล่าว 

จึงเสนอให้นักวิจัยกลับไปทบทวนรายงานสถานการณ์ และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาถึง

โอกาสความเป็นไปได้ในการดาํเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวก่อนนาํเสนอข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ มีความเห็นว่า ผลกระทบต่อ

สุขอนามัยของประชาชนที่ เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่จังหวัดระยอง หากเกิดขึ้ นกับ

จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต Eastern Seaboard ด้วย  ทาํให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตํา่ลง

เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ สูงมาก จากการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพ่ือพูดคุยเร่ืองปัญหาและการแก้ไขปัญหา

สิ่ งแวดล้อมที่ เกิดข้ึนในหลายๆพ้ืนที่ และหลายๆเวทีน้ัน ต่างมีข้อเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมหยุดการ

ขยายโรงงานและหยุดก่อสร้างโรงงานทนัท ีมิใช่เพียงแค่ให้ชะลอการขยายโรงงานหรือก่อสร้างโรงงานใหม่ และ

ไม่เฉพาะในเขตพ้ืนที่ มาบตาพุดเท่าน้ันแต่ให้เป็นทั้งในเขตพ้ืนที่ ภาคตะวันออก ด้วยเกิดปัญหาการแย่งชิง



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๒๙ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การปนเป้ือนของมลพิษในสิ่ งแวดล้อมอย่างรุนแรงในพ้ืนที่  จึงเหน็ด้วยกับ

ข้อเสนอในการให้หยุดการขยายโรงงานและหยุดก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมแต่ขยายให้ครอบคลุมทั้งภาค 

รศ.ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท ์กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ เสนอว่า กรณีผลกระทบต่อ

สุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ มาบตาพุดเป็นบทเรียนที่ สาํคัญที่ ควรนาํมาใช้เพ่ือทบทวนแนวคิดการพัฒนา

ประเทศทั้งระบบ การที่ จะพัฒนาประเทศด้วยการอตุสาหกรรมจึงควรมีการพิจารณาต้ังแต่การให้อนุมัติให้นาํเข้า

ได้เฉพาะเทคโนโลยีและเป็นอตุสาหกรรมสะอาด สาํหรับข้อเสนอที่ ให้ชะลอการขยายโรงงานหรือก่อสร้างโรงงาน

ใหม่เพียงอย่างเดียวน้ันเป็นข้อเสนอที่ ไม่เหมาะสม ควรเสนอให้มีการศึกษาหรือปรึกษาหารือเพ่ือหาทางออกใน

การพัฒนาเทคโนโลยีให้ได้หรือให้เป็นเทคโนโลยีที่ สะอาด และไม่เหน็ด้วยกับมาตรการการลดมลพิษที่ เป็นอยู่

โดยเฉพาะมาตรการการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ลดปริมาณมลพิษที่ ปลดปล่อยลงเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่

ปลายเหตุ นอกจากน้ัน ให้เพ่ิมข้อเสนอที่ เสนอให้มีระบบภาษีสิ่ งแวดล้อมมาใช้เพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

นางดวงพร อฐิรัตน์ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒ มีความเหน็ว่า ควรสนับสนุนให้มีระบบ

การกระจายภาษีให้กับท้องถิ่ น สาํหรับนาํไปสร้างคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะของประชาชนในท้องถิ่ น โดยให้ทุก

ภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่ นสามารถบริหารจัดการได้ตามภารกิจของท้องถิ่ น และควรเร่งสร้าง

ความร่วมมือเพ่ือการจัดการกบัปัญหาที่ เกดิขึ้นให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

นายธีรศักดิ พานิชวิทย์ กรรมการจากผู้์ แทนองค์การบริหารส่วนตาํบล เสนอว่า จากการไปจัดเวทรัีบฟัง

ความคิดเหน็ของผู้บริหารท้องถิ่ นระดับ อบต. ที่ จังหวัดระยอง ที่ ประชุมเสนอให้มีการวางกรอบที่ มาของตัวแทน 

เพราะผู้นําท้องถิ่ นในเขตพ้ืนที่ จังหวัดระยองโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนที่ มาจากอุตสาหกรรมที่ ยอมเสีย

ค่าใช้จ่ายเพ่ือเข้ามาดูแลผลประโยชน์ อันเป็นอุปสรรคสาํคัญในการแก้ไขปัญหาผลกระทบในพ้ืนที่ ด้วยเป็น

โครงสร้างที่ มีอาํนาจและมีหน้าที่ ในการกาํกับดูแล ข้อเสนออีกประการหนึ่ งที่ ควรเสนอต่อรัฐบาล คือ การ

ปรับเปล่ียนมาตรการทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จากปัญหาที่ พบว่า ท้องถิ่ นโดยส่วนใหญ่ไม่ได้

ใช้รายได้ของท้องถิ่ นไปในการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ดังน้ัน จึงเสนอให้

รัฐบาลกาํหนดลักษณะกิจกรรมดําเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ใน

งบประมาณหมวดเงินอดุหนุนเฉพาะกจิที่ จัดสรรให้ท้องถิ่ น เพ่ือให้ท้องถิ่ นดาํเนินการตามที่ ได้ระบุไว้  และการที่

ท้องถิ่ นจะนาํเงินงบประมาณเหล่าน้ันไปใช้ได้กฎหมายกาํหนดให้จะต้องผ่านการรับฟังความเหน็ของประชาชน

ก่อนที่ จะนาํไปจัดทาํแผนงาน/โครงการ   

นางสาวกาญจนา  เตลียะโชติ ผู้อาํนวยการสาํนักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตําบลมาบ     

ตาพุด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลมาบตาพุด ช้ีแจงว่า จากกรณีการย้ายโรงเรียนและโรงพยาบาล

ออกไปจากพ้ืนที่ เพราะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ใกล้เคียงหรือมีบริเวณติดกับโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลต่อเน่ืองกับการ

เกิดปัญหาอื่ นๆตามมา สาเหตุสาํคัญของปัญหาเกิดจากนโยบายระดับชาติในการวางผังเมืองที่ ประกาศให้เขต

มาบตาพุดเป็นพ้ืนที่ อุตสาหกรรม(สีม่วง) หากแต่คนในพ้ืนที่ ไม่ได้ปฏิเสธการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับ

อุตสาหกรรม หากต้องการเห็นว่า “ชุมชนกบัอุตสาหกรรมจะอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างดีไดอ้ย่างไร”  จึงเสนอให้ ๑) 

เม่ือมีการลงทุนของภาครัฐมากกว่า ๒ พันล้านเพ่ือการลดมลพิษที่ เกดิขึ้น จึงควรมีการตั้งงบประมาณสาํหรับ 
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การก่อสร้างโรงเรียนหรือโรงพยาบาลใหม่คู่ขนานไปกับงบประมาณการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย ๒) 

อตุสาหกรรมที่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ควรมีบรรษัทภิบาล ๓) มาตราการในการดูแลการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

ของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนพ้ืนถิ่ นและแรงงานอพยพ และ ๔) หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อสขุภาพอนามัยให้ชัดเจน เฝ้าระวังเพ่ือลดปัญหาผลกระทบ และสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาชุมชนท้องถิ่ นที่ จริงจังมากขึ้น   

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ควรเสนอให้มีการชะลอการขยาย

และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ ภาคตะวันออก โดยต้องกาํหนดระยะเวลาที่ แน่นอนและเหมาะสม

เพ่ือให้เป็นช่วงเวลาในการปรับปรุงคุณภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมกับความสมดุลของสังคม ก่อนที่ จะเร่ิมต้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปข้างหน้าโดยกาํหนดให้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด และเห็นด้วยที่ จะรีบ

ดาํเนินการแก้ไขปัญหาด้านสงัคมก่อนในเร่ืองของผงัเมืองและดาํเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมร่วมกนั ทั้งเหน็

ด้วยที่ จะเสนอให้มีการแก้ไขมาตรการทางการคลังเพ่ือนาํระบบภาษีสิ่ งแวดล้อมมาใช้โดยกระจายอาํนาจให้แก่

ท้องถิ่ น 

นายรัชดา สงิคาลวณชิ  อธบิดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม ช้ีแจง

เพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ สาํนักงานเศรษฐกจิการคลังได้ดาํเนินการยกร่างกฎหมายว่าด้วยระบบภาษีสิ่ งแวดล้อมแล้ว ซ่ึง

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทาํสูตรคํานวนเสร็จแล้วรอเพียงมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายกจ็ะสามารถ

ดาํเนินการได้ทนัท ี และเม่ือวันที่  ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การ

อนุญาตก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมที่ อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โดยใช้รายช่ือจากทะเบียน

ของ สผ. ทั้งหมด โดยก่อนการพิจารณาคาํขออนุญาตจะต้องจัดให้มีการศึกษาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้

เสยีก่อนโดยวิธกีารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 

ดร.วิจารณ์  สิมาฉายา ผู้อาํนวยการสาํนักจัดการคุณภาพอากาศและเสยีง  ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ รายงานว่า การดาํเนินการแก้ไขปญหาในพ้ืนที่ มาบตาพุดได้บรรจุอยู่ในแผนการลดและขจัดมลพิษใน

พ้ืนที่ จังหวัดระยองที่ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติได้เหน็ชอบแล้ว โดยของบประมาณโครงการในเบื้ องต้น

กว่าสองหม่ืนล้านบาทเพ่ือดาํเนินการ ๕ ปี คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๔๔๔ ซึ่ งร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณจะเป็น

ส่วนของภาคเอกชนที่ จะนาํมาลงทุนในการลดมลพิษ ในส่วนการดําเนินงานของกรมควบคุมมลพิษได้ทาํการ

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอากาศพ้ืนที่ มาบตาพุดตลอด ๒๔ ช่ัวโมงในสถานี ๗ แห่งมาเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว โดยได้

รายงานผลการเฝ้าระวังให้ประชาชนในพ้ืนที่ ทราบเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวม

มีแนวโน้มที่ ดีขึ้นยกเว้นเร่ืองฝุ่ นละอองที่ ยังมีปัญหาในบางพ้ืนที่  สาํหรับเร่ืองสารอนิทรีย์ระเหยง่าย (VOC) น้ัน 

กรมควบคุมมลพิษได้ออกประกาศค่ามาตรฐาน VOC ในบรรยากาศแล้ว ๙ ชนิด และอยู่ในระหว่างการออกค่า

มาตรฐานเพ่ือการเฝ้าระวัง VOC อีก ๙ ชนิดที่ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการศึกษาความสัมพันธ์

ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนกับปริมาณสารอินทรีย์ระเหยในพ้ืนที่ มาบตาพุดแล้ว ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการ

จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น สาํหรับ VOC ที่ รู้ แหล่งกาํเนิด กรมควบคุมมลพิษกาํลังพิจารณาออก

มาตรฐานการควบคุมแหล่งกาํเนิด รวมทั้งกาํลังอบรมเครือข่ายอาสาสมัครผู้พิทกัษ์สิ่ งแวดล้อมระยองในการ 
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เฝ้าระวังภาวะมลพิษในพ้ืนที่ อย่างต่อเน่ืองและเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลผลการดาํเนินงานให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ได้

ทราบ อีกทั้งกาํลังอยู่ในระหว่างการจัดทาํโครงการศึกษาเชิงะบาดวิทยาโดยขอรับการสนับสนุนการกองทุน

สิ่ งแวดล้อม ที่ มีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการ และจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้ทาํการศึกษาเกี่ ยวกบัสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 

นพ.ประพจน์ เภตรากาศ กรรมการจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓  มีความเหน็ว่า โครงการศึกษา

คร้ังน้ีถือเป็นรูปแบบที่ ดีที่ เกดิจากการใช้กลไกที่ เรียกว่า “สมัชชาสุขภาพ” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือตามพระราชบัญญัติ

สขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ันข้อเสนอที่ ได้จะมีความชัดเจนหรือเหมาะสมหรือไม่ กค็วรต้องมีการพัฒนา

ต่อไป แต่สิ่ งที่ ได้คือ กระบวนการทาํงานที่ ถือเป็นตัวอย่างที่ ดี ฉะน้ันจึงควรมีการสื่ อสารกระบวนการน้ีออกไปสู่

องค์กร ชุมชนหรือพ้ืนที่ ต่างๆ เพ่ือให้เกดิการใช้เคร่ืองมือช้ินน้ีให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานในที่ ประชุม กล่าวสรุปว่า เร่ืองน้ีถือเป็นความงดงามของการทาํงานตาม

พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ เป็นการทาํงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ภาคประชาชนมีโอกาส

เข้ามาร่วมให้ข้อคิดเหน็ จึงเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาข้อเสนอทั้ง ๕ ข้อข้างต้น 

มติท่ีประชมุ  มีมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบ

จากอตุสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและพ้ืนที่ จังหวัดระยอง  ดังน้ี 

๑.  เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณี

ผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ มาบตาพุดและพ้ืนที่ จังหวัดระยอง โดยรับ

ความคิดเหน็ของที่ ประชุมไปปรับปรุง 

๒.  เหน็ชอบให้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเหน็ชอบให้

หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป ทั้ง ๕ ข้อ ได้แก่ 

๒.๑  เสนอให้รัฐบาลทบทวนและปรับแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยอง โดย

จัดตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน วางและจัดทาํผังเมืองรวมบริเวณ

อุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยองฉบับใหม่ ปรับปรุงระบบการ

จัดการทรัพยากรนํา้ใหม่ พิจารณาปรับปรุงระบบและมาตรการทางการ

คลังและจัดตั้งกองทุนสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง จัดให้มีระบบ

และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาเด็ก

และเยาวชน และจัดให้มีบริการทางสังคม ซ่ึงเป็นความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐาน

อย่างเพียงพอ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในทุก

ขั้นตอน 

๒.๒  ให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องเปิดเผยข้อมูลผลกระทบทางสุขภาพจาก

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ มาบตาพุดและอาํเภอบ้านฉาง รวมถึง

เผยแพร่วิธป้ีองกนัผลกระทบและวิธีการสร้างเสริมสขุภาพในภาวะมลพิษ

ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ถงึ โดยเรว็และต่อเน่ือง 

๒.๓  เสนอให้หน่วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้องจัดทาํแผนและกฎการปฏิบัติการ 

สาํหรับป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม และการจัดทาํแผน
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ป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยสารเคมีระดับจังหวัดโดยให้ความสาํคัญกับ

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น องค์กรและประชาชนใน

พ้ืนที่  

๒.๔  เสนอให้คสช.พิจารณาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไกกลางในการ

ดาํเนินงาน และความเข้มแข็งของภาคประชาชน ได้แก่ การศึกษา

แนวทางในการจัดตั้ งกลไกผู้ตรวจการสําหรับการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบทางสุขภาพ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพของ

ภาคประชาชน และสนับสนุนภาคประชาสงัคมจังหวัดระยองติดตามความ

เคล่ือนไหวทางนโยบายโดยใช้กระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  

๒.๕ เสนอให้รัฐบาลชะลอการขยายและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ใน

พ้ืนที่ มาบตาพุดและบ้านฉาง ในระหว่างการทบทวนและปรับแนวทางการ

พัฒนาจังหวัดระยอง โดยให้มีการกําหนดแนวทางและกระบวนการ

ตัดสินใจในการให้อนุมัติ/อนุญาต/ให้ความเห็นชอบการขยายโรงงาน

อุตสาหกรรมใหม่ ให้เป็นไปตาม  มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

๓.  เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการศึกษา สนับสนุน และติดตามผลการ

ดําเนินงานตามข้อเสนอของ คสช. เพ่ือรายงานให้ คสช. ทราบ พร้อมทั้ง

เปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ โดยมีท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย 

ประธานสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นประธาน มี

จํานวนกรรมการ ๑๐ – ๑๕ คน ทั้งน้ี  ให้ประธานพิจารณาองค์ประกอบ

กรรมการเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป 

๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาการพฒันาสมชัชาสุขภาพเฉพาะพื้ นท่ีและสมชัชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ตามมาตรา ๒๕(๓) แห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติให้ คสช.มีหน้าที่ และอาํนาจในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและ

สนับสนุนการจัดให้มีสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ และในมาตรา ๔๐ บัญญัติว่า 

การจัดสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่  หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ หรือสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกนัเพ่ือ

จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่  หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  คสช. 

กาํหนด ในกรณีที่ สมัชชาสุขภาพ มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนาํไปปฏบัิติหรือนาํไปพิจารณาประกอบในการ

กาํหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาดาํเนินการให้บรรลุตามควรแก่กรณีต่อไป 

น้ัน  

เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเป็นไปตาม

เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ(สช.) จึง

ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาการพัฒนาสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็  



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๓๓ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการพิจารณา 
๑. ให้ความเหน็ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเดน็ ที่ มีนายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน และเลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการประมาณ ๑๕ -  ๒๐ คน สาํหรับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป 
๒. ให้คณะกรรมการชุดน้ี มีหน้าที่ และอาํนาจ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือช้ีทศิทางการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ และร่วมพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะประเด็นให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์แห่ง

พระราชบัญญัติสขุภพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒.๒ ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการหนุนเสริม เช่ือมประสานความร่วมมือระหว่าง ๓ ภาค

ส่วน ได้แก่ ภาคประชาสงัคม ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคการเมือง/ราชการ ทั้งน้ี เพ่ือให้กระบวนการสมัชชา

สขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพะประเดน็เป็นไปอย่างเกดิประโยชน์สงูสดุ 

๒.๓ ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่

และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

๒.๔ ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกบัทางการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพ้ืนที่ และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ 

๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานเพ่ือดาํเนินงานที่ เกี่ ยวข้องกบัหน้าที่ ได้ตามความ

จาํเป็น 

มติท่ีประชมุ  เหน็ชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาการพัฒนาสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่ และ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น มีหน้าที่ และอาํนาจในการให้คําปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและเสริมศักยภาพกระบวนการสมัชชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนที่

และสมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พร้อมทั้งหนุนเสริมการเช่ือมประสานความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วน โดยให้นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น

ประธาน และเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มี

กรรมการประมาณ ๑๕-๒๐ คน สาํหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการมอบหมาย

ให้ประธานและเลขานุการพิจารณาเสนอประธาน คสช. แต่งตั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 

๖.๑ กองทุนสุขภาวะตําบล 
           นายธีรศักดิ พานิชวิทย์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตาํบล แจ้งว่า ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตาํบลได้์

ร่วมมือกับสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพัฒนากองทุนสุขภาวะตาํบล กว่า ๒,๗๐๐ แห่ง จึง

เสนอให้ใช้ช่องทางน้ีในการเช่ือมโยงกบัการพัฒนาสขุภาวะของตาํบลด้วย 
มติท่ีประชมุ  รับทราบ  



                                            รายงานการประชุมคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ คร้ังที่  ๔/๒๕๕๑ หนา้ท่ี ๓๔ 
 

๖.๒  นดัหมายการประชมุ คสช. ครั้งต่อไป  
 นพ.อาํพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้งว่า เพ่ือให้การประชุม คสช. เป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล และเป็นระบบ ฝ่ายเลขานุการจึงขอกาํหนดเวลานัดหมายการประชุม ๒ คร้ัง ดังน้ี  
- ประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๑  ในวันศุกร์ที่  ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.   
- ประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๑  ในวันศุกร์ที่  ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.   

มติท่ีประชมุ  รับทราบ  
 

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.  
นายวิสทุธ ิ บุญญะโสภิต 
นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา 

จดัทํารายงานการประชมุ 
 

นางปิติพร  จันทรทตั ณ อยุธยา 
นพ.อาํพล  จินดาวัฒนะ 

ตรวจรายงานการประชุม 


