รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓
วันศุกร์ท่ ี ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าประชุม
๑. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒. นายอิสสระ สมชัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
กรรมการ
และความมั่นคงของมนุษย์
๓. นายเดชา ศุภวันต์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
๔. นายสุรพล ปั ตตานี
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กรรมการ
สิ่ งแวดล้ อม
๕. นพ.สุทธิชัย จันทร์อารักษ์
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๖. ศ.เมธี ดร.สุปรีด์ ิ วงศ์ดีพร้ อม
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๗. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
๘. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๙. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๑๐. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
กรรมการ
๑๑. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๒. ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
กรรมการ
๑๓. นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๔. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๕. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
กรรมการ
การแพทย์ทางเลือก
๑๖. นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๑๙. ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
๒๑. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
๒๒. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
๒๓. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๔. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๑

๒๕. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
๒๖. นายสุชาติ สูงเรือง
๒๗. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
๒๘. นายสุรพงษ์ พรมเท้ า
๒๙. นายสนั่น วุฒิ
๓๐. นางมาริษา เนตรใจบุญ
๓๑. นายคล่อง ชื่ นอารมณ์
๓๒. นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
๓๓. นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
๓๔. นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
๓๕. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
ผูท้ ่ ีไม่เข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ
ผู้แทนสภาการพยาบาล
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓

ผูน้ าํ เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
๑. นางภารนี สวัสดิรักษ์

คณะทํางานพัฒนาเอกสารการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชน
อย่างรุนแรง

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
๒. นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค
นางวรรณพร แจ่มจํารัส
นายรัชวิชญ์ ปิ ยะปราโมทย์
นางรัชวรรณ จินดาวัฒน์
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ
กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้แทนอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
เจ้ าหน้ าที่ จากกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
ผู้อาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๒

๘. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๙. นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์
๑๐. นางสาวสาลินี แจ่มจ้ า
๑๑. นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
๑๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
๑๓. นายพิชัย ศรีใส
๑๔. นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๗. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๑๙. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๐. นายจารึก ไชยรักษ์
๒๑. นางสาวนาตยา แท่นนิล
๒๒. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๓. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๒๔. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๕. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๖. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๗. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๒๘. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๒๙. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๓๐. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๓๑. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๓๒. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๓. นางสาวฐานิต มีสมวัฒน์
๓๔. นางวิลัยรัตน์ จั่นเพิ้ง
๓๕. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
๓๖. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี

ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้ อ ํา นวยการสํา นั ก สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพและบริ ก าร
สุขภาพ (สํานัก ๗) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
ผู้แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการ คสช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม แจ้ งว่า ด้ วย
นายกรั ฐ มนตรี ( นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ) ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ติ ด ภารกิ จ สํา คั ญ เร่ ง ด่ ว น
ไม่สามารถเข้ าร่ วมการประชุมในครั้งนี้ จึงได้ มีบัญชาให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน
กรรมการสุขภาพแห่ งชาติทาํ หน้ าที่ เป็ นประธานการประชุ มแทน แต่ เนื่ องด้ วย นายจุ ริน ทร์ ลักษณวิ ศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจจําเป็ นเร่งด่วนเรื่ องการแก้ ไขปั ญหาอุทกภัย จึงได้ มอบหมายให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทําหน้ าที่ เป็ นประธานการประชุมในครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
โดยไม่มีการแก้ ไข
เรื่องเพื่อทราบ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ ง ว่ า เพื่ อให้ การประชุ มมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๑-๓.๕ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้
๓.๑ แผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจํ าปี ๒๕๕๔ สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ตามความในมาตรา ๓๙(๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กํา หนดให้
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คบ.) มีหน้ าที่ และอํานาจในการอนุ มัติแผน
หลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจําปี ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
(สช.) นั้น บัดนี้ สช. ได้ จัดทําแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๔
เสร็จสิ้นแล้ ว โดยได้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงานฯ ดังกล่าวขึ้น ในวันที่ ๔–๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
ซึ่ งมี คบ. และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ าร่วมในการประชุมเพื่ อให้ ข้อแนะนําต่อ สช. ถึงแนวทางในการจัดทําแผนฯ ที่ มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่ อเป้ าหมายของแผน ๔ ปี รองรั บการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปี งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ รวมทั้งสอดคล้ องกับทิศทางและนโยบายการดําเนินงาน
ของ คบ. และ สช. ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ที่ คสช. ได้ ให้ ไว้ และในการประชุมครั้ งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๔
กัน ยายน ๒๕๕๓ คบ. ได้ มี มติ เ ห็น ชอบแผนงานฯ ดัง กล่ า วแล้ ว และตามความในมาตรา ๒๕(๗) แห่ ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) มีหน้ าที่ และ
อํานาจในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินการของ คบ. และ สช.
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๔

สช. จึงขอรายงานแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๔
โดยสรุป ดังนี้
๑. งบประมาณเพื่ อใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น ๒๓๓.๑๕ ล้ านบาท โดยได้ รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงบประมาณ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๒. ดําเนินการใน ๕ แผนงาน รวม ๒๓ โครงการ เป็ นเงิน ๒๑๐.๐ ล้ านบาท ดังนี้
๒.๑ แผนงานพัฒนาสุขภาวะ
ดําเนินงาน ๒ โครงการ
งบประมาณ ๑๐.๐ ล้ านบาท
๒.๒ แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะและธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ดําเนินงาน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕.๐ ล้ านบาท
๒.๓ แผนงานพัฒนาสมัชชาสุขภาพและการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
ดําเนินงาน ๖ โครงการ
งบประมาณ ๘๖.๐ ล้ านบาท
๒.๔ แผนงานอํานวยการ
ดําเนินงาน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖๗.๐ ล้ านบาท
๒.๕ แผนงานพัฒนาระบบสนับสนุน
ดําเนินงาน ๗ โครงการ งบประมาณ ๓๒.๐ ล้ านบาท
และเป็ นเงินสํารองไว้ สาํ หรับโครงการพิเศษต่างๆ วงเงินประมาณ ๒๓.๑๕ ล้ านบาท
โดยตั้งเป้ าหมายผลผลิตในปี ๒๕๕๔ ให้ ได้ “ข้ อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมี
ส่วนร่ วมจํานวน ๓ เรื่ อง” ซึ่ งหลังจาก คบ. อนุมัติแผนงานหลักฯ ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว สช. จะได้ นาํ ไปจัดทํา
เป็ นแผนการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๔ (แผนปฏิบัติการประจําปี ) ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบแผนงานหลัก แผนการดําเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจําปี
๒๕๕๔ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓.๒ แผนงานหลักของสํานักงานปฏิรูป ประจํ าปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
สืบเนื่ องจากการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ คสช. ได้ รับทราบความ
คื บ หน้ า การจั ด ทํา ระเบี ย บสํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการปฏิรู ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ กํา หนดให้ ส ํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) จัดตั้งสํานักงานปฏิรูป(สปร.) ขึ้นเป็ นหน่ วยงานภายใน สช. เพื่ อทํา
หน้ าที่ เป็ นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป(คปร.) และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู (คสป.) นั้น
เพื่ อให้ การดําเนินงานของสํานักงานปฏิรูปเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้ มีการจัดทําแผนงานหลักของ
สํานักงานปฏิรูป ประจําปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (แผน ๓ ปี ) มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ ทุกภาคส่วนในสังคมได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนเพื่ อการ
ปฏิรูป ตลอดจนสนับสนุ นการสื่ อสารทางสังคมเพื่ อให้ ทุกภาคส่วนได้ รับรู้ เข้ าใจ และเข้ าร่ วมใน
การปฏิรูปอย่างกว้ างขวาง
๑.๒ เพื่ อดําเนินการให้ ได้ มาซึ่ งข้ อมูล ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสาธารณชนเกี่ ยวกับการปฏิรปู
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๕

๒.

๓.

๔.

๕.

๑.๓ เพื่ อกําหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการและกระบวนการต่างๆเกี่ ยวกับการปฏิรูป
๑.๔ เพื่ อจัดทําข้ อยุติ และข้ อเสนอแนะต่างๆเกี่ ยวกับการปฏิรูปเสนอต่อสาธารณชนและภาครัฐเพื่ อ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้ จริง
เป้ าหมาย
๒.๑ ผลลัพธ์
๑) ได้ ข้อเสนอเพื่ อการปฏิรูปที่ มีความคมชัดและนําไปสู่การปฏิบัติได้ จริง ปี ละจํานวน ๕ ประเด็น
๓ ปี รวม ๑๕ ประเด็น
๒) มีระบบจัดการฐานข้ อมูลเครือข่าย องค์กรภาคีปฏิรูป ๑ ระบบ
๓) ระบบจัดการฐานข้ อมูลองค์ความรู้และงานวิชาการ ๑ ระบบ
๔) ระบบจัดการฐานข้ อมูลเพื่ อการบริหารองค์กร ๑ ระบบ
๕) มีระบบบริหารจัดการทัว่ ไปที่ มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
๖) เกิดเครือข่ายสื่ อเพื่ อการปฏิรูป อย่างน้ อย ๑๐ เครือข่าย
๗) เกิดเครือข่ายที่ มีการขับเคลื่ อนการปฏิรูปอย่างน้ อย ๑๐๐ เครือข่าย
๘) ได้ กระบวนการพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม อย่างน้ อย ๑๐๐ กระบวนการ
๒.๒ ผลกระทบ
๑) ทัศนคติของคนไทยโดยรวมมีการปรับเปลี่ ยนเอื้อต่อการสร้ างความเป็ นธรรม ลดความเหลื่ อม
ลํา้ มากขึ้น (Paradigm Shift)
๒) มีการเปลี่ ยนแปลงเชิงโครงสร้ างและกลไกที่ สําคัญบางประการที่ เอื้อต่ อการสร้ างความเป็ น
ธรรม ลดความเหลื่ อมลํา้ ในระดับต่างๆ ซึ่ งจะเกิดผลดีในระยะยาว
๓) มีการพัฒนากลไกสนับสนุนการปฏิรปู ประเทศไทยอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว
แนวทางการดําเนินงาน
เพื่ อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ คณะกรรมการปฏิรูป(คปร.) และคณะกรรมการสมัชชา
ปฏิรู ป (คสป.) จึ ง กํา หนดให้ มี ก ารวางแนวทางการดํา เนิ น งานโครงการ/กิจ กรรม ประกอบด้ ว ย
๓ แนวทางหลัก ได้ แก่
- การสร้ างและการจัดการความรู้
- ด้ านการสื่ อสารสาธารณะ
- ด้ านการขับเคลื่ อนสังคมและด้ านการบริหารจัดการ
แผนการดําเนินการ
ประกอบด้ วย ๔ แผนงานหลัก ได้ แก่
๑) แผนงานสนับสนุนการจัดการความรู้
๒) แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่ อนการปฏิรูป
๓) แผนงานสนับสนุนการสื่ อสารทางสังคม
๔) แผนงานบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI)
๕.๑ ข้ อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่ อการปฏิรูปที่ พัฒนาขึ้นมีการนําเสนอต่อ สาธารณะ ฝ่ ายบริหาร
นิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรต่างๆที่ เกี่ ยวข้ องอย่างน้ อยร้ อยละ ๑๐๐ ของข้ อเสนอ

(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๖

๕.๒ สังคม ประชาชนทุกภาคส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพิ่ มขึ้น ร้ อยละ ๓๐
๕.๓ องค์กรภาคีอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ รับรู้และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่ อการปฏิรูป
๖. งบประมาณ
แผนงาน / งาน
ปี ๒๕๕๔
เสนอขอ สนับสนุ น
จากรัฐ
จากภาคี
๔๔.๑
๒๐
๘๕.๕๒
๑๐๐

๑. แผนงานสนับสนุนการจัดการความรู้
๒. แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่ อนการ
ปฏิรปู
๓. แผนงานสนับสนุนการสื่ อสารทาง
๒๘.๙๖
สังคม
๔. แผนงานบริหารจัดการ
๒๘.๘๙
งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท) ๑๘๗.๔๗

งบประมาณ (ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
เสนอขอ สนับสนุ น เสนอขอ สนับสนุ น
จากรัฐ จากภาคี จากรัฐ จากภาคี
๔๒
๒๔
๔๐
๒๘
๙๐
๑๐๔
๘๘
๑๐๘

๕๐

๒๙

๖๐

๓๐

๗๐

๑๗
๑๘๗

๒๙.๕
๑๙๐.๕

๒๐
๒๐๘

๒๙.๕
๑๘๗.๕

๒๑
๒๒๗

ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
ซึ่ งแผนงานดัง กล่ าว คบ. คปร. และ คสป. ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว ขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการเสนอ
คณะรั ฐมนตรี ขอใช้ เงิ นงบกลางในการสนั บสนุ นงานตามแผนหลั กเฉพาะปี ๒๕๕๔ ส่ ว นปี ต่ อ ไปให้ ข อตั้ ง
งบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปภายใต้ สช. แต่ให้ แยกงบประมาณออกมาเฉพาะจากงบประมาณปกติในส่วน
ของ สช.
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบแผนงานหลักของสํานักงานปฏิรูป ประจําปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

๓.๓ การเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓
สืบเนื่ องจากการประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๑๘ มิ ถุน ายน ๒๕๕๓ คสช. ได้ รับทราบการ
เตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ วนั้น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (คจ.สช.) ที่ มี รศ.ดร.ชื่ น
ฤทัย กาญจนะจิตรา เป็ นประธาน ขอรายงานความคืบหน้ าในการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ มีกหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕–๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนน
ราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. ร่างกําหนดการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ในการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ มีมติเห็นชอบร่างกําหนดการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ ประกอบด้ วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑.๑ การปาฐกถาพิเศษในพิธเี ปิ ดและพิธปี ิ ด

(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๗

(๑) การปาฐกถาพิเศษในช่วงพิธเี ปิ ด วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ประกอบด้ วยองค์ปาฐก จํานวน ๔ ท่าน จากภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
- นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
เยาวชน
- นางคํา นายนวล
ชนเผ่าดาราอั้ง
- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ ว
นักการเมือง
- นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ศิลปิ น
(๒) การปาฐกถาพิเศษในช่วงพิธปี ิ ด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๕.๑๕ -๑๖.๐๐ น. ประกอบด้ วยองค์ปาฐก จํานวน ๒ ท่าน ดังนี้
- Professor Amartya Sen ผู้ได้ รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๑
- นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
๑.๒ การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้ อ “ร่วมฝ่ าวิกฤตความไม่เป็ นธรรม นําสังคมสู่สขุ ภาวะ”
(๑) การกล่ าวสุนทรพจน์โดยผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เพื่ อเป็ นเวที
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้อีกกิจกรรมหนึ่ งในสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติฯ ซึ่ ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ เครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ทราบ และ
เปิ ดรับให้ ผ้ ูแทนของเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ แจ้ งความประสงค์และร่างคํา
กล่าวสุนทรพจน์ เพื่ อการจัดลําดับต่อไป
(๒) การกล่ าวสุนทรพจน์พิเศษ โดยแขกรับเชิญจากองค์กรระหว่ างประเทศ ได้ แก่ นพ.สําลี
เปลี่ ยนบางช้ าง ผู้อาํ นวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหัวข้ อ
“Collective Action to Overcome Inequity”
๑.๓ การประชุมวิชาการและกิจกรรมสร้ างเสริมศักยภาพเครือข่าย ในช่วงพักกลางวันและช่วงเย็น
(๑) วัตถุประสงค์
- เพื่ อส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนางานวิชาการ การจัดการความรู้ และพื้นที่ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
- เพื่ อเตรียมความพร้ อมประเด็นที่ จะพัฒนาเป็ นนโยบายสาธารณะหรือเกี่ ยวข้ องกับมติ
สมัชชาสุขภาพที่ ผ่านมา
- เพื่ อพั ฒนาศักยภาพของเครือข่ ายในการพัฒนาประเด็นที่ สําคัญๆ และการเชื่ อมร้ อย
เครือข่ายเพื่ อนําไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
(๒) หัวข้ อเรื่ องในการประชุมวิชาการ อยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์กรภาคี โดยมีหลักการ
ในการพิจารณากลั่นกรองประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้
- มีองค์กรเจ้ าภาพสามารถรับเป็ นแกนจัดได้
- สอดคล้ องกับหลักการ การจัดประชุมวิชาการในสมัชชาสุขภาพฯ
- มีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
- มีแง่มุมทางวิชาการที่ หลากหลาย
- เป็ นประเด็นที่ อยู่ในความสนใจของเครือข่ายและสังคม
- มีศักยภาพในการพัฒนาเป็ นนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมได้
๑.๔ เวทีเสวนาเพื่ อการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ในหัวข้ อเรื่ อง “จากสมัชชาสุขภาพ สู่สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย”
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๘

(๑) ผู้ร่วมเสวนา มีรายนามดังต่อไปนี้
- นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- นายบัณฑร อ่อนดํา
กรรมการปฏิรูป
- นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ประธานกรรมการดําเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป
- นางรัชนี ธงไชย
กรรมการปฏิรูป
(๒) ผู้ดาํ เนินรายการ (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
๑.๕ ลานสมัชชาสุขภาพ
จัดที่ บริเวณลานชั้น ๑ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เพื่ อเป็ นพื้นที่ สําหรับการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ในประเด็นวิชาการ และความคิดเห็นที่ หลากหลาย รวมถึงการนําเสนอกรณีตัวอย่างของการ
นํากระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพไปปรับใช้ โดยให้ สอดคล้ องกับระเบียบวาระและการ
ประชุมวิชาการ และมุ่งเน้ นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ภายใต้ ประเด็นหลักของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ร่วมฝ่ าวิกฤติความไม่เป็ นธรรม นําสังคมสู่สขุ ภาวะ”
๑.๖ การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒
เป็ นการประชุ มตามระเบี ยบวาระการประชุ มที่ ถูกกําหนดเอาไว้ แล้ ว โดยมีเอกสารนําเข้ า
สําหรับการพิจารณา ซึ่ งได้ มาจากการทํางานวิชาการและจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในช่วงก่อนการ
ประชุ ม สมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการดํา เนิ น การประชุ ม เป็ นการจั ด
กระบวนการพิจารณาในระเบียบวาระที่ ได้ รับการจัดสรร ซึ่ งคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม ทั้ง
๒ คณะ จะจัดการประชุมคู่ขนานกันไป โดยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแสดงความเห็นในนามของกลุ่ม
เครื อ ข่ า ย เพื่ อเสนอความเห็นตามระเบี ยบวาระการประชุ ม และ/หรื อ ขอแก้ ไ ขร่ า งมติที่ มีก าร
เตรียมการเอาไว้ แล้ วจึงนํา ร่างมติทผี่ ่านการพิจารณาและได้ รับฉันทามติในร่างระเบียบวาระนั้นๆ
เสนอให้ ทปี่ ระชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรับรองเป็ นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป
๑.๗ การรับรองร่างมติของระเบียบวาระที่ ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมแล้ ว
การรับรองร่ างมติในห้ องประชุมใหญ่ เป็ นการประชุมเพื่ อรับรองร่ างมติทผี่ ่านการพิจารณา
และได้ รับฉันทามติจากคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมแล้ ว โดยคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ประชุมทั้ง ๒ คณะ จะเป็ นผู้นําเสนอร่ างมติดังกล่ าวให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยต้ องได้ รับ
ฉันทามติเป็ นครั้งสุดท้ าย จึงจะถือเป็ นการรับรองมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี นี้
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ เอกสาร ๑
๒. ร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น
ในการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ มีมติให้ กาํ หนดร่างระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นสําหรับการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบด้ วยระเบียบวาระการประชุม จํานวน ๙ ประเด็น ดังนี้
(๑) ร่วมฝ่ าวิกฤติความไม่เป็ นธรรม นําสังคมสู่สขุ ภาวะ
(๒) การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(๓) ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
(๔) การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม
(๕) มาตรการทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ าที่ ๙

(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จดั การตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ
การแก้ ไ ขปั ญ หาการโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์สุ ข ภาพทางเคเบิ ล ทีวี โทรทัศ น์ ด าวเทีย ม วิ ท ยุ ชุ ม ชน
อินเตอร์เน็ต

ในการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ มีมติเห็นชอบร่ างเอกสารสําหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ (ร่ างที่ ๑)
ของระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็นจํานวน ๖ ประเด็น ซึ่ งเสนอโดยคณะอนุกรรมการวิชาการ และให้
จัดส่งให้ กับกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เพื่ อให้ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ได้ จัดกระบวนการ
รับฟั งความเห็นต่อเอกสารดังกล่าว โดยกลุ่มเครือข่ายจะต้ องจัดส่งความเห็นของกลุ่มให้ กับ สช. ภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่ อให้ คณะทํางานเฉพาะประเด็นได้ ปรั บปรุงร่ างเอกสารหลัก ร่ างมติและ
เอกสารที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อจัดทําเอกสารร่างที่ ๒ สําหรับการพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระการที่ ๓.๓ เอกสาร ๒
ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่ อยู่ระหว่างการพัฒนาเอกสาร จํานวน ๒ ประเด็น คือ ร่วมฝ่ าวิกฤติความไม่
เป็ นธรรม นําสังคมสู่สุขภาวะ นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ ส่วนในประเด็น
การแก้ ไขปั ญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต
นั้น เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่ มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้ างกว้ าง และองค์ความรู้ทางวิชาการที่ จะสนับสนุนการ
การแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องนี้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่ จะพัฒนาเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ดังนั้น คจ.สช. จึงได้ มีมติในการประชุ มฯ ครั้ งที่ ๙/๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้
ปรั บเปลี่ ยนจากระเบียบวาระเพื่ อพิ จารณา เป็ นจัดการประชุ มวิชาการ “การแก้ ไขปั ญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทางเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต” เพื่ อให้ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ
ได้ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้อย่ างกว้ างขวาง เพื่ อให้ เกิดความตื่ นตัวของภาคส่วนต่ างๆ ในสังคม และนําไปสู่
ความร่วมมือในการพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อไป
ดังนั้นร่างระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงประกอบด้ วย
ระเบียบวาระการประชุมเชิงประเด็น จํานวน ๘ ประเด็น ดังนี้
(๑) ร่วมฝ่ าวิกฤติความไม่เป็ นธรรม นําสังคมสู่สขุ ภาวะ
(๒) การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(๓) ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
(๔) การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม
(๕) มาตรการทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน
(๖) มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
(๗) นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(๘) นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ
๓. การเตรียมความพร้ อมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในการเข้ าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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(๑) ปี นี้ คจ.สช.ได้ ดาํ เนินการทบทวนกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ซึ่ งหมายถึง กลุ่มคน กลุ่ม
องค์กร กลุ่มหน่ วยงาน หรือกลุ่มเครื อข่ าย ที่ ได้ จัดรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน ประเภทเดียวกันหรือ
พื้นที่ เดียวกัน เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ทั้งนี้การจัดกลุ่มเครือข่ายพิจารณาที่
เป้ าหมาย กิจกรรมที่ ดําเนิ นการไปในแนวทางเดี ยวกัน โดยอาจมีป ฏิสัมพั นธ์ระหว่ า งกัน เพื่ อ
คัดเลือกบุคคลให้ เป็ นตัวแทนกลุ่ม จากเดิม ๑๘๐ กลุ่มเครือข่าย เป็ น ๑๘๒ กลุ่มเครือข่าย และมี
การเชิญประชุม สานพลังเครือข่าย : สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” จํานวน ๒ ครั้ง ซึ่ งผู้แทน
กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ในภาคประชาสัง คม ชุ ม ชนและเอกชน ภาควิ ช าการ/วิ ช าชี พ และภาค
ราชการ/การเมือง/องค์กรภาครั ฐ ได้ ทาํ ความเข้ าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ และ
ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการพิจารณาเอกสารร่างที่ ๑ และการพิจารณาผู้แทนกลุ่มเครือข่ายที่ จะ
เสนอรายชื่ อเข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๒) กลุ่มเครื อข่ ายต่ างๆ จัดกระบวนการมีส่วนร่ วมภายในกลุ่ ม เพื่ อพิ จ ารณาเอกสารร่ างแรกและ
พิจารณารายชื่ อผู้แทนกลุ่มเครือข่าย ซึ่ งจะต้ องจัดส่งความเห็นของกลุ่มให้ สช. ภายในวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๓ และจัดส่งรายชื่ อผู้แทนกลุ่มที่ จะเข้ าร่ วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ใน
ฐานะสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ สช. ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
(๓) คจ.สช. ได้ จัดทําเอกสารเผยแพร่ เรื่ อง แนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายในกระบวนการ
สมัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เพื่ อสร้ า งความเข้ า ใจในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ต่อ กลุ่ ม
เค รื อ ข่ า ยต่ า งๆ และเผ ยแพร่ ข้ อ มู ล สู่ ส าธ า ร ณะ ผ่ า น ท า งเ ว็ บ ไซ ต์ ส มั ช ช า สุ ข ภ า พ
www.samatcha.org ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ เอกสาร ๓
๔. ผู้เข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ผู้เข้ าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จํานวน ๑,๕๐๐ คน แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
(๑) สมาชิก หมายถึง ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทั้งกลุ่มเครือข่ายตามพื้นที่ และกลุ่มเครือข่ายตามภาค
ส่วนหลัก ได้ แก่ กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กรของรัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาค
ประชาสังคมและเอกชน ที่ เข้ าร่วมประชุมตามจํานวนที่ คณะกรรมการกําหนด และได้ ลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุมในนามองค์กรตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ คจ.สช. กําหนด
(๒) ผูส้ งั เกตการณ์ หมายถึง ผู้ทคี่ ณะกรรมการเชิญหรืออนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมในฐานะผู้สงั เกตการณ์
หรือผู้ทมี่ าลงทะเบียนตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ คจ.สช. กําหนด
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิทคี่ ณะกรรมการเชิญเข้ าร่วมประชุมเป็ นกรณีพิเศษ ซึ่ งเป็ นผู้ที่
ได้ รับการยอมรับว่ าเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้ านต่ าง ๆ รวมทั้งบุคคลสําคัญและผู้แทน
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับระเบียบวาระการประชุม
นอกจากผู้เข้ าร่ วมการประชุมทั้ง ๓ ประเภท ยังมีคณะทํางานซึ่ งเข้ าร่ วมการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติในฐานะเจ้ าภาพในการจัดงาน ประกอบด้ วย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) คณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) คณะอนุกรรมการและคณะทํางานชุดต่างๆ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบความคืบหน้ าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๑๑

๓.๔

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอลาออกจากกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ด้ วยได้ รับแจ้ งจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์) ว่า ขอลาออก
ตําแหน่ งคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เนื่ องจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติได้
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๗(๒) ว่า ผู้ทไี่ ด้ รับเลือกเป็ นกรรมการต้ อง
ไม่ เ ป็ นพนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐวิ ส าหกิจ หรื อ ของส่ ว นราชการท้ อ งถิ่ น หรื อ ไม่ เ ป็ น
กรรมการหรือที่ ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ
๑. สช.ได้ ทาํ หนังสือหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ วินิจฉัย
แล้ วเห็นว่า “การที่ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติน้ันถือว่าเป็ นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ จึงทําให้ ประธานคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนไม่ อ าจเป็ นกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ด้ เนื่ องจากขั ด ต่ อ มาตรา ๗(๒) ของ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๕๖ ประกอบกับมาตรา ๒๐๗(๒)” ดังนั้น มาตรา ๑๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมต้ องด้ วยกรณีตามที่ ได้ บัญญัติไว้ ในมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บทบัญญัติดังกล่าว จึงเป็ นอันใช้ บังคับไม่ได้ ทั้งนี้ต้งั แต่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
๒. สช. ได้ หารื อที่ ปรึ กษาด้ านกฎหมายของสํานักงาน ซึ่ งประกอบด้ วย ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพั นธ์
(กรรมการกฤษฎี กา) ศ.แสวง บุ ญเฉลิ ม วิ ภ าส (ศู นย์ กฎหมายสุขภาพและจริ ย ศาสตร์ คณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ) รศ.บรรเจิ ด สิ ง คะเนติ (คณะนิ ติ ศ าสตร์ สถาบั น
บั ณ ฑิต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ) ถึ ง แนวปฏิ บั ติ ต่ อ คํา วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการกฤษฎี ก า ซึ่ งมี
ความเห็นว่า
๒.๑ โดยที่ มาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ บั ญ ญั ติ ถึ ง
“องค์ประกอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ” เมื่ อกรรมการสุขภาพแห่ งชาติขาด
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งไปย่อมส่งผลให้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ กรรมการได้ แต่
การตีความในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างร้ ายแรง
ซึ่ งไม่ถูกต้ องตามหลักการใช้ และการตีความกฎหมาย ต่อปัญหานี้ต้องตีความให้ การบังคับ
ใช้ กฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินสามารถดําเนินไปได้ ดังนั้น องค์ประกอบของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงต้ องยกเว้ นไม่ต้องมีประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเนื่ องจากมาตรา ๑๓(๕) ถูกรัฐธรรมนูญยกเลิก
๒.๒ สําหรับมติ คําสั่ง ระเบียบ ข้ อบังคับหรือประกาศที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ชุดที่
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในการพิจารณาจะถือว่าเสีย
เปล่ า หรื อไม่ น้ั น เมื่ อพิจารณาจากพระราชบัญญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ มาตรา ๑๙ ซึ่ งบั ญ ญั ติว่ า “ถ้ า ปรากฏภายหลั ง ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ หรื อ กรรมการใน
คณะกรรมการที่ มีอาํ นาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ าม
หรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อันเป็ นเหตุให้ ผ้ ูน้ันต้ องพ้ นจากตําแหน่งการพ้ นจาก
ตําแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ ผ้ ูน้ันได้ ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้ าที่ ” โดยที่
การพิจารณามติ คําสั่ง ระเบียบ ข้ อบังคับหรือประกาศนั้นเป็ นการพิจารณาทางปกครอง
ของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติที่มีประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติร่วม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๑๒

เป็ นกรรมการในการพิ จารณา เมื่ อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติไม่อาจ
เป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ เนื่ องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ห้ามไว้ ดังนั้น มติ
คํ า สั่ ง ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ หรื อ ประกาศดั ง กล่ า วถึ ง ไม่ เ สี ย ไปตามมาตรา ๑๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๒.๓ ต่อปัญหานี้ สช.ได้ กราบเรียน นายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ ตีความให้ การบังคับใช้ กฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินสามารถดําเนินไปได้
โดยยกเว้ นไม่ ต้องมีประธานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และให้ ถอื ว่าองค์ประกอบของ คสช. มีเท่าที่ เหลืออยู่ และ
ในโอกาสต่ อไปเสนอให้ มีการขอแก้ ไ ข พระราชบั ญ ญั ติสุขภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๓ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รั บทราบการขอลาออกจากกรรมการสุขภาพแห่ งชาติของประธานกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

๓.๕ มุมมองของกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อการจัดทําธรรมนู ญระบบสุขภาพเฉพาะพื้ นที่
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. แจ้ ง ว่ า ตามที่ คณะกรรมการติ ด ตาม
สนับสนุ น และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ ที่ มี นายแพทย์บรรลุ
ศิริพานิช เป็ นประธาน ได้ จัดทํายุทธศาสตร์การผลักดันธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
สู่การปฏิบัติ (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖) ซึ่ งได้ เสนอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) ทราบในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่ อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ในฐานะ
ฝ่ ายเลขานุการได้ ดาํ เนินการขับเคลื่ อนธรรมนูญฯตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยลําดับนั้น
กลยุทธสําคัญประการหนึ่ งตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่ อนให้ ธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
เป็ นฐานอ้ างอิง ในการจัด ทํา แผนฯทุ ก ระดับ คื อ การเชื่ อมประสานธรรมนู ญว่ าด้ วยระบบสุขภาพฯ สู่การ
ขับเคลื่ อนและใช้ ประโยชน์ในระดับพื้ นที่ ซึ่ งปั จจุ บันมีธรรมนู ญระบบสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ แล้ ว ๒ ฉบั บคือ
ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเม่น อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ และในปี ๒๕๕๓ มีพ้ ืนที่ ทอี่ ยู่ระหว่างดําเนินการยกร่างธรรมนูญระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ๕ แห่ ง
ได้ แก่ เทศบาลตําบลริมปิ ง จังหวัดลําพูน องค์การบริหารส่วนตําบลเหมืองหม้ อ จังหวัดแพร่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ถอด จังหวัดลําปาง เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และลุ่มนํา้ ภูมี จังหวัดสงขลา
ขณะนี้เกือบทั้งหมดผ่านกระบวนการรับฟั งความเห็นต่อร่ างธรรมนู ญแล้ ว อยู่ ระหว่ างการสรุปให้ เป็ นฉบับ
สมบูรณ์ จุ ดเริ่ มต้ นของความสนใจในกระบวนการจัดทําธรรมนู ญเฉพาะพื้นที่ ของผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ เกิด
จากแรงบันดาลใจที่ ได้ เข้ าร่ วมโครงการเสริมพลังแลกเปลี่ ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติครั้ งที่ ๑ : ธรรมนู ญระบบ
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ ในปี ๒๕๕๒
ในปี ๒๕๕๔ สช. ได้ กาํ หนดเป้ าหมายสนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เพิ่ มอีก
๒๐ แห่ งทั่วประเทศ จึงได้ จัดทําโครงการเสริมพลังแลกเปลี่ ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติครั้งที่ ๒ : ธรรมนู ญระบบ
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยใช้ ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ และธรรมนูญสุขภาพอําเภอสูงเม่น เป็ นพื้นที่ ต้นแบบ
การเรียนรู้ นํากระบวนการจัดการความรู้มาช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่ผ้ ูบริหารและเจ้ าหน้ าที่ ในพื้นที่ ทแี่ สดง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๑๓

ความสนใจธรรมนูญฯในเบื้องต้ น จํานวน ๓๐ ตําบล ๑๐ อําเภอ ๗ จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่ อจุดประกายและ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ าย และทีมงาน สช. เพื่ อขยายผลธรรมนู ญสุขภาพเฉพาะพื้ นที่ ในปี งบประมาณ
๒๕๕๔ สําหรับพื้นที่ ทมี่ ีความพร้ อม และติดตาม และสนับสนุนการนําธรรมนูญระบบสุขภาพไปใช้ ในพื้นที่ ด้วย
โครงการดังกล่าวได้ จัดกระบวนการเรียนรู้ รวม ๓ ครั้ง ได้ แก่
- ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
- ครั้งที่ ๒ และ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน และ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ชุมชนชะแล้
จังหวัดสงขลา
ผู้เข้ าร่ วมโครงการนอกจากผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ จากพื้นที่ ต่างๆแล้ ว ยังมีคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ คณะกรรมการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่ อสนับสนุนธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่
สนใจด้ วย รวมผู้เข้ าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๓๕ คน เป็ นกรรมการจากทั้ง ๓ คณะที่ เข้ าร่วมโครงการ จํานวน ๒๐
คน ในการนี้ กรรมการสุขภาพแห่งชาติทเี่ ข้ าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ คน ได้ บันทึกมุมมองต่อการจัดทํา
ธรรมนูญระบบสุขภาพพื้นที่ เพื่ อสะท้ อนประโยชน์ คุณค่า และข้ อแนะนําซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการขับเคลื่ อน
ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ต่อไป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๕
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดทราบ
มติท่ ีประชุม

รับทราบมุมมองของกรรมการสุขภาพแห่ งชาติต่อการจัดทําธรรมนู ญระบบสุขภาพ
เฉพาะพื้นที่

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

๔.๑

รายงานความคื บหน้ากฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า สืบเนื่ องจากจากการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๓ ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ ร ายงานให้ คสช. ทราบว่ า ตามที่ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ความเห็ น ชอบต่ อ ร่ า ง
กฎกระทรวงกํา หนดหลั กเกณฑ์ และวิธี การดํา เนิ น การตามหนั งสือ แสดงเจตนาไม่ ประสงค์ จ ะรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขที่ เป็ นไปเพียงเพื่ อยืดการตายในวาระสุดท้ ายของชีวิต หรือเพื่ อยุ ติการทรมานจากการเจ็บป่ วย
พ.ศ. .... และมอบหมายให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไปนั้น ซึ่ งอยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิ จ ารณาโดยมี ก ารเปลี่ ยนแปลงลํา ดั บ ข้ อ ความและตั ด ให้ สั้ น กระชั บ แต่ มิ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ สาระสํา คั ญ ของ
ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ คสช. เห็นชอบหลักการ และเพื่ อให้ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ มีการเพิ่ มให้ เลขาธิการโดยความเห็นชอบของ คสช. ออกประกาศกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชี พด้ านสาธารณสุข และเจ้ าหน้ าที่ ของ
สถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงนี้ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ตรวจพิจารณาเรียบร้ อยแล้ ว และ สช. ได้ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้รักษาการในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงนามใน
กฎกระทรวงดังกล่าวเรียบร้ อยแล้ ว ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๔.๑ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับประกาศกําหนดแนว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๑๔

ทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุข และเจ้ าหน้ าที่ ของสถาน
บริการสาธารณสุขตามที่ กาํ หนดในกฎกระทรวง ข้ อ ๗ อยู่ในระหว่างการดําเนินการ
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบความคื บหน้ า กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑

ข้อเสนอต่อการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า สืบเนื่ องจากเครือข่ายประชาชนภาค
ตะวันออกได้ ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (หนังสือเลขที่ คปอ. ๐๔๒/๒๕๕๓ ลง
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓) เพื่ อขอให้ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องในการออกประกาศประเภทโครงการ
หรือกิจการที่ อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสองแห่ งราชอาณาจักรไทยของรัฐบาล และติดตามตรวจสอบ
การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ จังหวัดระยอง โดยได้ แนบหนังสือที่ กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ เรื่ อง ขอคัดค้ านมติการออกประกาศโครงการ
รุนแรงฯ ๑๑ ประเภทและขอให้ มีการจัดทําใหม่ให้ เป็ นที่ ยอมรับมาด้ วย
โดยอ้ างถึงการที่ รัฐบาลออกประกาศประเภทโครงการหรือกิจการที่ อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรงทั้งทางด้ านคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย
กําหนดให้ มีโครงการหรือกิจการที่ เข้ าข่ายก่อผลกระทบรุนแรงจํานวน ๑๑ รายการ จากเดิมที่ คณะกรรมการ
แก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งหมด ๑๘ รายการ
จึงขอให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติในฐานะองค์กรที่ เกี่ ยวข้ อง เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้ มีการ
ทบทวนและจั ด ทํา ร่ า งโครงการหรื อ กิจ การที่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้ อมทรัพยากร ธรรมชาติและสุขภาพเสียใหม่ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการ
ปกป้ องคุ้มครองสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้ ติดตามการแก้ ไขปัญหาผู้ได้ รับผลกระทบ
จากการพั ฒนาอุตสาหกรรมที่ มาบตาพุดและจังหวั ดระยอง ตามที่ รัฐ บาลได้ รับข้ อเสนอขององค์กรต่ างๆ
ไปแล้ วว่า มีผลคืบหน้ าและสอดคล้ องกับการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นจริงให้ กบั ประชาชนในพื้นที่ มาบตาพุดและ
จังหวัดระยองหรือไม่ และขอให้ ส่งผลการตรวจสอบกลับไปยังเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกด้ วย
ในการประชุ มครั้ ง นี้ ขออนุ ญาตให้ นางภารนี สวั สดิรักษ์ นั กวิชาการอิสระด้ านผังเมือง ผู้ แทน
คณะทํางานศึกษาเรื่ องหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชน
อย่างรุนแรง เป็ นผู้รายงาน
นางภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้ านผังเมือง ผู้แทนคณะทํางานศึกษาเรื่ องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนอย่างรุนแรง รายงานผลการศึกษาโดย
สรุป ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๑๕

๑. ประชุ มคณะกรรมการศึกษาสนับสนุ น และติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ วย การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่
มาบตาพุ ด และจั ง หวั ด ระยอง ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๑๕ กัน ยายน ๒๕๕๓ เพื่ อพิ จ ารณาข้ อ มู ล
เบื้ องต้ น โดยได้ ท าํ การเปรี ย บเทีย บประเภทโครงการหรื อ กิจ กรรมตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างข้ อเสนอของคณะกรรมการแก้ ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา
๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คณะกรรมการสี่ ฝ่ าย) ที่ มี ๑๘ รายการกับข้ อสรุป
ของคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติทมี่ ีมติเมื่ อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่ งคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบในการประชุมเมื่ อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ และประกาศลงราชกิจจานุ เบกษาในวันที่ ๓๑
สิ ง หาคม ๒๕๕๓ จํ า นวน ๑๑ รายการ พบว่ า มี ก ารตั ด โครงการตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
สี่ ฝ่ ายออกจํานวน ๗ รายการ ดังนี้
โครงการที่ถูกตัดออก
(๑) โครงการหรือกิจการที่ ต้องทํา EIA และอยู่ใน
พื้นที่ หรืออาจส่งผลกระทบต่อพื้ นที่ ต่อไปนี้ :
แหล่ ง มรดกโลกที่ ขึ้ นบั ญ ชี ต ามอนุ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศ อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่ ง
โบราณสถาน โบราณคดี แหล่ งประวัติศาสตร์
ตามกฎหมายพื้นที่ ป่าอนุรักษ์(อุทยานแห่งชาติ
วนอุ ท ยาน สวนรุ ก ขชาติ ) พื้ นที่ ป่ าอนุ รั ก ษ์
เพิ่ มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี พื้นที่ ชุ่มนํ้าที่ มี
ความสําคัญระหว่างประเทศ พื้นที่ ลุ่มนํา้ ชั้น ๑
(๒) การก่ อ สร้ า งหรื อ ขยายสิ่ งก่ อ สร้ า งถาวรนอก
ชายฝั่งทะเลเดิมเพื่ อกันคลื่ นหรือกระแสนํา้ ใน
ทะเลในพื้ นที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ : พื้ นที่ คุ้ มครอง
สิ่ งแวดล้ อ ม แหล่ ง ธรรมชาติ อัน ควรอนุ รั ก ษ์
แหล่งท่องเที่ ยว แหล่งอาชีพท้ องถิ่ น ทุกขนาด
ยกเว้ น กํ า แพงริ ม ชายฝั่ ง ติ ด แนวชายฝั่ ง
(seawall)
ที่ มี ข นาดความยาวน้ อ ยกว่ า
๒๐๐ ม.
(๓) เตาเผาขยะติดเชื้อทุกขนาด

(๔) การชลประทานที่ มีพ้ ืนที่ การชลประทานตั้งแต่
๘๐,๐๐๐ไร่ข้ นึ ไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

เหตุผล
 มอบคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
หรือคณะกรรมการผู้ชาํ นาญการพิจารณารายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มชุ ด ต่ า งๆ
พิจารณาเสนอเป็ นรายพื้นที่ หรือรายโครงการ
 ยกเว้ น โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
เดิมในพื้นที่ ลุ่มนํา้ ชั้น ๑ ที่ ขอประทานบัตรใหม่
ในพื้นที่ เดิมที่ เคยได้ รับอนุ ญาตมาก่อน เว้ นแต่
โครงการนั้นมีผลกระทบต่อชุมชนเป็ นที่ ประจักษ์
ในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงวันที่ ยื่นขอประทานบัตร
ใหม่
 มอบคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
หรือคณะกรรมการผู้ชาํ นาญการพิจารณารายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มชุ ด ต่ า งๆ
พิจารณาเสนอเป็ นรายพื้นที่ หรือรายโครงการ

 ให้ ประกาศเป็ นโครงการหรือกิจการที่ ต้ อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 ไม่เคยถูกจัดอยู่ในประเภทโครงการที่ ต้อง
ทําอีไอเอมาก่อน
หน้ า ๑๖

โครงการที่ถูกตัดออก
(๕) การผั น นํ้า ข้ า มลุ่ ม นํ้า หลั ก หรื อ การผั น นํ้า
ระหว่างประเทศ ยกเว้ น กรณีภัยพิบัติหรือมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่ เป็ น
การดําเนินการชั่วคราวทุกขนาด
(๖) สิ่ งก่อ สร้ า งกั้นขวางการไหลของนํ้า ในแม่ นํ้า
สายหลักทุกขนาด

(๗) การสูบนํา้ เกลือใต้ ดนิ ทุกขนาด

เหตุผล
 ให้ ประกาศเป็ นโครงการหรือกิจการที่ ต้ อง
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 กรณี ป ระตู ร ะบายนํ้า ในแม่ นํ้า สายหลั ก ให้
ประกาศเป็ นโครงการหรื อ กิจการที่ ต้ อ งจั ด ทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมตาม
มาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
 มีกฎหมายที่ ห้ามดําเนินการอยู่แล้ ว

สําหรับนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานปิ โตรเคมีมีการปรับเปลี่ ยนรายละเอียด ดังนี้
ข้อเสนอของคณะกรรมการสี่ฝ่าย
๕.

ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

นิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้ วยการ  นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้ วยการนิคม
อุตสาหกรรม หรือโครงการที่ มีลักษณะ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมหรื อ โครงการที่ มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกันกับนิคมอุตสาหกรรม
เช่ น เดี ย วกั น กั บ นิ ค มอุ ต สาหกรรม (เขต
ประกอบการ อุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม)
หรือโครงการจัดสรรที่ ดินเพื่ อการอุตสาหกรรม

๕.๑ นิคมฯ ที่ จัดตั้งเพื่ อรองรับโรงงาน
 นิคมฯ ที่ จัดตั้งเพื่ อรองรับโรงงานปิ โตรเคมี หรือ
โรงงานถลุงแร่เหล็ก ตามที่ กาํ หนดไว้ มากกว่า ๑
ปิ โตรเคมี หรื อ โรงงานถลุ ง แร่ เ หล็ ก
โรงงานขึ้นไป ทุกขนาด
ตามที่ กํ า ห นด ไว้ ในโ ครงการหรื อ
กิจกรรมลําดับที่ ๖ และ ๗ (ลําดับย่อย
ที่ ๗.๑ และ ๗.๒) มากกว่า ๑ โรงงาน
ขึ้นไปทุกขนาด
กิจกรรมลําดับที่ ๖ = โรงงานปิ โตรเคมี
กิจกรรมลําดับที่ ๗ = โรงงานถลุงแร่และหลอมโลหะ
๗.๑ = โรงถลุงแร่เหล็ก
๗.๒ = โรงถลุงแร่เหล็กที่ มีการผลิต
ถ่าน coke หรือที่ มี
กระบวนการ sintering

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๑๗

ข้อเสนอของคณะกรรมการสี่ฝ่าย

ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

๕.๒ นิคมฯ ที่ มี จํานวนโครงการหรือกิจกรรม  นิคมฯ ที่ มีการขยายพื้นที่ เพื่ อรองรับโครงการ
หรือกิจกรรมตามที่ กาํ หนดไว้ ทุกขนาด
ลําดับ ที่ ๖ และ ๗ (ลําดับย่ อยที่ ๗.๑
และ ๗.๒) มาเพิ่ มภายหลังเกินกว่ า
จํานวนขณะขอจัดตั้งนิคมทุกขนาด
๖. โรงงานปิ โตรเคมี
๖.๑ โรงงานปิ โตรเคมีต้นนํา้ (upstream)ทุก
 โรงงานปิ โตรเคมีต้นนํา้ (upstream)ทุกขนาด
ขนาดหรือขยายกําลังการผลิตตั้งแต่ร้อย
หรือขยายกําลังการผลิตตั้งแต่ร้อยละ ๓๕ ขึ้นไป
ละ ๓๕ ขึ้นไป
๖.๒ โรงงานปิ โตรเคมีกลางนํา้ (intermediate)
ดังต่อไปนี้
๖.๒.๑ โรงงานปิ โตรเคมีกลางนํา้
(intermediate) ที่ ผลิตสารเคมีที่  โรงงานปิ โตรเคมีข้นั กลางที่ ผลิตสารเคมี ที่ เป็ น
เป็ นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ หรือใช้
สารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ หรือใช้ สารเคมี ที่ เป็ นสาร
สารเคมีทเี่ ป็ นสารก่อมะเร็งกลุ่ม ๑
ก่อมะเร็งกลุ่ม ๑ เป็ นวัตถุดบิ ขนาดกําลังการ
เป็ นวัตถุดิบ ขนาดกําลังการผลิต
ผลิต ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือขยายขนาด
๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือขยาย
กําลังการผลิตรวมกันแล้วมากกว่า ๑๐๐ ตัน
ขนาดกําลังการผลิตตั้งแต่รอ้ ยละ ต่อวันขึ้ นไป
๓๕ ขึ้ นไป
 โรงงานปิ โตรเคมีข้นั กลาง ที่ ผลิตสารเคมี ที่ เป็ น
๖.๒.๒ โรงงานปิ โตรเคมีกลางนํา้
สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A หรือใช้ สารเคมีทเี่ ป็ นสาร
(intermediate) ที่ ผลิตสารเคมีที่
ก่อมะเร็งกลุ่ม 2A เป็ นวัตถุดิบขนาดกําลังการ
เป็ นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A หรือใช้
ผลิต ๗๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป ขยายขนาดกําลัง
สารเคมีทเี่ ป็ นสารก่อมะเร็งกลุ่ม
การผลิตรวมกันแล้วมากกว่า ๗๐๐ ตันต่อวัน
2A เป็ นวัตถุดบิ ขนาดกําลังการ
ขึ้ นไป
ผลิต ๗๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป หรือ
ขยายขนาดกําลังการผลิตตั้งแต่
ร้อยละ ๓๕ ขึ้ นไป
หมายเหตุ :
 คณะอนุกรรมการฯ เสนอให้ สถาบันปิ โตรเลียม
แห่งประเทศไทย ปรับเปลี่ ยนคําว่า ปิ โครเคมี
๑. สารเคมีทเี่ ป็ นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 และ 2A
“ขั้นต้ น” และ “ขั้นกลาง” ให้ เป็ นปิ โตรเคมี
ประกาศโดย International Agency for
“ต้ นนํา้ ” และ “กลางนํา้ ” เพื่ อให้ สอดคล้ อง
Research on Cancer (IARC)
ศัพท์ภาษา อังกฤษว่า “upstream”และ
๒. นิยามปิ โตรเคมีต้นนํา้ และปิ โตรเคมีกลางนํา้
“intermediate” petrochemical industry
กําหนดโดย สถาบันปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๑๘

ที่ ประชุ มได้ ต้ังข้ อสังเกตเกี่ ยวกับประกาศดังกล่ าวหลายประการโดยเฉพาะที่ เกี่ ยวข้ องกับ
โรงงานปิ โตรเคมี อาทิ
ก) ไม่ครอบคลุมวงจรปิ โตรเคมีท้งั หมด ซึ่ งประกอบด้ วย ขั้นผลิตวัตถุดิบ (Feedstock) ปิ โตรเคมีข้ันต้ น
(Upstream) ปิ โตรเคมีข้ันกลาง (Intermediate) และปิ โตรเคมีข้ันปลาย (Downstream) เนื่ องจาก
ตามประกาศฯ โครงการในขั้นผลิตวัตถุดิบ (Feedstock) และ ปิ โตรเคมีข้นั ปลาย (Downstream)
ไม่จัดเป็ นโครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ
ข) คําจํากัดความคําว่า “รุนแรง” กําหนดเฉพาะสารก่อมะเร็งอย่างเดียว ไม่ได้ รวมถึงสารเคมีอื่นๆ ที่
ไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่มีอนั ตรายสูง เช่น กรณีอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีข้ันกลาง (Intermediate) ที่ เข้ า
ข่ายโครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ จะกําหนดเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการใช้ สารก่อมะเร็ง
กรุ๊ป 1 กรุ๊ป 2A แต่ ในความเป็ นจริงกระบวนการผลิตบางอย่างอาจจะไม่ ได้ ผลิตหรือใช้ สารก่อ
มะเร็งเป็ นสารตั้ งต้ น แต่ ใ ช้ สารเคมีอัน ตรายชนิ ดอื่ น ซึ่ งหากรั่ วไหลก็อาจมีอัน ตรายถึงขั้น ทํา ให้
เสียชีวิตได้ ซึ่ งโรงงานที่ ใช้ สารเคมีอันตรายนี้อาจจะออกแบบไม่ให้ มีแท๊งค์เก็บกักสารเหล่านี้ และถ้ า
หากหยุดกระบวนการผลิตก็จะไม่มีสารเหล่านี้ค้างไว้ แต่หากระหว่างกระบวนการผลิตที่ สารไหลวน
อยู่ในโรงงานอาจมีโอกาสรั่วและทําอันตรายได้ ดังตัวอย่างที่ เคยเกิดขึ้นมาแล้ ว เช่น กรณีกา๊ ซฟอส
จีนรั่วเมื่ อปี ๒๕๔๒ จากโรงงานผลิตเม็ดโพลีคาร์บอเนต ทําให้ คนงานในโรงงานเสียชีวิต ๒ คน ซึ่ ง
ก๊าซฟอสจีนไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่ทาํ ให้ คนเสียชีวิต หรือกรณีสารเอ็มทีบีอี (Methyl Tertiary Butyl
Ether : MTBE) ซึ่ งเป็ นสารออกซิจิเนตที่ ใช้ ผสมเพื่ อเพิ่ มปริมาณออกซิเจนในเนื้อนํา้ มันเบนซิน ทํา
ให้ การเผาไหม้ สมบูรณ์และสะอาดมากขึ้น สารนี้ไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่มีอนั ตรายและมีความเสี่ ยงต่อ
ร่ างกาย หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ได้ ห้ามใช้ สารนี้แล้ วแต่ในประเทศไทยยังมีการ
ผลิตและใช้ สารนี้อยู่
ค) มีข้อจํากัดในข้ อกําหนดเกี่ ยวกับโรงงานปิ โตรเคมีข้ันต้ น เช่น ครั้งแรกโรงงานขอเพิ่ มกําลังการผลิต
ประมาณร้ อยละ ๓๐ และอีก ๔ ปี ต่อมาขอขยายกําลังการผลิตอีกร้ อยละ ๓๐ กรณีเช่นนี้ไม่เข้ าข่าย
โครงการอาจรุนแรงฯ ที่ ต้องดําเนินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสองฯ เพราะตามประกาศฯ กําหนดไว้
ที่ ร้อยละ ๓๕ ของกําลังการผลิต
ในการนี้ จึ ง เห็น ชอบให้ มี ก ารศึ ก ษารายละเอีย ดเพิ่ มเติ ม และจั ด ทํา เป็ นข้ อ เสนอเพื่ อให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณา
๒. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงสนับสนุนการศึกษา เรื่ อง “หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ
หรือกิจการที่ เข้ าข่ายอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนอย่างรุนแรง” โดยมี ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์
เสถียรไทย เป็ นประธานคณะทํางาน ภายใต้ ความร่ วมมือและความเอื้อเฟื้ อข้ อมูลจากหลายหน่วยงาน
อาทิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด สํานักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่ อสังคม มูลนิธินโยบายสุขภาวะ มูลนิธิธรรมรัฐ
เพื่ อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้ อม โครงการนิติธรรมสิ่ งแวดล้ อม เป็ นต้ น
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๓. คณะทํางานได้ นาํ เสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาฯ มาบตาพุด ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และจัดประชุมปรึกษากับผู้เชี่ ยวชาญ (Expert Consultation) ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่ อประมวลข้ อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๔. จากการวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษา “มาบตาพุ ด ” พบว่ า หลั ก เกณฑ์ ที่ กํา หนดตามประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ไม่สามารถนําไปสู่การปกป้ อง คุ้มครองสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสิทธิด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ อย่ างสอดคล้ องกับบริบทที่ เป็ นจริ งในพื้นที่ เนื่ องจากเป็ นการมองในมิติเดียวคือ ใช้
ประเภทขนาดของโครงการเป็ นตัวกําหนด(Project Based) โดยไม่ได้ พิจารณาร่วมกับมิติพ้ ืนที่ (Area
Based) ซึ่ งจะต้ องคํานึงถึงศักยภาพ(Carrying Capacity) ทั้งในด้ านกายภาพ การบริหารจัดการ รวมถึง
สถานะด้ านสุขภาพของคนในชุมชนนั้นๆ ด้ วย
ผลการศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายอาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาวะของชุมชนอย่างรุนแรง” โดยสรุป มีดงั นี้
๑) จั ง หวั ด ระยองเป็ นพื้ นที่ ซึ่ งมี ก ารใช้ แ ละเก็บ สารเคมี สู ง ที่ สุ ด ของประเทศไทยการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและใกล้ เคียงได้ ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนมลพิษในสิ่ งแวดล้ อม
ในขั้นที่ จาํ เป็ นต้ องมีการควบคุมและจัดการอย่างเข้ มงวด นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการเจ็บป่ วยที่
สัมพันธ์กบั มลพิษในสิ่ งแวดล้ อมดังกล่าว แต่ไม่สามารถบ่งชี้ถงึ โรงงานที่ เป็ นแหล่งก่อมลพิษที่
ชัดเจน ทั้งนี้ยืนยันได้ จาก
๑.๑) คําพิ พากษาของศาลปกครองระยอง เมื่ อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ ให้ พ้ ืนที่ ตําบล
มาบตาพุด ห้ วยโป่ ง มาบข่ า ทับ มา เนินพระ และตําบลบ้ านฉางเป็ นเขตควบคุ ม
มลพิษ
๑.๒) ผลการศึ ก ษาสถานภาพการปนเปื้ อนสารมลพิ ษ ในสิ่ งแวดล้ อ ม จั ง หวั ด ระยอง
(กันยายน ๒๕๕๒) ซึ่ งเป็ นการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติ
ระบุว่า อําเภอเมืองเป็ นพื้นที่ ที่ มีการปนเปื้ อนมลพิษทุกชนิดรวมสูงสุด รองลงมาคือ
อํา เภอปลวกแดง อํา เภอนิ ค มพั ฒนา อํา เภอบ้ า นค่ า ย และอํา เภอบ้ า นฉาง มีก าร
ปนเปื้ อนมลพิษรวมตํา่ สุด อําเภอเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่ สดุ โดยส่วนใหญ่
เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมหนักด้ านปิ โตรเคมีเป็ นหลัก และยังมีอตุ สาหกรรมอื่ นๆ ที่ มี
ความเสี่ ยงสูงที่ ก่อให้ เกิดมลพิษในด้ านต่างๆ เช่น ท่าเรือ โรงไฟฟ้ า เป็ นต้ น ซึ่ งแม้ ว่า
อุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการระบายมลพิษในความเข้ มข้ นที่ ไม่เกินมาตรฐานที่ กาํ หนด
ไว้ ก ็ต าม แต่ เ มื่ อมี จํา นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมเพิ่ มมากขึ้ นภายในพื้ นที่ ที่ จํา กั ด
ปริมาณของมลพิษจึงเพิ่ มสูงขึ้นมากกว่าที่ พ้ ืนที่ หนึ่ งจะรับได้
๑.๓) การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรม ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ซึ่ งดําเนินการโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ การสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) พบว่า การอยู่ในบริเวณรอบพื้นที่ อุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด มีผลกระทบต่ อการตั้งครรภ์ โดยทําให้ ทารกคลอดก่อนกําหนด นํ้าหนักตัว
แรกคลอดตํา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน และนํา้ หนักของทารกตํา่ กว่าอายุครรภ์ พบอาการ
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บางประการที่ เกี่ ยวพันกับผลกระทบต่อระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ ซึ่ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพนี้ เป็ นทั้งผลกระทบเฉียบพลันและผลกระทบต่อเนื่ องระยะยาว
ในการดํ า รงชี วิ ต ทั้ ง นี้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด น่ า จะมี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บ
ผลกระทบทางสุขภาพที่ พบจากการศึกษานี้ เนื่ องจากโดยรวมการอาศัยอยู่ใกล้ นิคม
อุตสาหกรรม มีความเสี่ ยงต่ออาการต่างๆมากกว่าอยู่ไกล อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
ครั้ ง นี้ พบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมลพิ ษ กั บ สุข ภาพ แต่ ไ ม่ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และไม่ สามารถระบุได้ ว่าสารมลพิษตัวใดมีผลกระทบต่ อ
สุขภาพเนื่ องจากไม่มีข้อมูลการสัมผัสมลพิษโดยตรง
๒) ขณะที่ ปั ญหาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษยังต้ องการแก้ ไขอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่ อง แต่ปรากฏว่า ขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการปัญหาไม่เพียงพอ ดังเช่น
๒.๑) รายงานการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่ อลดและขจัด
มลพิษในมาบตาพุดและพื้นที่ ใกล้ เคียงภายใต้ คณะกรรมการสี่ ฝ่ าย โดยอ้ างข้ อมูลของ
สํานักการจัดการคุ ณภาพนํ้า กรมควบคุ มมลพิ ษ มีข้อสรุปถึงคุ ณภาพนํ้าผิวดินที่ มี
สภาพเสื่ อมโทรม คลองสาธารณะมี ก ารรั บ นํ้าทิ้งจากชุ มชนและอุตสาหกรรม พบ
ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเกินมาตรฐาน สถานการณ์คุณภาพนํา้ ใต้ ดินที่ พบบางแห่งมี
ปริ มาณสารโลหะหนั ก ได้ แก่ ตะกั่ว แมงกานีส สารหนู และเซเลเนี ยม เกินเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพนํ้า ทะเลในบางบริ เ วณ เช่ น ปากคลองซากหมากมี นํ้า ทะเลขุ่ น
ตะกอนดิน เป็ นโคลนเหลว มีสีดาํ และมีกลิ่ นเหม็นมากคล้ ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
การศึกษานี้ ได้ สรุปถึงปัญหาการระบายสาร VOCs ออกสู่สงิ่ แวดล้ อมจํานวนมากและ
ยังไม่มีการควบคุมที่ มีประสิทธิภาพ และแม้ จะมีปัญหาสิ่ งแวดล้ อมและการปนเปื้ อนที่
มีผลต่ อสุขภาพจนได้ รับการประกาศเป็ นเขตควบคุ มมลพิ ษ แต่ ศักยภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการให้ เกิดความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ ดีกย็ ังมีปัญหา ทั้ง
ในด้ านการจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี และการจัดการการของเสีย ซึ่ งการศึกษาของ
คณะอนุกรรมการศึกษาและเติมเต็มทางเทคนิคเพื่ อลดและขจัดมลพิษในมาบตาพุด
และพื้นที่ ใกล้ เคียง ได้ สรุปว่าปัจจุบันศูนย์กาํ จัดของเสียอันตรายที่ มีอยู่ในพื้นที่ น้ันไม่มี
พื้ นที่ สํา หรั บ รองรั บ การฝั งกลบกากของเสียอุต สาหกรรมที่ ผ่ า นกระบวนการปรั บ
เสถียรแล้ ว ส่วนการรองรับของเสียทั้งที่ เป็ นอันตรายและไม่เป็ นอันตรายนั้นปั จจุ บัน
ขีดจํากัดในการรองรับการจัดการกากของเสียในพื้นที่ ได้ หมดลงแล้ ว
๒.๒) ข้ อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองบ่ งชี้ว่า ประชาชนในจังหวัดระยองมี
แนวโน้ มการเจ็บป่ วยที่ สูงขึ้นในขณะที่ ทรัพยากรทางด้ านสาธารณสุข ไม่เพียงพอต่อ
การให้ บริการ ดังจะเห็นได้ จากอัตราเตียงต่ อประชากรสูงกว่าระดับประเทศสูงกว่ า
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ส่ ว นการคํา นวณสั ด ส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากรซึ่ งรวม
ประชากรแฝงแล้ ว พบว่ า จั ง หวั ด ระยองยั ง ต้ อ งการแพทย์ เ พิ่ มอี ก ๗๐ คนและ
โรงพยาบาลมาบตาพุดต้ องการแพทย์เพิ่ มอีก ๑๓ คน
๓) แม้ ว่าการศึกษาศักยภาพการรองรับมลพิษ(Carrying Capacity) ซึ่ งทําการศึกษามาแล้ วนับสิบ
ปี คํา นวณโดยใช้ แบบจํา ลองทางคณิต ศาสตร์ จ ะยั ง ไม่ ป รากฏผล แต่ ข้ อ มู ล ที่ แสดงในข้ อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๒๑

๑) และข้ อ ๒) ทําให้ เห็นเป็ นที่ ประจักษ์ชัดว่า ขณะนี้ศักยภาพของพื้นที่ ในเขตควบคุมมลพิษ
มีปัญหารุนแรงทั้งด้ านมลพิษสิ่ งแวดล้ อม การเจ็บป่ วย และขีดความสามารถของระบบในการ
จัดการกับปัญหา
๔) เมื่ อนําโครงการที่ ศาลปกครองชั้นต้ นมีคาํ สั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับ ๗๖ โครงการ เมื่ อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ มาพิจารณา (เมื่ อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ศาลปกครองสูงสุดมีคาํ สั่ง
ปล่ อ ย ๑๑ โครงการ เหลื อ ๖๕ โครงการ) จะพบว่ า มี โ ครงการที่ กํา ลั ง จะขออนุ ญ าต
ดําเนินการเพิ่ มเติมในเขตควบคุมมลพิษจํานวน ๖๓ โครงการ อยู่ในความรับผิดชอบของ ๔๑
บริ ษัท เป็ นปิ โตรเคมีข้ัน ต้ น ๔ โรง ขั้น กลาง ๑๑ โรง เมื่ อวิเคราะห์ รายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ ที่ ทางบริษัทได้ แจ้ งมายัง สช. จํานวน ๓๕ โครงการ
พบการใช้ สารก่อมะเร็งดังนี้
การใช้สารก่อมะเร็ง
ใช้ สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 ซึ่ งเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
ใช้ สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A ซึ่ งอาจเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
ใช้ สารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B ซึ่ งสงสัยว่าจะเป็ นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
ใช้ ท้งั สารก่อมะเร็งทั้งกลุ่ม 1 และ 2A
ใช้ ท้งั สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 และ 2B

จํ านวนโครงการ
๑๔
๒
๕
๑
๑

นอกจากนี้ยังพบการใช้ สารเคมีอื่นๆ ที่ ไม่ใช่ สารก่อมะเร็งแต่ มีอันตรายต่ อระบบต่ าง ๆ
ของร่างกายดังนี้
อันตรายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ใช้ สารเคมีทมี่ ีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
ใช้ สารเคมีทมี่ ีผลต่อระบบประสาท
ใช้ สารเคมีทมี่ ีผลต่อระบบสืบพันธุ์
ใช้ สารเคมีทมี่ ีผลต่อทารกในครรภ์
ใช้ สารเคมีทมี่ ีผลต่อระบบเลือด
ใช้ สารเคมีทมี่ ีผลต่อระบบตับและไต
ใช้ สารเคมีทมี่ ีผลต่อผิวหนังและดวงตา

จํ านวนโครงการ
๓๔
๒๔
๑๐
๔
๑๘
๒๕
๓๓

๕) เมื่ อพิจารณาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เข้ าข่ายโครงการ
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ด้ วยเหตุผลที่ คล้ ายกันคือ เป็ นโรงงานปิ โตร
เคมีข้ันปลาย สารเคมีทใี่ ช้ ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง ดังนั้น ชุมชนวัดหนองแฟบที่ เป็ นชุมชนไข่แดงมี
โรงงานล้ อ มรอบอยู่ ถึง ๓ ด้ าน คื อ โรงงานในนิ ค มเอเชี ย เหมราชตะวั น ออกและผาแดง
ปั จจุ บันกําลังประสบกับปั ญหาโรงงานขยายไปติดกับชุมชนโดยปราศจากพื้นที่ กันชน และ
กําลังจะมีโรงงานติดชุมชนเกิดขึ้นมาใหม่อกี ซึ่ งทําการผลิตสารอะคริโลโนไตรล์และสารเมทิล
เมตะคริเลต ของบริษัทพีทที ี ฟี นอล และเมื่ อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทกี่ าํ หนดไว้ ในประกาศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๒๒

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แล้ วกลับพบว่ าโรงงานนี้ไม่เข้ าข่ายโครงการอาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เนื่ องจากว่าสารเคมี ที่ ใช้ ในกระบวนการผลิตไม่ใช่สารก่อมะเร็ง
๖) ในระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Impact Assessment:
EIA) มีเป้ าหมายหลักในการป้ องกันผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ โดย
มุ่งวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้ านและพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เพื่ อการกําหนดแนวทาง
และมาตรการในการป้ องกันผลกระทบต่อการตัดสินใจโครงการ อย่างไรก็ตามระบบอีไอเอของ
ประเทศไทยปั จจุ บั น ยั ง คงมี ปั ญ หาทั้ง ในด้ า นธรรมาภิ บ าลและด้ า นเนื้ อหาการวิ เ คราะห์
ผลกระทบ ซึ่ งเป็ นอุ ป สรรคสํา คั ญ ในการบรรลุ เ ป้ าหมายตามหลั ก การป้ องกั น ไว้ ก่ อ น
(Precautionary Principle) ดังนั้นการให้ เหตุผลที่ ว่าเป็ นโครงการที่ ต้องทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมอยู่แล้ วจึงไม่จาํ เป็ นต้ องเข้ าข่ายการดําเนินงานตามมาตรา ๖๗ วรรค
สอง จึงไม่สอดคล้ องกับหลักสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย
๗) การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอาํ นาจหน้ าที่ จัดให้ มีทดี่ ินและสาธารณูปโภคเพื่ อจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์อนๆ
ื่ ที่ อาํ นวยความสะดวก ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ส่วนอํานาจหน้ าที่ ในการควบคุมและรักษาสิ่ งแวดล้ อมนั้นในมาตรา ๑๐(๔) กําหนดให้ เป็ นไป
ตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายรวมทั้งการดําเนินงานที่ เกี่ ยวกับการสาธารณสุขหรือที่
กระทบกระเทือ นต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม และไม่ ป รากฏว่ า ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติถึงการควบคุมและรักษาสิ่ งแวดล้ อมแต่
อย่างใด ดังนั้น หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องจึงสามารถดําเนินการตามหน้ าที่ และอํานาจโดยเฉพาะที่
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการแก้ ไข
ปั ญหาสุขภาพและสิ่ งแวดล้ อมในพื้นที่ การนิคมอุตสาหกรรมได้ อย่างเต็มที่ รวมถึงกฎหมาย
อื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง อาทิ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้ วย
๕. กระบวนทัศน์ด้านสุขภาพที่ ใช้ ในการกําหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงฯ เป็ นกระบวนทัศน์แบบเดิม คือ มองเพียงมิติด้านร่างกาย ไม่ครอบคลุมสุขภาวะ อีกทั้งยัง
ไม่ได้ คาํ นึงถึงมิติด้านพื้นที่ อื่ นๆ ร่ วมด้ วยทั้งสถานะสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่ และการบริหารจัดการ
หากวิเคราะห์ลงรายละเอียดในกระบวนทัศน์สุขภาพแบบเดิม ที่ ให้ ความสําคัญกับการเกิดโรค
และการเจ็บป่ วย ก็จะพบว่ าการให้ ความหมายของ “ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรง”
พิจารณาเพียงการเจ็บป่ วยทางกาย ไม่นับรวมจิตใจ ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคของคนในชุมชนมีเพียง
มลพิษสิ่ งแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว ซึ่ งใช้ โรคมะเร็ง เป็ นตัวบ่ งชี้ความรุนแรงผลกระทบต่อสุขภาพ โดย
ไม่นับรวมการเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรงอื่ นๆ ตลอดจนการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรัง หรือการได้ รับบาดเจ็บ
จากอุบัติภัยสารเคมี ที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการดําเนินโครงการนั้น
นอกจากนี้ยังมิได้ คาํ นึงถึงผลกระทบที่ อาจจะมีต่อทารกในครรภ์ เช่ น การคลอดก่อนกําหนด
นํา้ หนักตัวแรกคลอดตํา่ กว่ากําหนด ซึ่ งหลักฐานทางการแพทย์แสดงให้ เห็นว่าเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่ เพิ่ มอัตรา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
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ตายและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กอย่างชัดเจน เป็ นปั ญหาสุขภาพในระยะยาวของคนรุ่นหน้ า อัน
เป็ นความรุนแรงในมิติด้านสุขภาพที่ มิอาจยอมรับได้
ดังนั้น การกําหนดประเภทโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ให้
เป็ นไปเพื่ อการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
และนําไปสู่การสร้ างความเป็ นธรรมทางด้ านสุขภาพ จําเป็ นต้ องใช้ กระบวนทัศน์ด้านสุขภาพที่ ครอบคลุม
สุข ภาวะ ที่ จะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ทางสัง คมที่ กํา หนดสุข ภาพร่ ว มด้ ว ย ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ รั ฐ บาลให้
ความสําคัญอยู่แล้ วภายใต้ นโยบายปฏิรูปประเทศไทย เพื่ อสร้ างความเป็ นธรรม ลดความเหลื่ อมลํา้ ใน
สังคม
ข้อเสนอต่ อการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านสุขภาพ
๑)
๒)

๓)

๔)

ควรประกอบไปด้ วยประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้
ควรมีการระบุนิยามของคําว่า “สุขภาพ” และ “ระบบสุขภาพ” ไว้ อย่างชัดเจน โดยให้ เป็ นไป
ตามที่ กาํ หนดไว้ ในพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
การพิ จารณาผลกระทบต่ อชุ มชนในมิติ สุข ภาพจะต้ องพิ จ ารณาจากปั จ จัย กํา หนดสุข ภาพ
(Determinant of Health) ของชุมชนนั้นๆ ซึ่ งจะต้ องรวมถึงปัจจัยทางสังคมที่ มีส่วนสําคัญใน
การกําหนดสุขภาพด้ วย
การนิยามคําว่า “รุนแรง” ให้ พิจารณาจากสิ่ งคุกคามสุขภาพ(Hazard) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น ๓
กลุ่ม คือ ทางด้ านกายภาพ (Physical) เคมี (Chemical) และชีวภาพ(Biological) โดยใช้
ความเสี่ ยง (Risk) เป็ นเกณฑ์พิจารณาระดับความรุนแรง ทั้งนี้จะต้ องพิ จารณาเป็ นพิเศษ
สําหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สงู อายุ
๓.๑) ในมิติด้านร่างกายและจิตใจ ผลกระทบอย่างรุนแรงหมายความว่า สิ่ งคุกคามสุขภาพ
นั้นอาจทําให้ เสียชีวิตหรือทําให้ เจ็บป่ วยเป็ นโรคเรื้ อรั งซึ่ งรักษาไม่ หาย เช่ น มะเร็ง
ทารกคลอดก่อน กําหนดซึ่ งทําให้ มีปัญหาสุขภาพในระยะยาว การเจ็บป่ วยหรือพิการ
จากอุบัติภัยสารเคมี หรือป่ วยเป็ นโรคทางจิต ฯลฯ ซึ่ งจะต้ องพิสูจน์ได้ ในทาง
วิทยาศาสตร์
๓.๒) ในมิติด้านสุขภาพสังคม ผลกระทบรุนแรงหมายความว่า สิ่ งคุกคามสุขภาพนั้นอาจทํา
ให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงวิถีของชุมชน เช่น การอพยพย้ ายถิ่ น การเข้ ามาของแรงงาน
ต่างถิ่ น การเปลี่ ยนอาชีพ อัตราอาชญากรรม เป็ นต้ น
๓.๓) ในมิติสขุ ภาพทางจิตวิญญาณ ผลกระทบรุนแรงนั้นหมายความว่า สิ่ งคุกคามสุขภาพนั้น
อาจทําให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งที่ ชุมชนเคารพนับถือซึ่ งเป็ นจุดยึดเหนี่ ยวจิตใจ
เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน หลุมฝังศพบรรพบุรุษ สถานที่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทคี่ นในชุมชน
บูชา เป็ นต้ น
วิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจะต้ องใช้ เครื่ องมือที่ หลากหลายโดย มิติด้านร่ างกาย
และจิ ตใจให้ ใช้ เครื่ องมือทางวิ ทยาศาสตร์ และสร้ า งเกณฑ์ เช่ น ระดับความเสี่ ยง ที่ สังคม
ยอมรับได้ ร่วมกัน สําหรับสุขภาพสังคมและจิตวิญญาณ ต้ องใช้ เครื่ องมือและกระบวนการทาง
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สังคมซึ่ งไม่มีกรอบชัดเจนตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับความเห็นของชุมชนที่ ได้ รับผลกระทบจาก
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ซึ่ งปัจจัยกําหนดสุขภาพของชุมชนที่ จะได้ จากการขั้นตอนกําหนด
ขอบเขตการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) เป็ นข้ อมูลสําคัญ
ในการพิจารณา
๕) การพิจารณาว่าโครงการหรือกิจกรรมใดเข้ าข่ายอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
จะต้ องพิจารณาข้ อมูลจากหลายมิติประกอบกัน ได้ แก่ (๑)ประเภท กําลังการผลิตและขนาด
โครงการ (๒) สถานะด้ านสุขภาพของประชาชนในชุ มชน (๓) ศักยภาพของพื้นที่ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ และ (๔) ขีดความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ ของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
๖) หากนําประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาเป็ นกรอบการพิจารณาโครงการที่ จะขอ
อนุ ญาตดําเนินการในพื้นที่ ควบคุมมลพิษมาบตาพุดและตําบลใกล้ เคียง จะพบว่า ส่วนใหญ่
ไม่เข้ าข่ายเป็ นโครงการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งที่ พื้นที่ นี้มีข้อมูล
หลักฐานบ่ งชี้อย่ างชัดเจนว่า มีปัญหามลพิ ษสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรง
ต่ อ เนื่ องมาเป็ นระยะเวลานาน เพื่ อเป็ นการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีข้อเสนอ ดังนี้
๖.๑) รัฐบาลจะต้ องจัดให้ มีกลไกพิเศษในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ จะดําเนินการ
เพิ่ มเติมในพื้นที่ ควบคุมมลพิษนี้
๖.๒) ให้ มีการประกาศเป็ นพื้ นที่ คุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมโดยใช้ ฐานอํานาจตาม มาตรา ๔๕
พระราชบัญญั ติส่งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่ อกําหนด
มาตรการในการควบคุมและแก้ ไขปัญหาในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษ
๖.๓) ให้ มีการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Impact Assessment: SEA)
๖.๔) ให้ นาํ มาตรการทางการเงินมาใช้ ประกอบการดําเนินโครงการในพื้นที่ ควบคุมมลพิษนี้
เช่น การกําหนดให้ ผ้ ูประกอบการต้ องจ่ายเงินประกันความเสี่ ยงผลกระทบด้ านต่างๆ
ที่ อาจจะเกิดจากการดําเนินโครงการ
รายละเอียดสรุปผลการศึกษาดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. เห็นชอบผลการศึกษาและข้ อเสนอต่อการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้ านสุขภาพ
๒. เห็นชอบให้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้
๒.๑ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติพิจารณาใช้ เป็ นกรอบในการทบทวนปรับปรุงประกาศฯ
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับบริบทที่ เป็ นจริง และพิจารณาใช้ เป็ นแนวทางแก้ ไขปัญหามาบตาพุด
๒.๒ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้ อร้ องเรียนสําหรับโครงการหรือกิจการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ทรัพยากร ธรรมชาติ และสุขภาพ
พิจารณาใช้ เป็ นกรอบในการดําเนินงานตามอํานาจหน้ าที่ เพื่ อการคุ้มครองสิทธิชุมชนตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๒๕

๓. เห็น ชอบให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาระบบและกลไกการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุข ภาพ เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการพั ฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรื อกิจการที่ อาจส่งผลกระทบต่ อ
สุขภาพของชุมชนอย่ างรุนแรง เสนอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติพิจารณาอย่ างต่อเนื่ อง
ตามการเปลี่ ยนแปลงของบริบทสังคม เพื่ อให้ สงั คมใช้ เป็ นจุดอ้ างอิง (Social Reference) สําหรับ
การทํางานที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ดังนี้
นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม มีความเห็น
ว่า จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสุขภาพแสดงให้ เห็นชัดเจนว่า ยังมีปัญหาสภาวะสุขภาพอื่ นอีกมากที่ เป็ น
ประเด็ น สํ า คั ญ นอกจากเรื่ องมะเร็ ง ทั้ ง ประเด็ น ที่ มี ข้ อเสนอให้ มี ก ารทบทวนประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมในเรื่ องประเภทโครงการหรื อกิจการที่ อาจมีผลกระทบต่ อชุ มชนอย่ าง
รุนแรงและในเรื่ องขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่ สภาพปั ญหาหนักมากขึ้น ในขณะที่ ยังมีอีก ๖๓
โครงการที่ กาํ ลังขออนุญาตดําเนินการเพิ่ มเติมในเขตควบคุมมลพิษ เพราะฉะนั้นกรอบในการพิจารณาจึงควร
มีความชัดเจนและจําเป็ นเร่งด่วน โดยรวมไปถึงการมีธรรมาภิบาลที่ ควรจะเป็ น การดําเนินงานตามมาตรา ๖๗
แห่งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ในเรื่ องหลักสิทธิมนุษยชน จะมีส่วนช่วยทําให้ ข้อมูลมีการส่งผลถึงสุข
ภาวะที่ เป็ นจริงทั้งกาย ใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของสังคมในความหมายของสุขภาวะและสุขภาพที่
เป็ นจริง ดังนั้น ข้ อเสนอจากผลการศึกษาทั้ง ๖ ประเด็นและข้ อเสนออีก ๔ ข้ อ น่าจะเป็ นประเด็นที่ นําไปสู่
ขั้นตอนการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ มีความเห็นว่า เป็ นการเสนอข้ อเสนอ
ที่ เน้ นการป้ องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบเพิ่ มขึ้น โดยเสนอให้ ทบทวนประกาศฯและทบทวนโครงการที่ อาจจะ
เกิดขึ้นใหม่ แต่จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า มีผลกระทบเกิดขึ้นเกินกว่าที่ พ้ ืนที่ จะรองรับได้ จึงขอทราบว่า
มีข้อเสนอต่อการแก้ ไขหรือบรรเทาปั ญหาที่ เกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีการดําเนินงานโดยกลไกอื่ น จึงไม่มีข้อเสนอ
ในครั้งนี้
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑ มีข้อเสนอว่า หากนําประกาศของ
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติฯ มาเป็ นกรอบในการพิ จารณาในพื้ นที่ ควบคุ มมลพิ ษมาบตาพุดและตําบล
ใกล้ เคียงนั้น โครงการเดิมส่วนใหญ่ รวมทั้งโครงการที่ จะเกิดขึ้นใหม่ ไม่ เข้ าข่ ายโครงการที่ อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบชุมชนอย่างรุนแรงตามความหมายในมติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑๑
รายการ จึง เสนอให้ เขี ยนให้ ชั ด เจนว่ า ทุ กโครงการที่ เกิด ขึ้ นในเขตควบคุ มมลพิ ษ ที่ เกิด ขึ้น ใหม่ ห รื อ เป็ น
โครงการเดิมเข้ าข่ ายมาตรา ๖๗ วรรค ๒ เพราะสาเหตุทคํี่ าพิพากษาของศาลปกครองกําหนดให้ ระยองเป็ น
เขตควบคุมมลพิษ มาจากข้ อมูลที่ นักวิชาการนําเสนอและข้ อมูลอื่ นๆที่ แสดงให้ เห็นว่า มีปัญหาเรื่ องมลพิษ
ความเจ็บป่ วย อัตราทารกคลอดก่อนกําหนด นํา้ หนักตัวของเด็กทารกที่ คลอดน้ อยกว่ากําหนดมาตรฐาน มีการ
ปนเปื้ อนในดิน นํา้ อากาศ มากมาย เพราะฉะนั้นแม้ ว่า ผลการศึกษาเรื่ องของ Carring capacity ของเขต
ควบคุมมลพิ ษพื้นที่ มาบตาพุดยังไม่เสร็จสิ้น แต่ จากข้ อมูลต่างๆ พอที่ จะอนุ มานได้ ว่า เป็ นเขตที่ มีปริมาณ
มลพิษในจํานวนที่ เกินกว่าที่ พ้ ืนที่ จะรองรับได้ เพราะฉะนั้นทุกโครงการที่ จะเข้ ามาในเขตควบคุมมลพิษควรมี
การดําเนินการภายใต้ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ด้ วยต้ องมีการประเมินว่า มีระบบการกําจัดหรือควบคุมมลพิษที่ มี
อยู่เดิมดีแล้ วหรือยัง และถ้ าจะมีโครงการเพิ่ มขึ้นใหม่จะต้ องไม่ทาํ ให้ ปริมาณมลพิษเพิ่ มขึ้น อีกทั้งต้ องมีกลไก
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๒๖

พิเศษในการกลั่นกรอง ในการประเมินควรเป็ นการประเมินเชิงยุทธศาสตร์(Strategic environment impact
assessment) และใช้ มาตราการทางการเงินมาประกอบ เพราะฉะนั้นข้ อเสนอใน ๔ ข้ อย่อย จึงเป็ นตัวอย่าง
กรณีศึกษาเขตควบคุมมลพิษ
นายสุรพล ปั ตตานี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มีความเห็น
ว่า ควรเสนอให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่งชาติให้ ความเห็นต่อผลกรศึกษาและข้ อเสนอดังกล่าวก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ด้ วยบางเรื่ องอาจมีดาํ เนินการอยู่หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ หรืออาจมีประเด็นในทาง
ปฏิบัติทตี่ ้ องมาพิจารณาร่วมกัน
ศ.เมธี ดร.สุปรีด์ วงศ์ดีพร้ อม ผู้แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความเห็น
ว่า ข้ อเสนอที่ เสนอค่อนข้ างสมบูรณ์ แต่ขาดการเสนอข้ อมูลของของเสียแต่ละประเภทที่ มีอยู่ในเขตพื้นที่ ควรจะ
มีปริ มาณสูงสุดเท่าไหร่ ของเสียต่ างชนิ ดกันที่ มาอยู่ ด้วยกันจะเป็ นตั วเสริ มที่ ทําให้ เกิดผลกระทบมากขึ้น
หรือไม่ ของเสียบางอย่ างไม่ส่งผลทันทีแต่มีการตกค้ างอยู่ ในบรรยากาศ สิ่ งแวดล้ อม มนุ ษย์ การตรวจวัด
ปริมาณของเสียในระยะเวลาสั้นๆ ไม่สามารถแสดงผลกระทบออกมาได้ แต่มีดัชนีช้ ีวัดได้ ว่า ของเสียแต่ละ
ประเภทส่งผลกระทบที่ เป็ นอันตรายในเรื่ องอะไร ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ควรมีการกําหนดประเภทของเสีย
ด้ วย
นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ มีความเห็นว่า
ข้ อเสนอที่ นาํ เสนอต่อที่ ประชุมได้ มีการศึกษารอบด้ านแล้ ว ขั้นต่อไป คือ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อเห็นชอบ แต่
กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใช้ เวลาพอสมควร ระหว่างนี้ จีงเสนอให้ มีมาตรการเพิ่ มเติมที่ จะยับยั้ง
ไม่ให้ มีการกระทําความผิดที่ เกิดขึ้นแล้ วเกิดขึ้นอีก เพื่ อไม่ ให้ เกิดผลกระทบในด้ านสิ่ งแวดล้ อม ชีวิตความ
เป็ นอยู่ของประชาชน ซึ่ งทางศาลหรือกฎหมาย จะเรียกว่า ใช้ วิธกี ารชั่วคราวก่อนศาลมีคาํ พิพากษา เพื่ อพิทกั ษ์
สิทธิของประชาชนจะพึงได้ รับตามกฎหมาย
นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนก เขต ๔ มีความเห็นว่า เห็นด้ วยกับข้ อเสนอ
แต่ขอเพิ่ มเติม “กลุ่มเปราะบาง” ที่ จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษในข้ อ ๕.๓ หน้ า ๓๒ ที่ นอกจากจะเป็ นเด็ก
หญิ ง มี ครรภ์ และผู้ สูง อายุ แล้ ว กลุ่ ม ที่ ได้ รับ ผลกระทบเร็ว ที่ สุด คือ ผู้ ป่ วยเรื้ อรั ง และคนพิ ก าร เมื่ อใดที่
สภาพแวดล้ อมมีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็ นกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ กลุ่มที่ มีความเปราะบางและอ่อนแอด้ าน
สุขภาพมากที่ สดุ ก็จะได้ รับผลโดยตรงและรวดเร็ว
นพ.สุท ธิ ชั ย จั น ทร์ อ ารั ก ษ์ ผู้ แ ทนรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามเห็น ว่ า ตามที่
คณะกรรมการ ๔ ฝ่ ายมีความเห็นว่ า ศักยภาพการรองรับมลพิษที่ เกิดขึ้นในพื้ นที่ มาบตาพุดเกินขีดไปแล้ ว
รัฐบาลจะต้ องควบคุมไม่ให้ มีการดําเนินโครงการเพิ่ มขึ้น ไม่ใช่ มีกลไกพิจารณาโครงการเพิ่ มเติม และควรมี
การกําจัดมลพิ ษที่ เกิดขึ้น ดังนั้น จึงเสนอให้ เพิ่ มข้ อ ๖.๕ ที่ ให้ มีกระบวนการที่ จะไปกําจัดหรือมีมาตรการ
ระบายของเสียให้ ลดลง
นายอาคม เติม พิ ทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพั ฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มี
ความเห็นว่า ข้ อเสนอที่ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีความสมบูรณ์ แต่ในการประเมินเพื่ อพิจารณาหลักเกณฑ์หรือ
มาตรการที่ โครงการนั้นเสนอมา ควรครอบคลุมมาตรการในการป้ องกันและดู แล อย่ างน้ อย ๒ เรื่ อง คือ
๑) สิ่ งแวดล้ อมสุขภาพ ๒) ชุมชน ให้ ดูมาตรการที่ โรงงานปั จจุ บันที่ มีอยู่หรือโรงงานใหม่ทจี่ ะเกิดขึ้น ถ้ าจะ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๒๗

อนุญาตต้ องมาพร้ อมกับข้ อเสนอหรือมาตรการดูแลรักษาที่ ชัดเจน สําหรับในเรื่ องมาตรการ ขอเสนอเพิ่ มเติม
ดังนี้
๑) ควรมีการให้ องค์ความรู้กับชุมชนในเรื่ องของผลกระทบหรือสิ่ งที่ มีผลต่อชีวิตความเป็ นอยู่อย่าง
ถูกต้ อง
๒) ต้ อ งทํา ให้ ชั ด เจนว่ า การประเมิ น ผลกระทบเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ กับ การประเมิ น ผลกระทบด้ า น
สิ่ งแวดล้ อมแตกต่ างกัน เพราะขอบเขตของการประเมินเชิ งยุ ทธศาสตร์ จะมีขอบเขตที่ กว้ างกว่ ามาก โดย
กระทรวงทรัพยากรธรราติฯ ต้ องเป้ นผู้ทาํ หลักเกณฑ์การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ให้ ชัดเจน ถ้ าเป็ นแบบนั้น
ภาคเอกชนที่ จะยื่ นเสนอโครการก็จะมีความชัดเจน
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความเห็น
ว่า ความเห็นของกรรมการส่วนใหญ่เห็นชอบข้ อเสนอตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ จึงเห็นควรให้ ฝ่ายเลขานุการ
ดําเนินการตามเสนอ โดยนําความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
มติทปี่ ระชุม

มีม ติต่อ “ข้ อเสนอต่ อการกํา หนดหลัก เกณฑ์ก ารพิ จ ารณาโครงการหรื อกิจ การที่
เข้ าข่ายอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้ านสุขภาพ” ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการศึกษา และข้ อเสนอต่ อการกําหนดหลักเกณฑ์การพิ จารณา
โครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้ านสุขภาพ
โดยมอบฝ่ ายเลขานุ ก ารรั บ ข้ อ สัง เกตของคณะกรรมการฯไปประกอบการ
ดําเนินงานต่อไป
๒. เห็นชอบให้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้
๑) คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติพิ จารณาใช้ ข้ อเสนอตาม ๗.๑เป็ น
กรอบในการทบทวนปรับปรุงประกาศฯ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับบริบทที่ เป็ น
จริง และพิจารณาดําเนินการแก้ ไขปัญหามาบตาพุด
๒) คณะอนุ กรรมการวินิจฉัยข้ อร้ องเรียนสําหรับโครงการหรื อกิจการที่ อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พิจารณาใช้ เป็ นกรอบในการดําเนินงาน
ตามอํา นาจหน้ า ที่ เพื่ อการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๓. เห็นชอบให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพเป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือ
กิจ การที่ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุข ภาพของชุ ม ชนอย่ า งรุน แรง และเสนอให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติพิจารณาอย่างต่อเนื่ อง ตามการเปลี่ ยนแปลง
ของบริบทสังคม รวมถึงเพื่ อให้ สังคมใช้ เป็ นจุ ดอ้ างอิง (Social Reference)
สําหรับการทํางานที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๒๘

๕.๒

การจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า ในการประชุมครั้งนี้ ขออนุ ญาตให้
นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา พนักงาน สช. ผู้รับผิดชอบงาน เป็ นผู้รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา พนักงาน สช. ผู้รับผิดชอบงาน รายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการ
โดยสรุป ดังนี้
สืบเนื่ องจาก ขณะนี้ประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างจัดกระบวนการรับฟั งความเห็นเพื่ อจัดทํากรอบการ
เจรจาการค้ าเสรีไทยกับสหภาพยุโรปก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณา ซึ่ งรัฐบาลมีนโยบายชัดเจน
ว่า ก่อนการดําเนินการใดๆ เกี่ ยวกับการเจรจาจะต้ องดําเนินการเตรียมความพร้ อมด้ วยรอบคอบ โปร่งใส และ
สอดคล้ องกับมาตรา ๑๙๐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยต้ องมีการดําเนินการรับ
ฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้ กระทรวงพาณิชย์จัดตั้ง “คณะกรรมการเพื่ อรับฟั งความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในเรื่ องการจัดทํา
ความตกลงการค้ าเสรีไทย-สหภาพยุโรป” ประกอบด้ วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเป็ นกรรมการ
มี ห น้ า ที่ รวบรวมข้ อ มู ล ความเห็น ด้ า นประโยชน์ แ ละข้ อ กั ง วลต่ า งๆ รวมถึ ง มาตรการรองรั บ เพื่ อนํา มา
ประกอบการพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการจัดทําความตกลงการค้ าเสรีไทย-สหภาพยุโรป คณะกรรมการได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ ได้ แก่ คณะอนุกรรมการภาคประชาสังคม คณะอนุกรรมการภาคเกษตร
คณะอนุ กรรมการภาคเอกชน และคณะอนุ กรรมการภาครัฐ ทั้ง ๔ ชุดมีหน้ าที่ ดําเนินการเพื่ อรับฟั งความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง และนํามาประมวลข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่ างๆ เสนอต่ อ
คณะกรรมการประมวลเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป ซึ่ งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศกําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้ อมูล และการประมวลข้ อคิดเห็นรวมทั้งข้ อเสนอแนะที่ ได้ จาก
คณะอนุกรรมการทั้ง ๔ ชุด
ทั้งนี้ จากข้ อมูลเบื้องต้ นที่ รวบรวมได้ จากการรับฟั งความคิดเห็นนั้น พบว่า มีความห่ วงกังวลใน
ผลกระทบด้ านสุขภาพ ซึ่ งนอกจากเรื่ องการเปิ ดเสรีด้านยาและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็ นประเด็นที่ เชื่ อมโยงกับเรื่ อง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาด้ านยาและเวชภัณฑ์แล้ ว ยังมีประเด็นข้ อห่วงกังวลในเรื่ องของการเปิ ดเสรีในเรื่องสินค้า
บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ งเป็ นสินค้าทําลายสุขภาพด้ วย เนื่ องจากมีความกังวลว่าการลดภาษี
ศุลกากรของสินค้ าทั้งสองกลุ่มนี้จะทําให้ เพิ่ มอุปทานของสินค้ า และการลดราคาสินค้ าจะเป็ นผลให้ การเข้ าถึง
สินค้ าสูงขึ้น ซึ่ งขัดแย้ งกับนโยบายการควบคุมการบริโภคสินค้ าทั้งสองกลุ่มของประเทศไทย โดยประเด็นสินค้ า
บุหรี่ และเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์น้ันเป็ นประเด็นที่ ถูกนําขึ้นมาพิจารณาโดยคณะอนุ กรรมการกํากับดู แลการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรี ที่ มีรองนายกรัฐมนตรี(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็ นประธาน ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยคณะอนุ กรรมการฯ ดังกล่ าวเห็ นด้วยในหลักการสินค้ า
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็ นสินค้ าพิเศษ และได้ มอบหมายฝ่ ายเลขานุการฯ (กรมเจรจาการค้ าระหว่าง
ประเทศ) ไปศึกษาทบทวนให้ ชัดเจนถึงข้ อดีข้อเสียจากการบรรจุสนิ ค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ าไปใน
ทําความตกลงการค้ าเสรีทผี่ ่านมาในอดีต รวมถึงให้ ศึกษาคาดการณ์ถึงผลกระทบจากการบรรจุหรือไม่บรรจุ
สินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ าในการจัดทําความตกลงการค้ าเสรีไทย-สหภาพยุโรป หากจะมีข้ ึนใน
อนาคต และรายงานให้ คณะอนุกรรมการฯ ทราบประกอบการพิจารณาต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๒๙

ต่อมาสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ จัดเสวนาเรื่ อง ‘ความตกลงเขตการค้าเสรีกับสินค้าสุรา: จะ
เปิ ดหรือปิ ด’ เมื่ อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการอภิปรายในมุมมองที่ หลากหลาย และมีการกล่าวถึงมติการ
ประชุมคณะมนตรีเขตการค้ าเสรีอาเซียน (AFTA Council) เมื่ อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ ยอมให้ สมาชิก
อาเซียนยกเว้ นไม่นาํ สินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มาลดภาษีได้ (อยู่ใน General exceptions หรือ GE)
โดยมีเงื่ อนไขว่าประเทศนั้นต้ องไม่มีการผลิตในประเทศ ซึ่ งปั จจุบันประเทศที่ มีสนิ ค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์อยู่
ใน GE คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ส่วนประเทศที่ มีสนิ ค้ าบุหรี่ อยู่ใน GE คือ เวียดนาม อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติมีเพียงบรูไนประเทศเดียวที่ ไม่มีการผลิตสินค้ าเหล่านี้ในประเทศตามเงื่ อนไขดังกล่าว
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เนื่ องจากประเด็นเรื่ องสินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็ นประเด็น
ที่ ได้ รับความสนใจและมีมุมมองที่ แตกต่าง กระทรวงพาณิชย์จึงได้ จัดการประชุมหารือ เรื่ อง ‘นโยบายสินค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่กับการเจรจาความตกลงการค้าเสรี’ ขึ้นมาเป็ นการเฉพาะเมื่ อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๓ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยจะนําข้ อคิดเห็นในส่วนของประเด็นเรื่ อง
สินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ที่ ได้ รับทั้งหมดมาประมวลเพื่ อนํามาสรุปและนําเสนอเป็ นการเฉพาะ
ตามลําดับขั้นตอนต่อไป
ต่อมาคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่ คสช. แต่งตั้ง โดยมี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็ นประธาน ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่ อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ ประชุมได้ พิจารณา ระเบียบวาระการจัดทําความตกลงการค้ า
เสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีสนิ ค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยได้ รับฟั งข้ อมูลผลกระทบทั้ง
ผลดี ผลเสียที่ เกิดขึ้นจากการทําความตกลงการค้ าเสรี เรื่ องสินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ที่ ผ่านมาใน
อดีต และผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นําเสนอโดยผู้แทนศูนย์วิจัยปั ญหาสุรา ศูนย์ควบคุมการ
บริโภคยาสูบแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ มีข้อมูลโดยสรุป ดังนี้
๑. เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็ นสินค้ าพิเศษ หากมีกลไกทางการค้ าที่ ทาํ ให้ เกิดการเคลื่ อนไหว
อย่างเสรีของสินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ผ่านกลไกการตลาดโดยการลดภาษีจะทําให้ เกิดการบริโภค
มากขึ้น ซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อีกทั้งยังส่งผลกระทบในมิติอนๆ
ื่ ทั้งด้ านสังคมและจริยธรรม ประกอบ
กับยังทําให้ เกิดช่องว่างทางสังคมมากขึ้น คือ ทําให้ คนยากจนพ้ นจากความยากจนยากขึ้น
๒. การส่งเสริมการขายสินค้ าที่ มีผลเสียต่อสุขภาพทั้งสินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยกลไก
การเจรจาการค้ าเสรีน้ัน จัดเป็ นการดําเนินงานที่ ขัดกับนโยบายด้ านสุขภาพของประเทศอย่ างสิ้นเชิง ทั้งนี้
นโยบายควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของประเทศไทยปั จจุบันมีการจํากัดการขายและการโฆษณาเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์และบุ หรี่ จนเป็ นประเทศต้ นแบบที่ ได้ รับการยอมรั บในระดับโลก ในขณะที่ กลไกการค้ าเสรี มี
มุมมองในลักษณะที่ ไม่ต้องการให้ มีมาตรการหรือการควบคุมที่ จาํ กัดทางการค้ ามากเกินไป ดังนั้น หากมีการ
ยอมรับให้ เปิ ดเสรีในเรื่ องเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ แล้ วก็จะเป็ นการสุ่มเสี่ ยงต่ อการยกเลิกนโยบายใน
ประเทศตามมาในอนาคต โดยมีข้อมูลยืนยันจากงานวิชาการที่ ถอดบทเรียนจากประเทศอื่ นๆ เช่น แคนาดา
และญี่ ปุ่ น ว่า การให้ สินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และบริการที่ เกี่ ยวข้ องเข้ าร่วมในกลไกการค้ าเสรีแล้ ว
ได้ ส่งผลให้ ผ้ ูบริหารหรือผู้กาํ หนดนโยบายเกิดความชะงักงันในการสร้ างนโยบายเพื่ อจัดการและแก้ ไขปั ญหา
สุราและบุหรี่ ในประเทศต่อไป จากข้ อมูลที่ กล่าวมาทําให้ มีความจําเป็ นที่ จะต้ องมีการดําเนินการกับสินค้ าทั้ง
สองประเภทแยกออกจากสินค้ าอื่ นๆ เนื่ องจากเป็ นสินค้ าที่ มีผลกระทบต่อมิติทางสุขภาพ สังคม และศีลธรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๓๐

๓. สถานการณ์การค้ าระหว่ างประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒ เปรียบเทียบปริมาณการส่งออก
นําเข้ า กับปริ มาณการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ พบว่ า มีการส่งออกเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ (สุรา ไวน์
เบียร์) จํานวน ๗๙ ล้ านลิตร นําเข้ า ๕๗.๑ ล้ านลิตร และมีการบริโภคจริงประมาณ ๒,๐๐๐ กว่ าล้ านลิตร
ปริมาณการนําเข้ านั้นคิดเป็ นร้ อยละ ๒ ของการบริโภคโดยประมาณ สําหรับส่วนแบ่งด้ านการตลาดบุหรี่ ใน
ประเทศไทย พบว่าโรงงานยาสูบ มีส่วนแบ่งมากที่ สุด คือ ประมาณกว่าร้ อยละ ๘๐ ที่ เหลืออีกกว่าร้ อยละ ๑๐
เป็ นบุหรี่ ต่างประเทศ ส่วนข้ อมูลการเก็บภาษีนาํ เข้ าที่ เป็ นการเก็บภาษีโดยทั่วไปสําหรับประเทศที่ ไม่ใช่คู่เจรจา
การค้ านั้นพบว่ าร้ อยละ ๕๔-๖๐ เป็ นเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และร้ อยละ ๖๐ เป็ นบุ หรี่ ทั้งนี้จากการเจรจา
การค้ าที่ ไทยได้ ดาํ เนินการทั้งหมด ๑๐ ฉบับ พบว่า ๙ ฉบับมีการลดภาษีเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ไปแล้ ว
โดยในจํานวนนี้มี ๕ ฉบับที่ ลดภาษีเหลือร้ อยละศูนย์ ในปี ๒๕๕๓
๔. ข้ อมูลเบื้องต้ นจากเวทีระดมความเห็นของกระทรวงพาณิชย์พบว่ า แต่ ละภาคส่วนยังคงมีความ
คิดเห็นที่ แตกต่างและยืนยันความเห็นของตน มีความเห็นของหน่วยงานสําคัญที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
- กรมสรรพสามิ ต ขอให้ ยกเว้ น สิ น ค้ า เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ อ อกจากการเจรจา และหาก
จําเป็ นต้ องลดภาษีลงก็ขอให้ พิจารณาเป็ นรายการและขอระยะเวลาในการลดภาษีให้ นานที่ สุด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อต้ องการปกป้ องสุราภายในประเทศ
- สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความเห็นว่า การลดภาษีอากรนําเข้ าและเพิ่ มภาษีสรรพสามิต จะ
กระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศ โดยการลดภาษีนาํ เข้ าจะมีผลกระทบต่อฐานการคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต
- สํา นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ า ไม่ ควรนําสินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์รวมไว้ ในการเจรจา
การค้ าเสรีระหว่างประเทศ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นในสองด้ าน คือ มองบนกรอบคิดว่าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอลล์และบุหรี่ เป็ น
สิ่ งทําลายสุขภาพ จึงไม่ใช่สนิ ค้ าเสรีและไม่จาํ เป็ นต้ องศึกษาเพิ่ มเติมหรือคํานึงถึงเรื่ องผลกระทบต่อไปและต้ อง
ไม่นาํ สินค้ าทั้งสองนี้ไปเจรจา อีกกรอบคิดหนึ่ งคือเครื่ องดื่ มแอลกอฮอลล์และบุหรี่ เป็ นสินค้ าที่ สามารถนํามา
เจรจาได้ แต่ต้องมีข้อมูลที่ แสดงเปรียบเทียบผลดีผลเสียต่อด้ านเศรษฐกิจ สุขภาพ หรือเมื่ อถอดถอนสินค้ า
ดังกล่าวออกจากการเจรจาการค้ าแล้ วจะเกิดผลกระทบต่อประเทศอย่างไร ทั้งมูลค่าเศรษฐกิจ สุขภาพ และ
ใครจะได้ รับผลกระทบโดยตรง ต้ องมีมาตรการอะไรที่ รองรับผลกระทบดังกล่าว ในมุมมองแบบหลังนี้จะต้ อง
ใช้ ระยะเวลาในการวิเคราะห์ทบทวนนานซึ่ งในที่ สดุ อาจไม่ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์กไ็ ด้
ในที่ สดุ คณะกรรมการฯได้ ยึดหลักการพิจารณาว่า
๑. คณะกรรมการฯ จะกําหนดท่าทีโดยพิจารณาประเด็นที่ เป็ นเรื่ องผลกระทบต่อสุขภาพเป็ นหลัก
๒. ในเวทีระหว่ างประเทศนั้น ประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนในเรื่ องการดู แลป้ องกันสุขภาพจนเป็ น
ภาพพจน์ของประเทศ ดังนั้น จึงน่ าจะใช้ ประโยชน์จากภาพพจน์ของประเทศไทยที่ คํานึงในเรื่ องสุขภาพของ
ประชาชนเป็ นหลักในการวางกรอบการเจรจา
๓. คณะกรรมการฯ มีบทบาทเพื่ อติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพ และได้ รับการแต่งตั้งโดย คสช. ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑
ดังนั้น ท่าทีของคณะกรรมการฯ ต้ องชัดเจน โดยต้ องเคารพมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติด้วย โดยในมติสมัชชา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
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สุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ กล่าวไว้ ชัดเจนในเรื่ องเครื่ องดื่ มแอลกอฮอลล์ว่าให้ สนับสนุ นการ
ถอนเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบริการที่ เกี่ ยวข้ องออกจากข้ อตกลงการค้ าและไม่ให้ บรรจุสนิ ค้ าดังกล่าวภายใต้
ข้ อตกลงการค้ าเสรีระหว่างประเทศ
ในที่ สดุ คณะกรรมการฯได้ มีมติ ดังนี้
๑. คณะกรรมการกําหนดท่าทีในประเด็นการจัดทําความตกลงการค้ าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณี
สินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ว่าเนื่ องจากเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์และบุหรี่ ไม่ใช่สนิ ค้ าทั่วไป และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย คณะกรรมการฯเห็นว่า ให้ ละเว้ นการบรรจุ เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เข้ าเป็ นรายชื่ อสินค้ าภายใต้ ข้อตกลงการค้ าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
๒. ให้ เสนอมติ ของคณะกรรมการฯ ตามข้ อ ๑ ต่ อคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(คสช.) เพื่ อให้ คสช.
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และดําเนินการเสนอหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
อนึ่ ง มีกรรมการจาก ๓ หน่วยงานขอสงวนความเห็นต่อมติคณะกรรมการฯ ตามข้ อ ๑ ได้ แก่ ผู้แทน
อธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทน อธิบดี
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รายละเอียดในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสนับสนุ นการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่ าง
ประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่ ให้ ละเว้ นการบรรจุเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เข้ าเป็ นรายชื่ อสินค้ าภายใต้ ข้อตกลงการค้ าเสรีกบั สหภาพยุโรป
๒. เสนอมติดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และคณะอนุกรรมการกํากับดูแล
การเจรจาความตกลงการค้ าเสรีเพื่ อทราบมติและความห่ วงกังวลของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติใน
ประเด็นการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และพิจารณาให้
ละเว้ นการบรรจุ เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ าเป็ นรายชื่ อสินค้ าภายใต้ ข้อตกลงการค้ าเสรีระหว่าง
ประเทศ
ที่ ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ มเติม ดังนี้
นายเดชา ศุภวันต์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นด้ วยกับหลักการแต่ มี
ข้ อสังเกตว่า การที่ กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอสงวนความเห็น
นั้นควรพิจารณาว่ามีเหตุผลอะไร การเจรจาการค้ าเสรีต้องเป็ นไปทุกกลุ่มสินค้ าโดยไม่มียกเว้ นหรือไม่
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งว่า ที่ กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
ขอสงวนความเห็นไว้ ก่อนนั้น เพราะเป็ นหน่วยงานกลางที่ อยู่ในฐานะที่ ต้องดําเนินการกระบวนการเจรจาและ
ขณะนี้อยู่ในขั้นรับฟังความเห็น ทั้งนี้การเจรจาการค้ าเสรีสามารถยกเว้ นสินค้ าไม่เจรจาสินค้ าบางอย่างได้
นายรัชวิชญ์ ปิ ยะปราโมทย์ ผู้แทนอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ เสนอว่า
๑. ขอแก้ ไขเอกสารระเบียบวาระที่ ๕.๒ ใน ๒ ประเด็นสําคัญ คือ
(๑) ประเทศไทยและสหภาพยุโรปยังไม่ได้ เริ่ มการเจรจาการตกลงการค้ าเสรี จะเริ่ มได้ เมื่ อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาให้ ความเห็นชอบ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ กําลังดําเนินการรับฟังข้ อคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ เสีย ในกรณีทจี่ ะทําข้ อตกลงเจรจาการค้ าเสรีรวมถึงประเด็นแอลกอฮอล์และบุหรี่ ด้ วย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
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(๒) มติ ค ณะอนุ ก รรมการกํา กั บ ดู แ ลการเจรจาความตกลงการค้ า เมื่ อวั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการมีมติเห็นด้ วยในหลักการว่าสินค้ าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็ นสินค้ าพิเศษ
และ มอบให้ ฝ่ายเลขานุการคือ กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศไปศึกษาข้ อดี ข้ อเสียของการบรรจุ
สินค้ า ๒ ประเภทนี้ไว้ ในกรอบการเจรจาทั้งที่ ผ่ านมาแล้ ว และที่ มีความเป็ นไปได้ ว่าจะเจรจาใน
อนาคต แต่ มติที่ประชุ ม ไม่ ได้ สรุปถึงมติ สมั ช ชาสุข ภาพแห่ งชาติ จึ งขอให้ แก้ ไขเอกสารของฝ่ าย
เลขานุการในหน้ า ๓๖ ที่ ใส่เครื่ องหมายคําพูดไว้ ด้วย
๒ ประเด็นที่ ผ้ ูแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมีข้อสังเกตว่า ทําไมกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ จึง
สงวนความเห็น เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(นายอลงกรณ์ พลบุตร) เห็นว่า ประเด็น
ที่ จะบรรจุ สิน ค้ า ทั้ง ๒ ประเภทไว้ ใ นกรอบการเจรจาการค้ า ไทย-ยุ โ รป นั้ น เป็ นเรื่ องสํา คั ญ อาจมี
ผลกระทบทั้งเรื่ องสุขภาพและการค้ า เพราะหากประเทศไทยไม่ มีสินค้ าตัวใดตัวหนึ่ งเข้ าไป ประเทศ
คู่เจรจาก็อาจจะขอถอดสินค้ าที่ ไทยส่งออกออกไปเช่นกัน เช่น สินค้ าเกษตร ดังนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
ได้ มอบให้ ทางกรมเจรจาการค้ า ระหว่ างประเทศรั บฟั ง ข้ อคิดเห็นจากทุ กภาคส่ วน ทําการศึกษาผลดี
ผลเสียต่างๆ รายงานกับกระทรวง ซึ่ งกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการดําเนินการ จึงขอไม่
ออกข้ อคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุ นสนับสนุ นการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพที่ ผ่านมา
นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอว่า แอลกอฮอล์ บุหรี่ มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างรุนแรง หากมีการเจรจาครั้งต่อไป ขอให้ ชลอไว้ ก่อน และต้ องชั่งนํา้ หนักว่า ถ้ าอาจมีผลกระทบ
ต่อสินค้ าทางการเกษตร ข้ อดี ข้ อเสียจะเป็ นอย่างไร
นพ.วิ ชั ย โชควิ วั ฒ น ผู้ แ ทนคณะกรรมการวิ ช าชี พ แพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก มี
ความเห็นว่า จากข้ อเสนอและฟั งจากทุกฝ่ ายแล้ วเห็นด้ วยกับมติน้ ี มีเพียงผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ เป็ นห่ วงกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ซึ่ งก็ยืนยันแล้ วว่าขอสงวนไว้ เท่านั้น และทุก
ฝ่ ายไม่มีใครไม่เห็นด้ วย น่าจะเห็นชอบกับมติน้ ีได้ เลย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า ฝ่ ายเลขานุการขอไปปรับแก้ เอกสาร
ให้ ถูกต้ องตามที่ ผ้ ูแทนกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศทักท้ วง
นายรัชวิชญ์ ปิ ยะปราโมทย์ ผู้แทนอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ แจ้ งว่า ผู้แทนกรมเจรจา
การค้ าระหว่างประเทศที่ เข้ าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เมื่ อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ อยากทราบว่า คณะ
กรรมการฯ ใช้ มติอย่างไร ทั้งนี้ จะต้ องเป็ นที่ มติเห็นชอบจากกรรมการทั้งหมดหรือเสียงส่วนใหญ่ และได้ ต้ัง
ข้ อสังเกตว่ ามีผ้ ูแทน ๓ หน่ วยงานที่ สงวนความเห็น ถือว่ าเป็ นมติที่ประชุมหรือไม่ หรือถือว่ าเป็ นเสียงส่วน
ใหญ่
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ชี้แจ้ งว่า ปกติคณะกรรมการฯที่ คสช.แต่งตั้ง
จะใช้ กระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ได้ ใช้ การนับคะแนนเสียงกรรมการ
รศ.ดร.จิ ร าพร ลิ้ มปานานนท์ ผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชน เขต ๑ แจ้ ง ว่ า ตนอยู่ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการฯเมื่ อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ด้ วย การพิจารณาในวันนั้นมีการเขียนมติข้ ึนมาชัดเจน ไม่มีผ้ ูใด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๓๓

คัดค้ าน และมีกรรมการจาก ๓ หน่วยงานที่ แจ้ งขอสงวนความเห็น เพราะว่าอยู่ในกระบวนการรับฟั งความเห็น
จึงไม่ขอลงมติ ปกติในการทํางานของคณะกรรมการ หากมีเสียงคัดค้ านจะพยายามอธิบายด้ วยเหตุผลว่า เป็ น
เพราะอะไร ทําไม สุดท้ ายไม่มีเสียงคัดค้ าน มีแต่เพียงขอสงวนความเห็น
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนสนับสนุนการศึกษา
และติดตามการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศที่ มีผลกระทบต่ อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ แจ้ งว่ า ในการ
ประชุมมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน เท่าที่ สังเกตทุกคนค่อนข้ างเห็นด้ วย ว่าเป็ นสิ่ งที่ กรรมการ
ต้ องรักษามติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพราะหน้ าที่ ของกรรมการฯต้ องพิจารณาด้ วยว่า กระทบกระเทือน
กับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ กระทบสุขภาพประชาชนหรือไม่ นี่ เป็ นหน้ าที่ ในการเฝ้ าระวังศึกษาดูแล
ส่วน ๓ หน่วยงานที่ ขอสงวนความเห็น ก็คิดว่าเห็นด้ วย แต่โดยหน้ าที่ กต็ ้ องไม่ออกเสียง ทั้งกรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นพ.วิ ชัย โชควิวัฒน ผู้ แทนคณะกรรมการวิ ชาชี พแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ฝาก
ข้ อสังเกตไปยังคณะกรรมการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศว่ า ถ้ าสหภาพยุ โรปจะตัดรายการสินค้ าของไทย
ที่ สาํ คัญ ขอให้ แสดงเหตุผลว่า เป็ นสินค้ าลักษณะเดียวกัน เพราะที่ ไทยขอตัดเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่
เพราะว่าเป็ นสินค้ าที่ ทาํ ลายสุขภาพและกระทบต่อสุขภาพผู้คนอย่างมากมาย ถ้ าจะตัดก็ให้ ตัดสินค้ าที่ มีเหตุผล
เดียวกัน
นางดวงพร อิฐรั ตน์ ผู้ แทนองค์ กรภาคเอกชน เขต ๒ แจ้ ง ว่ า เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เป็ นสิน ค้ า
อันตราย แม้ จะมีกฎหมายควบคุมและในต่างจังหวัดก็ได้ มีการขับเคลื่ อน ห้ ามซื้อ ห้ ามขาย ห้ ามดื่ ม แต่เป็ นไป
ด้ วยความยากลําบาก มาตราการทางสังคม งานบุญ งานบวช ยังไม่สามารถห้ ามการดื่ มมีสรุ าได้ ข้ อมูลนี้น่าจะ
เป็ นการเสริมมติคณะกรรมการด้ วย
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๙ มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ในฐานะที่ เป็ นผู้ ที่ อยู่ ใ น
พื้นที่ ทไี่ ด้ รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องสภาพสิ่ งแวดล้ อมหรือสินค้ าที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีความเห็นว่า
คนที่ อยู่ฐานล่างโอกาสที่ จะเสนอแนะนโยบายหรือมีข้อเสนอต่อโครงการของรัฐที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั้น
น้ อยมาก แม้ กระทั่งการกระจายอํานาจให้ กบั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสได้ พูดคุย
ฉะนั้นในการประชุมของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็ นโอกาสหนึ่ งที่ ได้ มาเสนอต่อที่ ประชุม ซึ่ งมีภาค
วิชาการ ภาครั ฐ เข้ ามาร่ วมประชุมด้ วย ในการนําเสนอจะสะท้ อนถึงความรู้สึกของคนที่ อยู่ ฐานล่ างว่ าพบ
อะไรบ้ าง ดังนั้นเมื่ อนําเสนอต่อที่ ประชุมแล้ ว ถ้ ามีมติเห็นชอบหรือไม่มีข้อคัดค้ าน ก็ขอให้ นาํ ข้ อเสนอกลับไป
ประกอบการพิ จารณา หากจะดําเนินการในเรื่ องใด ให้ คํานึงถึงคนที่ อยู่ ในพื้นที่ ว่ าจะได้ รับผลกระทบจาก
นโยบายอย่างไรบ้ าง ถ้ าหากว่าเสนอแล้ ว มีมติร่วมกันแล้ วแต่ไม่นาํ ไปปฏิบัติกไ็ ม่เกิดผลอะไร
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งขอแก้ ไขข้ อความในเอกสารที่ ว่า การ
ดูแลป้ องกันสุขภาพ เป็ น “ภาพพจน์” ของประเทศไทย ขอเปลี่ ยนเป็ น “ภาพลักษณ์” ของประเทศไทย
มติท่ ีประชุม

มีมติต่อ “การจัดทําความตกลงการค้ าเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีสนิ ค้ า
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์และบุหรี่ ” ดังนี้
๑. เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา
การค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่ ให้ ละ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๓๔

เว้ น การบรรจุ เ ครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ แ ละบุ ห รี่ เข้ า เป็ นรายชื่ อสิ น ค้ า ภายใต้
ข้ อตกลงการค้ าเสรีกบั สหภาพยุโรป
๒. เห็น ชอบให้ เ สนอมติ ดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ระหว่ า ง
ประเทศ และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการค้ าเสรีเพื่ อ
ทราบมติและความห่วงกังวลของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในประเด็นการ
เจรจาการค้ าเสรีระหว่ างประเทศ โดยเฉพาะเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่
และพิจารณาให้ ละเว้ นการบรรจุเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ าเป็ นรายชื่ อ
สินค้ าภายใต้ ข้อตกลงการค้ าเสรีระหว่างประเทศ
๕.๓

ขอขยายวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งว่า สืบเนื่ องจากประกาศคณะกรรมการ
สุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง กรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้ ประกาศรายชื่ อผู้ทไี่ ด้ รับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
และตามมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กํา หนดให้ คสช. ตามมาตรา
๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุขที่ มีกฎหมายจัดตั้ง
๑๓(๘) ผู้ แทนคณะกรรมการวิ ช าชี พ ที่ จั ด ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่ า ด้ วยการประกอบโรคศิ ล ปะ
๑๓(๙) ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านต่ างๆ ซึ่ งต้ องไม่เป็ นผู้ ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุข ๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหากําไร ไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลหรือไม่ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี
ดังนั้น คสช. ชุดปัจจุบันจึงมีกาํ หนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ กรรมการที่ จะ
พ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ให้ ดาํ เนินการเลือกเพื่ อแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนก่อนวันครบวาระ
ไม่ น้อยกว่ า ๙๐ วั น ดังนั้ นคณะกรรมการสรรหาจะต้ องสรรหา คสช. ชุ ดที่ ๒ ให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๔
สืบเนื่ องจากคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๑ เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ที่ แต่งตั้งนายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ น
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ จากบุคคลผู้เป็ นกรรมการสรรหาฯ ในวาระเริ่ มแรก
ตามบทเฉพาะกาล และให้ คณะกรรมการสรรหาฯ ชุดนี้มีอายุการทํางาน ๓ ปี นับแต่วันที่ ลงนามในคําสั่ง คือ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังสําเนาคําสั่งในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ
จึงมีกาํ หนดครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะพบว่ า คณะกรรมการสรรหาฯ มี ก ํา หนดครบวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ก่ อ น
ดําเนินการสรรหา คสช. ในชุดที่ ๒ เสร็จสิ้น ฝ่ ายเลขานุการจึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพื่ อพิจารณาเห็นชอบให้ ขยายวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ออกไปเป็ นวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๔ เท่ากับวาระการดํารงตําแหน่งของ คสช.
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โ ปรดพิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ ขยายวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ออกไปเป็ นวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการดําเนินการใน
ส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๓๕

มติท่ ีประชุม

เห็นชอบให้ ขยายวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ ออกไปเป็ นวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุ การ
ดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
( ดังรายละเอียดในเอกสารแจกเฉพาะตัวคณะกรรมการ)
มติท่ ีประชุม

รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๓๖

๖.๒

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

นพ. อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. รายงานว่า เพื่ อให้ การประชุม คสช. เป็ นไป
อย่างเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบ ฝ่ ายเลขานุการจึงขอเสนอนัดหมายการประชุม
คสช. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ รับทราบ
มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบกํา หนดการประชุ ม คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๓
ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ปิ ดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓

หน้ า ๓๗

