รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
วันศุกร์ท่ ี ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ข้าประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายอิสสระ สมชัย
นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
นายชํานิ บูชาสุข
นายเดชา ศุภวันต์
นายภิมุข สิมะโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
ประธานการประชุม
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ กรรมการ
สิ่ งแวดล้ อม
๖. ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
แทนประธานสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๗. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
๘. นายวิจัย อัมราลิขติ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพนัสนิคม
กรรมการ
๙. นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสวนกวาง
กรรมการ
๑๐. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
ผู้แทนทันตแพทยสภา
กรรมการ
๑๑. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.วิจิตร ศรีสพุ รรณ ผู้แทนสภาการพยาบาล
กรรมการ
๑๒. ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
ผู้แทนสภากายภาพบําบัด
กรรมการ
๑๓. รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
๑๔. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
กรรมการ
การแพทย์ทางเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
๑๖. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
๑๘. รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๙. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑
กรรมการ
๒๑. นางดวงพร อิฐรัตน์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒
กรรมการ
กรรมการ
๒๒. นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓
๒๓. นายธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔
กรรมการ
๒๔. ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕
กรรมการ
๒๕. รศ.ดร.ศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗
กรรมการ
๒๖. นายสุชาติ สูงเรือง
๒๗. นายณรงค์ ตั้งศิริชัย
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘
กรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑

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.

ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓
เลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.
รองเลขาธิการ คสช.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

(เนื่องด้วยติดภารกิจที่สําคัญ)

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ผู้แทนแพทยสภา
ผศ.ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม

ผูน้ าํ เสนอ
๑. ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์

๒. นางภารนี สวัสดิรักษ์

๓. นพ.วิพุธ พูลเจริญ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สนั ติกูล
๒. นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์
๓. พญ.ลดาวัลย์ นวลแจ่ม
๔. นางวรรณพร แจ่มจํารัส
๕. นพ.พงษ์พิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข

เลขานุ การคณะทํางานเฉพาะประเด็น มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖“มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อ
สุขภาพด้ านยาสูบ”
ประธานคณะทํา งานจั ด ทํา ข้ อ เสนอต่ อ การกํา หนดมาตรการ
คุ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ มและสุ ข ภาวะในพื้ นที่ มาบตาพุ ด และพื้ นที่
เกี่ ยวข้ อง
ที่ ปรึ ก ษาคณะกรรมการศึ ก ษา สนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติว่าด้ วย
การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง

ผู้แทนผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้ แทนเลขาธิก ารคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
กรรมการที่ ปรึกษา คสช.
ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนนายกเมืองพัทยา
ผู้อาํ นวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒

๖. นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร
๗. นางสุภาวดี ถิระพานิช
๘. นางวรวรรณ อาภารัตน์
๙. นางฮูวัยดียะ๊ พิศสุวรรณ อุเซ็ง
๑๐. นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์
๑๑. นางสาวณัฐฐวรรณ อินทรทิตย์
๑๒. นายพิชัย ศรีใส
๑๓. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์
๑๔. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๑๕. นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
๑๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๑๗. นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
๑๘. นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
๑๙. นางสาวสมพร เพ็งคํา่
๒๐. นางพลินี เสริมสินสิริ
๒๑. นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์
๒๒. นายสุรชัย กลั่นวารี
๒๓. นางสาวศิริธร อรไชย
๒๔. นายธนิษฐ์ สุคนธนิกร
๒๕. นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ ว
๒๖. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
๒๗. นางสาวชญาดา ฟั กน่วม
๒๘. นางสาวกชพร นิลปักษ์
๒๙. นางสาวชลาลัย จันทวดี
๓๐. นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้ อย
๓๑. นางสาวอรนิต อรไชย
๓๒. นางสาวนวินดา จัดหงษา
๓๓. นางสาวฐานิต มีสมวัฒน์
๓๔. นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้ วรัศมี
๓๕. นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
๓๖. นางสาวสุนันทา ปิ นะทาโน
๓๗. นายภัคพงษ์ วงศ์คาํ
๓๘. นายวิเชียร ทาแกง

ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้แทนผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
ผู้แทนผู้อาํ นวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและ
บริการสุขภาพ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงบประมาณ
เจ้ าหน้ าที่ จากสํานักงบประมาณ
กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ที่ ปรึกษา สช.
ที่ ปรึกษา 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.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๓

๓๙. นางสาวถิราพร พ่วงโพธิ์
๔๐. นายเอกชัย เอื้อธารพิสฐิ
๔๑. นายวิสฐิ อัศวขจรสกุล

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปิ ดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑

มอบหมายให้ทําหน้าที่ประธานในการประชุม
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์(นายอิสสระ สมชัย) แจ้ งว่ า
ด้ วยนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ประธานกรรมการสุขภาพแห่ งชาติมีภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถ
ทําหน้ าที่ ประธานในการประชุมครั้งนี้ และได้ มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นายจุ รินทร์
ลักษณวิศิษฐ์ ) ทําหน้ าที่ ประธานในการประชุม แต่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเร่งด่วน
ไม่สามารถทําหน้ าที่ ประธานในการประชุม จึงได้ มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์(นายอิสสระ สมชัย) ทําหน้ าที่ เป็ นประธานในการประชุม
มติท่ ีประชุม
รับทราบ
๑.๒

แนะนํากรรมการจากผูแ้ ทนสภาการยภาพบําบัด
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ งที่ ประชุ มว่ า สภากายภาพบําบัดได้ มี
หนั ง สื อ แจ้ ง ขอเปลี่ ยนแปลงผู้ แ ทนองค์ ก รจาก นางสุ ม นา ตั ณ ฑเศรษฐี นายกสภากายภาพบํา บั ด เป็ น
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
มติท่ ีประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. แจ้ งให้ ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๒
จึงเรียนมาเพื่ อที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติท่ ีประชุม

รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
โดยไม่มีการแก้ ไข

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องเพื่อทราบ
นพ.อําพล จิ นดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ ง ว่ า เพื่ อให้ การประชุ มมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องเพื่ อทราบที่ ๓.๑-๓.๓ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในแต่ละระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๔

๓.๑

กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผูท้ รงคุณวุฒิ ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากประกาศ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่ อง กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้ ประกาศ
รายชื่ อกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ ได้ รั บ การเลื อ กกั น เองตามมาตรา ๑๓(๖) ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นซึ่ งเลือกกันเองจํานวนสี่ คน มาตรา ๑๓(๗) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้ านสาธารณสุขที่ มีกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรละหนึ่ งคน มาตรา ๑๓(๘) ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
ประกอบโรคศิลปะซึ่ งเลือกกันเองจํานวนหนึ่ งคน มาตรา ๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่ างๆ ซึ่ งต้ องไม่เป็ น
ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุข โดยเลื อ กกั น เองจํา นวนหกคน และมาตรา ๑๓(๑๐) ผู้ แ ทนองค์ ก ร
ภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหากําไรไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลหรือไม่ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน นั้น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้ รับแจ้ งจาก นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา ๑๓(๙) ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๕๔ เป็ นต้ นไป ด้ วยประสงค์ที่จะเข้ ารั บการสรรหาเป็ นสมาชิกวุ ฒิสภา เพื่ อไม่ ให้ ขัดต่ อคุ ณสมบัติของ
ผู้ ที่ได้ รับการเสนอชื่ อจากองค์กร ซึ่ ง สช. ได้ มีหนังสือกราบเรี ยนนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ ทราบแล้ ว ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑
ทั้งนี้ มาตรา ๒๑ วรรคห้ าแห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ กรรมการ
ที่ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ งปี และยังมีกรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู่ หรือแม้ ไม่มี
กรรมการประเภทเดียวกันเหลืออยู่ แต่มีวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ งร้ อยแปดสิบวัน จะไม่ดาํ เนินการเลือกเพื่ อ
แต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ ว่างนั้นก็ได้ และในกรณีน้ ีให้ คสช. ประกอบด้ วยกรรมการที่ เหลืออยู่ ซึ่ งในกรณีน้ ี ยังมี
กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่อีก ๕ คน และวาระการดํารงตําแหน่งของนายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์
เหลืออยู่ไม่ครบ ๑ ปี จึงเข้ าข่ายไม่ต้องดําเนินการเลือกเพื่ อแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ ว่างนั้นได้
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

รั บ ทราบกรณี ก รรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ( นายยรรยงชั ย
โควัฒนภรณ์) ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓.๒

ความคืบหน้าการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า
สืบเนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( คสช.) ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่ อวั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ นฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหากรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ
ได้ รายงานให้ ทราบว่ า คสช. ชุดปั จจุ บันมีกาํ หนดครบวาระการดํารงตําแหน่ งในวั นที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ซึ่ งตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ กรรมการที่ จะพ้ น
จากตํา แหน่ ง ตามวาระ ให้ ดําเนิ น การเลื อ กเพื่ อแต่ งตั้ ง กรรมการประเภทเดี ยวกัน แทนก่ อ นวั น ครบวาระ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น ดั ง นั้ น คณะกรรมการสรรหาจะต้ อ งสรรหา คสช. ชุ ด ที่ ๒ ให้ เ สร็จ สิ้น ภายในวั น ที่
๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
สช. จึงขอรายงานความคืบหน้ าในการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓(๖) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นซึ่ งเลือกกันเอง
จํานวนสี่ คน มาตรา ๑๓(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ซึ่ งต้ องไม่เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสาธารณสุขโดยเลือก
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๕

กันเองจํานวนหกคน และมาตรา ๑๓(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ ไม่แสวงหากําไรไม่ว่าจะจดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลหรือไม่ซึ่งเลือกกันเองจํานวนสิบสามคน โดยสรุปดังนี้
การบริหารจัดการ
๑. แต่ งตั้งคณะอนุ กรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติชุดต่ างๆ ขึ้น เพื่ อทําหน้ าที่ อํานวยการและ
บริ ห ารจั ด การให้ ก ารสรรหากรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ นไปตามประกาศหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและ
ระยะเวลาที่ คณะกรรมการสรรหากําหนด ดังนี้
๑.๑ คณะอนุ กรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ตาม
มาตรา ๑๕ ที่ มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็ นประธาน
๑.๒ คณะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ตามมาตรา ๑๗ ที่ มี
นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ เป็ นประธาน
๑.๓ คณะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนระดั บ เขต
เฉพาะเขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และเขต ๑๓ ตามมาตรา ๑๘ ที่ มี นายไพศาล เจียนศิริจินดา
เป็ นประธาน
๑.๔ คณะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนระดั บ เขต
เฉพาะเขต ๕ เขต ๖ และเขต ๗ ตามมาตรา ๑๘ ที่ มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็ นประธาน
๑.๕ คณะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนระดั บ เขต
เฉพาะเขต ๘ เขต ๙ และเขต ๑๐ ตามมาตรา ๑๘ ที่ มี รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ เป็ นประธาน
๑.๖ คณะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ากผู้ แ ทนองค์ ก รภาคเอกชนระดั บ เขต
เฉพาะเขต ๑๑ และเขต ๑๒ ตามมาตรา ๑๘ ที่ มี ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส เป็ นประธาน
๑.๗ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ร ะดั บจั ง หวั ด ทั้ง ๗๕ จั ง หวั ด ที่ มี
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นประธาน นายแพทย์สาธารณศุขจังหวัดและท้ องถิ่ นจังหวัดเป็ นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
๒. ออกประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ เรื่ อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการ
เลือกกรรมการสุขภาพแห่ งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ และได้ ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ ว
เมื่ อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๓. จัดทําสื่ อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กาํ หนดเวลา วิธกี ารสรรหาในสื่ อช่องทางต่างๆ
๔. จัดประชุมชี้แจงกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นและ
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัด ให้ แก่ฝ่ายเลขานุ การคณะอนุ กรรมการสรรหากรรมการสุขภาพ
แห่งชาติระดับจังหวัด เมื่ อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๕. สนั บ สนุ น เอกสารประกอบการดํ า เนิ น การ สื่ อเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละงบประมาณให้ กั บ
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จังหวัด
๖. จัดทําประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนองค์กร
ภาคเอกชนและการจัดประชุมเพื่ อเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๖

พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่ องจากเกิดสถานการณ์ภัยพิ บัติข้ ึ นกระจายทั่วพื้ นที่ ประเทศไทย ซึ่ งเป็ นอุป สรรคต่ อ
การดําเนินกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติในระดับจังหวัด
การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. มาตรา ๑๕(๑) กรรมการจากผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา
ในเบื้องต้ นได้ กาํ หนดจัดประชุ มเลือกกันเองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมือง
พัทยา เมื่ อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ ผ่านมา แต่เนื่ องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมือง
พัทยามีภารกิจเร่งด่วนในวันดังกล่าว จึงไม่สามารถจัดประชุมในวันดังกล่าวได้ ซึ่ งฝ่ ายเลขานุ การฯจะได้
ประสานเพื่ อกําหนดวันจัดประชุมฯ ในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๒. มาตรา ๑๕(๒) กรรมการจากผู้แทนนายกเทศมนตรี
ได้ แบ่งขั้นตอนการดําเนินการ ออกเป็ น ๒ ขั้นตอน ได้ แก่
๒.๑ คณะอนุ กรรมการสรรหาฯจังหวัด จัดการประชุมเพื่ อเลือกกันเองของนายกเทศมนตรีทุกแห่ ง
ในจังหวัดให้ ได้ ผ้ ูแทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด ๑ คน โดยต้ องดําเนินการให้ เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒.๒ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น จะจัดให้ มีการลงคะแนนเลือก
กันเองทางไปรษณีย์ของผู้แทนนายกเทศมนตรีระดับจังหวัด โดยมีกาํ หนดวันนับคะแนนในวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓. มาตรา ๑๕(๓) กรรมการจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ได้ ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสารและคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ สมัครเข้ ารับการเลือกกันเองจาก
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวั ดทุกแห่ งเสร็จสิ้นแล้ ว เมื่ อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ มีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ มีสทิ ธิ์เข้ ารับการเลือกกันเองฯ จํานวน ๓ ท่าน จากที่ สมัครทั้งสิ้น ๔ ท่าน
ในการดํา เนิ นขั้น ต่ อ ไป คณะอนุ กรรมการสรรหาฯจะจั ด ให้ มีการลงคะแนนเลื อกกันเองทาง
ไปรษณีย์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง โดยมีกาํ หนดวันนับคะแนนฯ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๔. มาตรา ๑๕(๔) กรรมการจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ แบ่งขั้นตอนการดําเนินการ ออกเป็ น ๒ ขั้นตอน ดังเช่นการเลือกกันเองเป็ นกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติจากนายกเทศมนตรี
การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผูท้ รงคุณวุฒิ
๑. คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีสทิ ธิ์เข้ ารับการเลือกกันเองให้ ได้
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก ลุ่ ม ละ ๑ คน โดยมี จํา นวนผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณา จํา นวน ๑๔๒ คนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทสี่ มัครทั้งสิ้น ๑๘๗ คน จําแนกตามรายกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
จํานวน ๒๖ คน
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การต่างประเทศ จํานวน ๑๕ คน
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มธุรกิจ
จํานวน ๒๗ คน
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มสื่ อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๑๘ คน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๗

กลุ่มที่ ๕

กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ เช่น
กลุ่มชาติพันธุ์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ
เป็ นต้ น
จํานวน ๑๖ คน
กลุ่มที่ ๖ กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้ องถิ่ น
จํานวน ๔๐ คน
๒. คณะอนุ กรรมการสรรหาฯ จากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จะจัดให้ มีการลงคะแนนเลือกกันเองทางไปรษณีย์ข อง
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง ๖ กลุ่ม โดยมีกาํ หนดวันนับคะแนนฯ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผูแ้ ทนองค์กรภาคเอกชน
ได้ แบ่งขั้นตอนการดําเนินการ ออกเป็ น ๒ ขั้นตอน ได้ แก่
๑. คณะอนุกรรมการสรรหาฯจังหวัด จะจัดการประชุมเพื่ อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในแต่ละ
กลุ่มให้ ได้ ผ้ ูแทนระดับกลุ่ม และจัดการประชุมผู้แทนในแต่ละกลุ่มให้ ได้ ผ้ ูแทนระดับจังหวัด ๑ คน โดย
ต้ องดําเนินการให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ยกเว้ น การประชุมเพื่ อเลือกกันเองให้ ได้ กรรมการจากเขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ซึ่ งดําเนินการ
โดยคณะอนุกรรมการสรรหาฯจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
ซึ่ งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรภาคเอกชนที่ สมัคร พร้ อมความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครฯ และประกาศบัญชีรายชื่ อองค์กรภาคเอกชนที่ ได้ รับการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนให้ เป็ นองค์กรผู้มีสิทธิ์สนอชื่ อผู้แทนองค์กรเข้ ารับการเลือกันเองให้ ได้ ผ้ ูแทนระดับ
จังหวัด ๑ คน ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒. คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต จะจัดให้ มีการประชุมเลือกกันเองของผู้แทน
องค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ ได้ ผ้ ูแทนเขต ๑ คนเป็ นกรรมการ โดยกําหนดวันประชุมพร้ อมกันทั้ง
๑๓ เขตในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
รับทราบความคืบหน้ าในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒
มติท่ ีประชุม
๓.๓ ผลสืบเนื่องจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดการปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกิน
และโรคอ้วน
นพ.อําพล จินดาวั ฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. รายงานว่ า
สืบเนื่ องจากการประชุ ม
คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะรั ฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๒ มติ ๘ “การจัดการภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน” ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)
เสนอและมอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรั บไปดําเนิน การตามมติใ นส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ องตามที่ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ(สช.) เสนอ โดยให้ รับความเห็นจากหน่ วยงานต่างๆไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้ วย ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔ หมายเลข ๑ นั้น
การขับเคลื่ อนมติดังกล่าวมีความคืบหน้ าและมีความเคลื่ อนไหวสําคัญ ดังนี้
๑. คณะกรรมการขับเคลื่ อนและติดตามผลการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ จัดการประชุม
ร่ วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เมื่ อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีความเห็นร่วมกันว่ า “คณะกรรมการ
อาหารแห่ ง ชาติ ” ซึ่ งเป็ นกลไกที่ คณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายให้ จั ด ทํา แผนปฏิบั ติ ก ารที่ สอดคล้ อ งกั บ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๘

ยุทธศาสตร์ “การจัดการปัญหานํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน” ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็ นกลไกระดับ
นโยบาย จึงควรมีกลไกทํางานเฉพาะเพื่ อขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติดังกล่าว แล้ วจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป โดยให้ มีกลไกทั้งระดับคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่ อออกแบบ
แนวทางและดําเนินการขับเคลื่ อนมติ โดยให้ มีการประชุมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ ดังเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ หมายเลข ๒
๒. สช. ได้ ดําเนินการตามผลการประชุมข้ างต้ น โดยได้ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ยการจัดการปั ญ หาภาวะนํ้าหนักเกิน และโรคอ้ วน มี นายแพทย์ศิ ริวั ฒน์ ทิพ ย์ธ ราดล
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้ วยผู้แทนจากหน่วยงานและ
องค์ ก รภาคทั้ง ภาครั ฐ วิ ช าการและภาคประชาชนที่ เกี่ ยวข้ อ ง มี น ายแพทย์ ทัก ษพล ธรรมรั ง สี เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ว่ าด้ วยการจัดการปั ญหาภาวะนํ้าหนักเกินและ
โรคอ้ วน ได้ มีการแต่งตั้งกลไกทํางาน ประกอบด้ วยคณะอนุ กรรมการ ๒ คณะและคณะทํางาน ๖ คณะ
ได้ แก่
๓.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนมาตรการเร่งด่วนเพื่ อการจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน
มีหน้ าที่ จัดทําแนวทางขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในเรื่ อง
(๑) การใช้ มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้ อมคําเตือนในอาหารที่ มีไขมัน หรือนํา้ ตาล หรือ
โซเดียม
(๒) การใช้ ม าตรการทางภาษี แ ละราคาของอาหารเพื่ อจั ด การปั ญ หาภาวะนํ้า หนั ก เกิน และ
โรคอ้ วน
(๓) การจัดทําระเบียบว่าด้ วยการตลาดเกี่ ยวกับอาหารที่ มุ่งเป้ าหมายไปยังเด็กและมีผลต่อความ
รุนแรงของภาวะนํา้ หนักเกิน โรคอ้ วน และโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
๓.๒ คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้ วยการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการจัดการ
ปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน โดยมีคณะทํางาน ๖ คณะ ได้ แก่
๓.๒.๑ คณะทํางานจัดทําร่ างแผนปฏิบัติการประเด็นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้ วยนมแม่ การ
ผลิตและจําหน่ายอาหารบํารุงสุขภาพ เครื่ องดื่ มนํา้ ตาลตํา่ และผักผลไม้ เพื่ อเป็ นทางเลือก
ทดแทนอาหารพลังงานสูง
๓.๒.๒ คณะทํางานจัดทําร่างแผนปฏิบัติการประเด็นการควบคุมการตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก และสินค้ าอาหารประเภทไขมันหรือนํา้ ตาลหรือโซเดียมสูง
๓.๒.๓ คณะทํางานจัดทําร่ างแผนปฏิบัติการประเด็นการรณรงค์สาธารณะ การให้ ข้อมูล สร้ าง
ความรู้และความตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากปัญหาโรคอ้ วนอย่างต่อเนื่ อง
๓.๒.๔ คณะทํางานจัดทําร่างแผนปฏิบัติการประเด็นการส่งเสริมการมีกจิ กรรมทางกายเพียงพอ
เหมาะสมต่อเนื่ องสมํา่ เสมอ
๓.๒.๕ คณะทํางานจัดทําร่ างแผนปฏิบัติการประเด็นพั ฒนาและสนับสนุ นความเข้ มแข็งของ
ระบบการจัดการบริการดูแลรักษาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วนรวมถึงผลกระทบทาง
สุขภาพ
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๓.๒.๖ คณะทํางานจัดทําร่างแผนปฏิบัติการประเด็นการพัฒนาความเข้ มแข็งของกระบวนการ
จัดการปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน
ปัจจุบันคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้ วยการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการจัดการ
ปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน โดยคณะทํางานทั้ง ๖ คณะ ได้ ร่วมกันจัดทํา(ร่ าง)แผนปฏิบัติการ
รองรับยุทธศาสตร์การจัดการปั ญหานํา้ หนักเกินและโรคอ้ วนเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว และจะนําไปรับฟั งความ
คิดเห็นสาธารณะจากองค์กร หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
๔. ความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานขับเคลื่ อนมาตรการเร่งด่วน โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนมาตรการ
เร่ ง ด่ ว นเพื่ อการจั ด การปั ญ หาภาวะนํ้า หนั ก เกิน และโรคอ้ ว น ซึ่ งมี นายแพทย์ ศิ ริ วั ฒ น์ ทิพ ย์ ธ ราดล
รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นประธานอนุ ก รรมการ และมี น างสาวทิ พ ย์ ว รรณ ปริ ญ ญาศิ ริ
ผู้อาํ นวยการกองควบคุ มอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
มีความคืบหน้ าโดยสรุปตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔ หมายเลข ๓
๕. ความเคลื่ อนไหวสํ า คั ญ ในกรณี การใช้ มาตรการลั ก ษณะสี สั ญ ญาณพร้ อมคํ า เตื อ นในอาหาร
ที่ มีไขมัน หรือนํา้ ตาล หรือโซเดียม สืบเนื่ องจากเครือข่ายสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารแบบสีสญ
ั ญาน
ทําหนั งสือ ถึงนายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธาน คสช. เมื่ อวั นที่ ๒๒ มีน าคม ๒๕๕๔ ขอให้ สนั บสนุ น
กระบวนการพัฒนาการออกข้ อบังคับมาตรการฉลากอาหารแบบสีสัญญาน ทั้งนี้ การสนับสนุ นการใช้
มาตรการลั กษณะสี สั ญ ญาณพร้ อมคํา เตื อ นในอาหารที่ มี ไขมั น หรื อ นํ้า ตาลหรื อ โซเดี ย ม อยู่ ภ ายใต้
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนมาตรการเร่งด่วนเพื่ อการจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกิน
และโรคอ้ วน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง การจัดการภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน ข้ อ ๓ ที่
“ขอให้ คสช. และคณะกรรมการอาหารแห่ ง ชาติ โ ดยการมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานและภาคส่ ว น
ที่ เกี่ ยวข้ อง สนับสนุ นให้ ดาํ เนินการ (๓.๒) ใช้ มาตรการลักษณะสีสัญญาณพร้ อมคําเตือนในอาหารที่ มี
ไขมัน หรือนํา้ ตาลหรือโซเดียม”
ความคืบหน้ าและความเคลื่ อนไหวในประเด็นดังกล่าว มีดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการฯสนับสนุนการศึกษาความเป็ นไปได้ และพัฒนาความพร้ อมสําหรับมาตรการฉลากสี
สัญญาณจราจร ประกอบด้ วย ๑) การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ด้านสถานการณ์การบริโภคอาหารและ
พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร ๒) การศึกษาทบทวนกลไกด้ านกฎหมายในการควบคุมฉลากอาหาร
ทบทวนวรรณกรรมวิชาการ ประสิทธิผลของมาตรการฉลากอาหารในรูปแบบต่างๆ และ ๓) การศึกษา
ช่ องทางในการพั ฒ นามาตรการฉลากสีสัญญาณจราจรในประเทศไทย และเกณฑ์การแบ่ งปริ ม าณ
สารอาหารที่ จะสามารถสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภค
(๒) คณะอนุ กรรมการฯ ได้ จัดทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านทางผู้อาํ นวยการ
กองอาหาร เมื่ อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่ อสนับสนุ นให้ มีการใช้ ฉลากสีสัญญาณจราจร ๓ สี
ประกอบด้ วย สีแดง เหลืองและสีเขียว
(๓) เครือข่ายสนับสนุนมาตรการฉลากอาหารสีสญ
ั ญาณ ได้ ยื่นหนังสือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่ อขอให้ สนับสนุ นกระบวนการพัฒนาการออกข้ อบังคับมาตรการฉลากอาหารแบบ
สีสญ
ั ญาน พร้ อมรายชื่ อผู้สนับสนุนมาตรการฉลากอาหารแบบสีสญ
ั ญานจํานวน ๑,๑๒๘ ราย
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(๔) เครือข่ายสนับสนุ นมาตรการฉลากอาหารสีสัญญาณยื่ นหนังสือให้ เลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
เมื่ อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่ อนําเสนอต่อประธาน คสช. พิจารณายับยั้งการออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อง การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่ พร้ อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ ๒)
(๕) เครื อ ข่ า ยเฝ้ าระวั ง ความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ๑๐ จั ง หวั ด ยื่ นหนั ง สือ ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข เมื่ อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ขอให้ ชะลอการพิจารณาร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่ พร้ อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ ๒) เป็ นฉลากจีดีเอ โดย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ เป็ นผู้รับหนังสือดังกล่าวด้ วยตนเอง
(๖) คณะกรรมการอาหาร มี ก ารประชุ ม เมื่ อวั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ และมี ม ติ เ ห็น ชอบร่ า งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปที่ พร้ อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่
๒) มีสาระสําคัญที่ จะมีการบังคับการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบ GDA (Guideline Daily
Amounts) ทั้งนี้ จากเอกสารเผยแพร่ ต่อสื่ อมวลชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจง
รายละเอียดว่า “คณะกรรมการมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่ งการแสดง
ฉลากในรูปแบบGDA นั้นเป็ นรูปแบบสากลที่ ใช้ ท่วั โลก และทําให้ ผ้ ูบริโภคทราบถึงพลังงาน นํา้ ตาล
ไขมัน โซเดียม ในปริมาณที่ มีต่อ ๑ หน่วยบรรจุ รวมถึงมีการแสดงเปอร์เซ็นต์ของปริมาณความต้ องการ
ของร่างกายให้ ผ้ ูบริโภคได้ เรียนรู้และเลือกบริโภคได้ อย่างถูกต้ อง ซึ่ งประกาศฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
ในเบื้องต้ นกับอาหาร ๕ ชนิด ได้ แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้ าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดพอง
ขนมปั งกรอบหรือแคร็กเกอร์ หรือบิสกิตข้ าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ และเวเฟอร์สอดไส้ ในเร็ว ๆ นี้
และจะมีประกาศเพิ่ มเติมในอาหารประเภทอื่ น ๆต่อไป ในส่วนของการแสดงฉลากในรูปแบบสัญญาณ
ไฟ (เขียว เหลือง แดง) นั้น อย. เห็นว่าต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการทําความเข้ าใจ ทั้งในส่วนของ
ผู้ทเี่ กี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ประกอบการและผู้บริโภค อีกทั้งการแปรผลสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง แดง) ซึ่ งมี
การแปรผลได้ หลากหลาย รวมทั้งเกณฑ์ในการตัดสินให้ ได้ รับสัญญาณไฟด้ วย”
ฝ่ ายเลขานุการ มีข้อสังเกตว่า การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯสนับสนุนการศึกษาความเป็ นไป
ได้ และพัฒนาความพร้ อมสําหรับมาตรการฉลากสีสญ
ั ญาณจราจร ภายใต้ คณะกรรมการขับเคลื่ อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้ วยการจัดการปั ญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วนเป็ นการดําเนินการบนฐานความรู้ และ
มีการทํางานอย่างต่อเนื่ องผ่านการมีส่วนร่วมของภาคหลากหลายภาคส่วน เพื่ อขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติที่คณะรั ฐมนตรี เ ห็นชอบเกิด ผลในทางปฏิบั ติ อีกทั้งยั งมี เครื อข่ า ยองค์กรและผู้ สนั บสนุ น การใช้
มาตรการฉลากอาหารสีสัญญานที่ ชัดเจน การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง การแสดงฉลากของ
อาหารสําเร็จรูปที่ พร้ อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ ๒) ที่ มีบังคับการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการใน
รูปแบบ GDA ซึ่ งไม่สอดคล้ องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว อาจเกิดจากความแตกต่างของข้ อมูล
หลั ก ฐานทางวิ ช าการ และความไม่ เ ข้ า ใจในการสื่ อสารทํา ความเข้ าใจระหว่ า งองค์ ก รที่ เกี่ ยวข้ อ งทั้ง ที่
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ก็มีผ้ ูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ด้วย
ฝ่ ายเลขานุการจึงเห็นว่า หากผู้เกี่ ยวข้ องในคณะกรรมการอาหาร และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ได้ มีการหารือทําความเข้ าใจและกําหนดแผนการทํางานร่วมกันต่อไป ในการพิจารณาการใช้ มาตรการ
ฉลากอาหารสีสญ
ั ญาน จะช่วยให้ เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ และสร้ างความ
เข้ าใจระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนต่อไปได้
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ
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มติท่ ีประชุม

รับทราบผลสืบเนื่ องจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่ อง การจัดการ
ปัญหาภาวะนํา้ หนักเกินและโรคอ้ วน

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
นพ.อําพล จิ นดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ คสช. แจ้ ง ว่ า เพื่ อให้ การประชุ มมีประสิทธิภาพ
ในระเบียบวาระเรื่ องสืบเนื่ องจากการประชุมที่ ๔.๑ ขอนําเสนอด้ วยเอกสาร โดยในระเบียบวาระมีรายละเอียด
ดังนี้
๔.๑

ความคืบหน้าการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. รายงานว่ า สื บ เนื่ องจากการประชุ ม
คณะกรรมการสุข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๓ วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ที่ ประชุ ม ได้ มี ม ติ รั บ ทราบ
มติ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ความใน ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๖ โดยประธาน คสช.(นายกรั ฐ มนตรี ) รั บ ไปดํา เนิ น การให้ ค ณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนระงับมติน้ ี และมอบฝ่ ายเลขานุ การจัดให้ มีการหารือเพื่ อทําความชัดเจนในประเด็นการสนับสนุ น
การลงทุนด้ านบริการสาธารณสุข เพื่ อให้ สอดคล้ องกับธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ ประชุมได้ รับทราบความคืบหน้ า
การดําเนิ นการในเรื่ องดัง กล่ า ว ซึ่ งปั จจุ บัน ที่ ประชุ ม ร่ วมของ สช. และ สํานัก งานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน ได้ เห็นตรงกันที่ จะให้ มีการยกร่ าง กรอบและข้ อมูลรายละเอียดเพื่ อการพิจารณาการดําเนินงาน
ส่งเสริมการลงทุนที่ เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่ สอดคล้ องกับธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยคณะทํา งานวิ ช าการร่ ว มได้ ม อบหมายให้ นั ก วิ ช าการจากทั้ง สองฝ่ าย ที่ ประกอบด้ ว ย
นักวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ
และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันยกร่าง หลักการ และกรอบ
แนวทางการพิ จารณากิจการที่ จะส่ งเสริ มการลงทุ นอุตสาหกรรมสุข ภาพที่ สอดคล้ องกับ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
ระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เสนอให้ คณะทํางานวิชาการร่ วมให้ ความเห็น ก่อนเสนอเข้ าที่ ประชุ ม
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองฝ่ าย และเปิ ดเวทีรับฟั งความเห็นจากภาคีเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้ อง
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป นั้น
การดําเนินงานมีความคืบหน้ า ดังนี้
๑. เมื่ อวั น ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๔ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ มี ม ติ ใ ห้ ชะลอ
การดําเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่ อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ออกไปก่อนจนกว่า
การศึกษาและพิจารณาร่ วมกันระหว่างสํานักงานส่งเสริมการลงทุนและองค์กรด้ านสุขภาพจะแล้ วเสร็จ และ
ให้ ระงับการรับคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการโรงพยาบาลไว้ เป็ นการชั่วคราวจนกว่าจะมี
มาตรการที่ เป็ นข้ อตกลงร่วมกัน โดยได้ ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ง. ๑/๒๕๕๔ เรื่ อง
การงดให้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิจ การโรงพยาบาล ลงวั น ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๕๔ ไว้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็ นต้ นไป
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๒. เมื่ อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ รับมอบจากนายกรัฐมนตรี
ให้ เป็ นประธานการหารื อ กรณี ส มาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ ๐๑๒/๒๕๕๔ เรื่ อง ขอพบ
นายกรั ฐมนตรี เพื่ อขอความชัดเจนในนโยบายของรัฐต่ ออุตสาหกรรมสุขภาพภาคเอกชน สืบเนื่ องมาจาก
นายกรัฐมนตรีได้ มีคาํ สั่งให้ ระงับมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเรื่ องการสนับสนุ นกิจการโรงพยาบาล
ทั้งนี้ ตามหนัง สือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนดังกล่ าวยังแสดงความเห็นว่ า ธรรมนู ญว่ า ด้ วยระบบสุข ภาพ
แห่ งชาติน้ัน มีความขัดแย้ งกับรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๘๐ และ
มาตรา ๘๑ ผู้เข้ าร่วมประชุมประกอบด้ วย (๑) ผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชน ได้ แก่ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
ผู้เกี่ ยวข้ องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ(๓) ผู้แทนจาก สช. โดยที่ ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้
๒.๑ องค์กรธุรกิจเอกชนที่ ประกอบด้ วยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน คณะกรรมการธุรกิจบริการ
เพื่ อสุขภาพ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบัน สมาคมแพทย์แผนไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่ องมือแพทย์ และสมาพันธ์สปาไทย มีความไม่สบายใจต่อข้ อความในธรรมนูญว่าด้ วย
ระบบสุขภาพฯ หมวดที่ ๖ ข้ อ ๔๓ วรรค ๒ ที่ กล่าวว่า “การบริการสาธารณสุขต้ องเป็ นไป
อย่ า งสอดคล้ องกั บ ระบบสุ ข ภาพที่ พึ ง ประสงค์ และรั ฐ ควรสนั บ สนุ น ระบบบริ ก าร
สาธารณสุข ที่ มี หั ว ใจของความเป็ นมนุ ษ ย์ ที่ มุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ส าธารณะเป็ นหลั ก โดย
ไม่สนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่ มุ่งเน้ นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ”
๒.๒ ผู้เข้ าร่ วมประชุมจากองค์กรธุรกิจเอกชน เสนอให้ เพิ่ มรายชื่ อผู้แทนจากภาคเอกชนและ
นักวิชาการเข้ าร่วมเป็ นคณะทํางานวิชาการด้ วยอีก ๓ คน เพื่ อการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น และ
เพื่ อขยายมุมมองให้ กว้ างขึ้น ดังนี้
๒.๒.๑ แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่ อสุขภาพ
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
๒.๒.๒ รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ผู้ อาํ นวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.๒.๓ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้ อาํ นวยการศูน ย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
๒.๓ ขอให้ สช. นําข้ อสรุปนี้ เสนอต่อที่ ประชุมร่วมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุ น และ สช. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่ อพิ จารณาเพิ่ มเติมรายชื่ อนั กวิชาการ
ในข้ อ ๒.๒ ในคณะทํางานวิชาการด้ วย
๓. เมื่ อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ ประชุมร่ วมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และ สช. เพื่ อพิ จารณา ร่ าง ข้ อเสนอกรอบการส่งเสริ มการลงทุ นในอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่ สอดคล้ องกับ
ธรรมนู ญฯ ได้ พิจารณาข้ อเสนอจากการประชุมหารือตามในข้ อ ๒ แล้ ว และมีมติว่า เห็นควรให้ คณะทํางาน
วิชาการร่วมชุดเดิม ดําเนินการศึกษาเพื่ อยกร่างข้ อเสนอกรอบการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมด้ านสุขภาพ
ต่ อไป เนื่ องจากที่ ผ่ านมาเป็ นการทํางานร่ วมเป็ นไปตามพั นธกิจที่ ทั้งสององค์กรต่ างได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในลักษณะทวิภาคีของสองหน่ วยงาน
โดยยังไม่ มีการตั้ งคณะทํางานเป็ นทางการ มุ่งจั ดทํา ร่ า ง ข้ อ เสนอฯ เป็ นเพี ยงเอกสารตั้ง ต้ น(Background
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paper)เท่านั้น และขณะนี้เอกสารตั้งต้ นกําลังจะเสร็จแล้ ว หากต้ องเริ่ มการทํางานใหม่จะทําให้ เกิดความล่าช้ า
มาก
ทั้งนี้ ร่ างข้ อเสนอฯ ดังกล่ าวจะนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลตั้งต้ นในกระบวนการรั บฟั งความเห็นอย่ าง
รอบด้ านทั้งในระดับผู้เชี่ ยวชาญและในวงกว้ าง ซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะเป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการจัดกระบวนการรับฟั งความเห็นต่อไป เนื่ องจากการส่งเสริมการลงทุนเป็ นพันธกิจในความ
รับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๔.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑

รับทราบความคืบหน้ าการพั ฒนาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
สุขภาพที่ สอดคล้ องกับธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เรื่องเพื่อพิจารณา

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ “มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพด้านยาสูบ”

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร คสช. ขออนุ ญ าตให้ ดร.ทพญ.ศิ ริ ว รรณ
พิทยรังสฤษฎ์ เลขานุการคณะทํางานเฉพาะประเด็น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖
“มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ”
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ เลขานุการคณะทํางานเฉพาะประเด็น รายงานว่า สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพด้ าน
ยาสูบ” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบว่า แม้ การดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบของไทยจะได้ รับการยอมรับ
จากนานาประเทศ โดยประเทศไทยมี ก ฎหมายที่ สํา คั ญ ๓ ฉบั บ ที่ เป็ นกลไกในการควบคุ มยาสูบ ได้ แก่
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติค้ ุมครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่
พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และการสูบบุหรี่ ในรอบ ๑๘ ปี ที่ ผ่านมา มีแนวโน้ ม
ลดลง แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจาํ นวนผู้สูบบุหรี่ เพิ่ มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เล็กน้ อย ที่ น่ากังวลคือ มีนักสูบ
หน้ าใหม่เพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิงโดยมีอตั ราการสูบบุหรี่ ลดลงตํา่ สุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ร้อยละ
๑.๙๔ และกลับเพิ่ มขึ้นเล็กน้ อยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นร้ อยละ ๒.๐๑ จากการที่ บุหรี่ ราคาถูกชนิดใหม่ออกมา
ตีตลาด และกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่ มุ่งเป้ าไปที่ เยาวชนและผู้หญิง มีข้อมูลจากการสํารวจ
ที่ น่าตกใจว่าร้ อยละ ๘ ของเยาวชนที่ ไม่สบู บุหรี่ ในปั จจุบัน คิดว่าตนเองจะเริ่ มสูบบุหรี่ ในปี หน้ า ที่ เป็ นเช่นนี้
เนื่ องจากเด็กและเยาวชนมีความอ่อนไหว และชักจูงให้ เอาแบบอย่างได้ ง่าย โดยสื่ อต่างๆ และผู้ทอี่ ยู่รอบข้ าง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเทศไทยมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรต รวม ๙ ครั้ง โดยล่าสุด
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตเป็ นร้ อยละ ๘๕ แต่การขึ้น
ภาษี ในแต่ ละครั้ งไม่ ได้ ทาํ ให้ ราคาบุหรี่ เพิ่ มสูงกว่ าอัตราเงินเฟ้ อ อีกทั้งยาเส้ นที่ เป็ นส่วนประกอบของบุ หรี่
มวนเองมีอัตราภาษียาเส้ นไม่ ได้ เพิ่ มไปด้ วย ปั จจุ บันอัตราค่ าแสตมป์ ยาเส้ นคิดตามมูลค่าร้ อยละ ๐.๑ หรือ
หน่ ว ย(๑๐ กรั ม )ละ ๐.๐๑ บาท ดั ง นั้ น กลไกด้ า นราคาจึ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ท าํ หน้ า ที่ ในการลดการบริ โ ภคยาสู บ
เท่า ที่ ควร การที่ อัตราการสูบบุ หรี่ มีแนวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อเนื่ อง มี ผลมาจากมาตรการทางกฎหมายและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๔

มาตรการทางสังคมร่วมด้ วย เช่น การทําให้ บุหรี่ เป็ นสินค้ าไม่ปกติ รวมทั้งการสูบบุหรี่ เป็ นที่ น่ารังเกียจของ
สังคม และการห้ ามสูบบุหรี่ ในที่ สาธารณะ เป็ นต้ น
มีข้อมูลว่า ผู้สูบบุหรี่ อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปประมาณกึ่ งหนึ่ งสูบบุหรี่ มวนเอง โดยมีการสับเปลี่ ยนประเภท
ไปมาระหว่างบุหรี่ ซองและบุหรี่ มวนเอง การบริโภคยาสูบและยาเส้ น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน และ
นับเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ สาํ คัญทําให้ เกิดภาระโรคสูงสุดเป็ นอันดับ ๓ รองจากปั จจัยเสี่ ยงด้ านพฤติกรรมทางเพศ
ที่ ไม่เหมาะสม และปัจจัยเสี่ ยงด้ านการดื่ มแอลกอฮอล์ ข้ อมูลจากการศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุข
ประมาณการว่า มีผ้ ูเสียชีวิต ๔๑,๐๐๒ คนต่อปี จากโรคที่ เกี่ ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ (เสียชีวิตและเจ็บป่ วยจาก
โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโป่ งพอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประมาณการว่า มีผ้ ูป่วยที่ มี
สาเหตุเกี่ ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ คือโรคมะเร็งปอด ๕,๒๙๙ ราย โรคหัวใจ ๕๒,๖๐๕ ราย และโรคถุงลม
โป่ งพอง ๖๒๔,๓๐๙ ราย รวมค่ารักษาพยาบาล เป็ นเงิน ๙,๘๕๗ ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๔๘ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ถึงแม้ ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจํา นวนผู้ เลิ กสูบบุ หรี่ ถึง ๔.๗ ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ ๓๐.๓๗ ของ
ประชากรที่ เคยสูบ ๑๕.๖ ล้ านคน แต่ทดแทนด้ วยผู้สูบหน้ าใหม่ทมี่ ีอตั ราเพิ่ มขึ้น โดยผู้สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้ อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาสเข้ าถึงบริการเลิกยาสูบได้ น้อย เนื่ องจาก
ปั จ จุ บั น ระบบบริ ก ารเลิ ก บุ ห รี่ ยั ง ไม่ อ ยู่ ใ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องทั้ง ในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ถึงแม้ ว่า ผู้รับบริการส่วนหนึ่ งจะได้ รับการบําบัดการติดยาสูบโดยมิต้องใช้
ยาช่วยเลิกยาสูบ แต่ยังมีผ้ ูติดยาสูบอีกจํานวนไม่น้อยที่ ต้องรับการบําบัดโดยการใช้ ยา ปั จจุบันปริมาณการสูบ
บุหรี่ ต่ อวันในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป เฉลี่ ยสูงถึง ๑๐ มวนต่อวัน ซึ่ งผู้สูบบุหรี่ ๑๐ มวนขึ้นไปต่อวัน
จําเป็ นต้ องใช้ ยาในการบําบัดโรคติดบุหรี่ เนื่ องจากเป็ นผู้ทตี่ ิดนิโคติน
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประเทศไทยได้ ให้ สั ต ยาบั น เป็ นประเทศภาคี ส มาชิ ก ตามอนุ สั ญ ญา
ว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่ งมีแนวทางปฏิบัติทสี่ าํ คัญอันหนึ่ ง คือ
มาตรา ๕.๓ ว่าด้ วย การเฝ้ าระวังและปกป้ องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของ
รัฐ ดังนั้น จึงจําเป็ นต้ องสร้ างกลไกใหม่ในการเฝ้ าระวังและปกป้ องจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการ
แทรกแซงนโยบายของรัฐ ขณะเดียวกัน กลยุทธ์และวิธปี ฏิบัติด้านการสื่ อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ
มี พั ฒ นาการตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กิ จ กรรมที่ อุ ต สาหกรรมยาสู บ อ้ า งว่ า เป็ นกิ จ กรรมที่ แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) เช่น สนับสนุนเงิน
ให้ กบั หน่วยงานการศึกษาและกิจกรรมเยาวชนเพื่ อสร้ างภาพลักษณ์ทดี่ ีต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม การสร้ าง
การยอมรับตัวสินค้ าว่ าเป็ นสินค้ าปกติในชีวิตประจําวัน หรือการแทรกแซงของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้ องกั บ อุ ต สาหกรรมยาสู บ ต่ อ กระบวนการนโยบายควบคุ ม ยาสู บ เป็ นต้ น จึ ง ยั ง มี คํ า ถามถึ ง
ความเหมาะสมของอุตสาหกรรมยาสูบในกิจกรรมดังกล่าว ที่ จะเป็ นผลทางอ้ อมต่อการบริโภคยาสูบด้ วย
การดํา เนิ นงานควบคุ ม ยาสูบ ของประเทศไทยมี หลายองค์ก รเป็ นภาคี เ ครื อข่ า ยในการขับ เคลื่ อน
เพื่ อการควบคุมยาสูบ ทั้งภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้ การกํากับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร
อื่ นๆ โดย สํานักงานกองทุนสนั บสนุ นการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําหน้ าที่ ในการเชื่ อมโยงเครือข่ า ย
เพื่ อให้ การดําเนินงานที่ มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลงบริบทในสังคมไทย จึงได้ มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน แผน
ยุ ทธศาสตร์ฯได้ ผ่านการรั บรองของคณะกรรมการควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่ งชาติ (คบยช.) แล้ ว เมื่ อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๕

คณะรั ฐมนตรี ให้ เห็นชอบแล้ ว จะมีผลผู กพั นกับหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้ อง ถึงแม้ ว่าแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ
จะกําหนดให้ มีผลผูกพันกับหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ อง แต่ในความเป็ นจริงการดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพ
จําเป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การดําเนินงาน
ควบคุมยาสูบของประเทศไทยจึงยังขาดการระดมศักยภาพของภาคประชาชน ให้ มาสนใจและเฝ้ าระวังการ
คุกคามจากอุตสาหกรรมยาสูบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ภาคีเครือข่ายที่ ทํางานด้ านการควบคุมยาสูบทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชา
สังคม เห็นว่ า การบริโภคยาสูบของประชากรไทยมีผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ
จึงได้ ร่ วมกันเสนอประเด็นมาตรการในการควบคุ มปั จ จัยเสี่ ยงต่ อสุข ภาพด้ านยาสูบ เข้ าสู่สมัชชาสุข ภาพ
แห่งชาติครั้งที่ ๓ โดยอนุกรรมการวิชาการได้ ต้งั คณะทํางานเฉพาะประเด็นที่ มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน
เพื่ อพั ฒนาร่ างเอกสาร และนํา เข้ าสู่เวทีรับฟั ง ความคิดเห็นในการประชุมวิชาการบุ หรี่ กับสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๙ เมื่ อวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมกว่า ๗๐๐ คน รวมถึงได้ จัดประชุมหารือ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในร่ างมติในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๑๕ หน่ วยงาน อาทิ กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กระทรวง
วั ฒ นธรรม ฯลฯ และพั ฒ นาเอกสาร และร่ า งมติ ม าตรการในการควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ยงต่ อ สุ ข ภาพ
ด้ านยาสูบ เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าว และมีมติเมื่ อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ การสนับสนุนการดําเนินงาน และเข้ า
มามีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
๒. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๓ เรื่ อง มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพ
ด้ านยาสูบ และมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการต่อไปนี้
๒.๑ ให้ หน่ วยงานราชการปฏิบัติตามแนวทางของกรอบอนุ สัญญาว่ าด้ วยการควบคุ ม
ยาสูบขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะมาตรา ๕.๓ การป้ องกันการแทรกแซง
นโยบายการควบคุมยาสูบของรัฐโดยอุตสาหกรรมยาสูบ โดยการกําหนดนโยบาย
หรือระเบียบภายในหน่วยงานเพื่ อป้ องกันการแทรกแซงดังกล่าว
๒.๒ ให้ กระทรวงการคลัง ดําเนินการ
๒.๒.๑ ปรั บโครงสร้ างภาษียาสูบ ให้ สอดคล้ องกับบริ บทในปั จจุ บันเพื่ อทําให้
ราคาขายปลีกยาสูบโดยเฉลี่ ยสูงขึ้น โดยขอให้ พิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่
ซิกาแรต ทั้งตามสภาพและตามราคาขายปลีก รวมทั้งให้ ผ้ ูประกอบการ
อุตสาหกรรมยาสูบปิ ดแสตมป์ ยาสูบบนซองบรรจุยาเส้ นที่ ทาํ จากใบยาสูบ
พั นธุ์พ้ ื นเมืองด้ วย และดําเนิ นการทยอยปรับขึ้ นภาษี ยาเส้ นและยาสูบ
ประเภทอื่ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๖

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๒.๗

๒.๘

๒.๒.๒ ห้ ามธุรกิจยาสูบทํากิจกรรมภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR)
ให้ สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง
และกระทรวงสาธารณสุข ให้ หลักประกันการเข้ าถึงการบําบัดโรคติดบุหรี่ รวมถึง
การเข้ าถึงการรับยา สมุนไพร แพทย์แผนไทยหรือบริการแพทย์ทางเลือกที่ จําเป็ น
ต่อการบําบัดโรคติดบุหรี่ และสนับสนุนให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในงานเลิกบุหรี่ ในชุมชน
ให้ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อห้ า ม
การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์
การให้ ทุนอุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทางสื่ อคอมพิวเตอร์ท้ังจากภายในและ
ต่างประเทศ และออกกฎหมายจัดสรรเวลาในการนําเสนอโทษของยาสูบใน
ทุกประเภทสื่ อ ในสัดส่วนที่ เหมาะสม
ให้ กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพื่ อห้ ามมีฉากสูบบุหรี่ และการส่งเสริมการตลาด
ด้ ว ยวิ ธีป ระชาสัม พั น ธ์ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของภาคธุ ร กิจ ทางภาพยนตร์
โทรทัศ น์ แ ละสื่ อมวลชนต่ า งๆ และมี ม าตรการส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลสาธารณะที่ มี
ชื่ อเสียง เช่ น ดารา นักร้ อง เป็ นแบบอย่ างที่ ดีแก่สาธารณชน โดยการไม่ สูบบุ หรี่
ในที่ สาธารณะ
ให้ กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ควบคุมกํากับองค์กร
และเครือข่ายไม่ให้ รับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทยาสูบทั้งภายในและต่างประเทศ
ตามกฎหมาย
ให้ กระทรวงศึกษาธิการบรรจุ เรื่ องโรคที่ เกี่ ยวกับบุหรี่ เข้ าไปในหลักสูตรการเรียน
การสอนและหน่ วยงานที่ มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินการ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา กําชับให้ สถานศึกษาทุกแห่ง
 ติ ด ป้ ายห้ า มสูบ บุ ห รี่ ในสถานศึ ก ษาและห้ า มสูบ บุ ห รี่ ในสถานศึ ก ษาตามที่
กฎหมายกําหนด
 ห้ ามสูบบุหรี่ ในขณะที่ อยู่ในชุดของสถาบันหรือชุดนักศึกษา
 ให้ บุคลากรทางการศึกษา เช่ น ครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้นําทางศาสนา
เป็ นต้ น เป็ นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา
 สนับสนุ นงบประมาณการผลิ ตสื่ อนวัตกรรมเพื่ อการเรี ยนรู้ ด้ านพิ ษภัยจาก
บุหรี่ อย่ างเป็ นรูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ อการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ให้ ก ระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุ ม การบริ โ ภคยาสูบ แห่ ง ชาติ
(คบยช.) เป็ นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
ได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น ในการบังคับใช้ กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพ
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หน้ าที่ ๑๗

๒.๙ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทุกระดับมีบทบาทร่ วมในการควบคุ มแหล่ งผลิ ต
วัตถุดิบในพื้นที่ และการใช้ มาตรการทางกฎหมาย/ข้ อบังคับอย่างจริงจัง
๓. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปั จจัย
เสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ ดังนี้
๓.๑ สนับสนุ น ส่งเสริมให้ ภาคประชาสังคม เฝ้ าระวังและติดตามข้ อมูลอย่ างต่ อเนื่ อง
รวมทั้งใช้ มาตรการทางสังคม ไม่ให้ อตุ สาหกรรมยาสูบพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการ
โฆษณา การส่งเสริมการตลาด และการให้ ทุนอุปถัมภ์ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
๓.๒ สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ กระจายอย่างทัว่ ถึง โดยจัดสถานที่
ปลอดบุ ห รี่ และไม่ สูบ บุ หรี่ ทั้ง ในที่ สาธารณะ ที่ ทํา งานศาสนสถาน สถานศึ กษา
บริษัท ห้ างร้ าน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่ ราชการ และส่งเสริมให้ มีหมู่บ้านปลอด
บุหรี่
๓.๓ ให้ กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้ มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่ อขับเคลื่ อน
และดําเนินการตามมติน้ ี และตาม
“แผนยุ ทธศาสตร์ควบคุ มยาสูบแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗” ให้ เป็ นรูปธรรมในระดับพื้นที่
๔. ขอให้ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ(คบยช.) เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยระดั บ จั ง หวั ด อํา เภอ ตํา บล หมู่ บ้ า น และชุ ม ชนสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ดําเนินการตามมติและติดตามผลการดําเนินงานตามมติน้ ี
๕. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้างต้ น เพื่ อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตาม
มติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
นายอิสสระ สมชัย รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ประธานการ
ประชุม ได้ สอบถามว่า ตามที่ เสนอว่าเยาวชนที่ ไม่สูบบุหรี่ ปี นี้ แต่ปีหน้ าคาดว่าจะสูบ มีสาเหตุจากอะไร และ
เรื่ องนี้ได้ นาํ เสนอให้ กบั กระทรวงศึกษาธิการได้ รับทราบหรือไม่
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ เลขานุ การคณะทํางานเฉพาะประเด็นฯ ชี้แจงว่า ข้ อสรุปดังกล่าว
ได้ มาจากการสัมภาษณ์เด็กวัยก่อน ๑๓ ปี ว่าสูบบุหรี่ ไหม และในปี หน้ าจะสูบหรือไม่ ซึ่ งได้ คาํ ตอบว่า อาจจะ
ลอง ดังนั้นจึงเสนอให้ ต้องมีการเฝ้ าระวังสิ่ งแวดล้ อมหรือป้ องกันกลไกการตลาดยาสูบที่ จะทําอย่างไรเพื่ อมีการ
ป้ องกันไม่ให้ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้น และในการดําเนินการได้ ทาํ งานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด
โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะนําไปเป็ นนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่ งมีการสนับสนุนสื่ อเครื่ องมือต่างๆ
เพื่ อช่วยการดําเนินงานในโรงเรียนได้ ดีข้ นึ
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หน้ าที่ ๑๘

มติท่ ีประชุม

๕.๒

เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๖ “มาตรการในการ
ควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ” เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบและมอบหมายให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรั บ ไปดํา เนิ น การตามมติ
ที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ “การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและ
สังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ”

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ขออนุญาตให้ นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา
พนักงาน สช. ผู้รับผิดชอบงาน เป็ นผู้นาํ เสนอ
นางอรพรรณ ศรี สุ ข วั ฒ นา พนั ก งาน สช. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน รายงานว่ า สมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ พิจารณารายงานเรื่ อง “การป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้ าเสรี
ระหว่างประเทศ” โดยที่ ประชุมได้ รับทราบถึงความกังวลของหลายภาคส่วนถึงผลกระทบจากการทําความ
ตกลงการค้ าเสรี ระหว่ างประเทศที่ อาจมีผลต่ อสุขภาวะและสังคมของประชาชนทุกมิติ ได้ แก่ ความมั่นคง
ทางด้ านอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม งบประมาณรัฐบาล รายจ่ายครัวเรือนรวมถึงศีลธรรมและ
วัฒนธรรม แม้ จะมีกฎหมายและนโยบายที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ซึ่ งให้ ความสําคัญกับการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน รวมถึงการดําเนินการแก้ ไขหรือเยียวยาผู้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ระหว่ างประเทศ แต่ ต้องมีการออกกฎหมายรองรับเพื่ อการบังคับใช้ ซึ่งปั จจุ บันออกกฎหมายรองรั บ
ยังไม่เสร็จ
(๒) ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๘ มาตรการข้ อ ๗๕ กําหนดให้ การจัดทํา
หนั ง สื อ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศและกฎหมายที่ เกี่ ยวพั น มาจากหนั ง สื อ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ
ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย นั้น หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ องต้ องพิจารณาผลกระทบต่ อ
ผู้บริโภคด้ านสุขภาพและสุขภาวะอย่างรอบคอบและถี่ ถ้วน สร้ างหลักประกันเพื่ อปกป้ องผลเสียหายที่ จะ
เกิดขึ้น ปรับปรุงกลไกรองรับผลกระทบ รวมถึงพิจารณาผลกระทบต่ อผู้บริโภคด้ านสุขภาพเพื่ อหา
แนวทาง กลไกชดเชยความเสียหาย ตลอดจนพิจารณาเปลี่ ยนแปลงหรือยกเลิกข้ อตกลง
(๓) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ มติที่ ๑.๒ เรื่ อง “การเข้ าถึงยาถ้ วนหน้ าของประชากร
ไทย” มติที่ ๑.๔ เรื่ อง “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกําหนดนโยบายการเจรจาการค้ าเสรี”
และมติ สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติค รั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ มติที่ ๒.๕ “ยุ ทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ” และมติที่ ๒.๕ “แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗” ล้ วนมี
ข้ อมติที่เสนอต่อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
จากการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ มติท้งั หมดนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว แต่ยังไม่มี
ความชัดเจนและรูปธรรมในทางปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมด ทําให้ เห็นถึงข้ อจํากัดของกลไกและกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกับ
การเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศด้ า นสิ น ค้ า ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาวะและสั ง คมและด้ า นบริ ก ารที่ เกี่ ยวเนื่ อง
การดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติทเกี่
ี่ ยวข้ องกับการค้ าเสรี รวมถึงการดําเนินการอย่างบูรณาการ
การมีส่วนร่ วม การนํามาปฏิบัติอย่ างเป็ นรูปธรรม และการใช้ ความรู้ทางวิชาการ ทําให้ เกิดการเคลื่ อนไหว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๑๙

ในการป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมมากขึ้น เนื่ องจากในปั จจุบันประเทศไทยได้ ให้ สัตยาบันที่ มีผล
ผูกพันกับความตกลงการค้ าเสรีระหว่างประเทศไปแล้ วหลายฉบับ และปั จจุ บันก็กาํ ลังมีการเจรจากับหลาย
ประเทศอยู่อย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ แนวทางการป้ องกันผลกระทบทางสุขภาวะจากการค้ าเสรี ระหว่ างประเทศ ควรจะเป็ นไปใน
๖ หลักการสําคัญ ได้ แก่
(๑) การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งกว้ า งขวาง มี ค วามโปร่ ง ใส และปราศจากปกป้ องผลประโยชน์ ท างธุ ร กิจ บน
ผลกระทบต่อสาธารณะ
(๒) มีการใช้ ประโยชน์จากความรู้ทางวิชาการ อย่างกว้ างขวาง โดยมีกลไกการสนับสนุนการพัฒนา เผยแพร่
และใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิชาการ
(๓) มี ค วามบู ร ณาการในภาพรวม เป็ นกลไกที่ มี ค วามยั่ ง ยื น ในระยะยาว ไม่ ค วรเป็ นกลไกที่ มี ผ ลแบบ
แยกส่วนทีละสินค้ าหรือมีผลต่อการเจรจาเป็ นครั้งๆ
(๔) ใช้ ห ลั ก การระมั ด ระวั ง ไว้ ก่ อ น (Precautionary principle) ในการเจรจาการค้ า เสรี ร ะหว่ า งประเทศ
เมื่ อข้ อมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในด้ านลบต่อสุขภาวะและสังคมยังมีข้อจํากัด
(๕) ใช้ ประโยชน์ สูงสุดจากจากกลไก เครื่ องมื อ และ นวั ต กรรมที่ มี เช่ น กลไกการประเมิน ผลกระทบ
ด้ านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ คสช. ได้ ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ ว ซึ่ ง การกําหนด
นโยบายการค้ าเสรีหรือการจัดทําข้ อตกลงระหว่างประเทศตามมาตรา ๑๙๐ แห่งรัฐธรรมนูญฯ เป็ นหนึ่ ง
ในประเภทนโยบายสาธารณะ โครงการหรือกิจกรรมที่ ควรมีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจและป้ องกันผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ
(๖) มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนเยียวยาต่างๆ ที่ มีอยู่ โดยเฉพาะที่ มาของกองทุนจากผู้ ที่ได้ รับ
ประโยชน์จากการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม และการบริหาร
กองทุนให้ มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ได้ รับผลกระทบ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ภาคีเครือข่ ายซึ่ งเป็ นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ ร่วมกันเสนอประเด็น “การป้ องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้ าเสรีระหว่ างประเทศ” เข้ าสู่สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้งที่ ๓
ในระเบียบวาระเร่ งด่ วน โดยที่ ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติมีมติรับรองระเบียบวาระดังกล่ าว และได้ ต้ัง
คณะทํางานพัฒนาร่างเอกสารประกอบการประชุมที่ มี นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นักวิชาการสาธารณสุข ๑๐ วช.
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธาน โดยเครือข่ายสมาชิกที่ เข้ าร่วมประชุมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม เป็ น
องค์ประกอบของคณะทํางานพัฒนาร่างเอกสารหลักและร่ างมติเสนอเข้ าพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ครั้งที่ ๓
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติได้ พิจารณารายงานดังกล่าว และมีมติเมื่ อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้ สตั ยาบันว่าจะให้ ความสําคัญกับผลกระทบต่อสุขภาวะและ
สังคม ไม่น้อยไปกว่ าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการที่ เกี่ ยวข้ องกับกลไกการค้ าระหว่ าง
ประเทศ และแสดงจุดยืนในการป้ องกันผลกระทบดังกล่าวต่อคู่เจรจาต่างประเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๐

๒. ขอให้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายและสนับสนุนกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศดําเนินการทันทีเพื่ อจัดให้ มี
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) จากการเปิ ดเสรีการค้ าระหว่าง
ประเทศด้ านสินค้ า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปั ญญาและอื่ นๆ รวมถึงภาระผูกพันในปั จจุบัน
และอนาคตจากการเข้ าร่ วมเป็ นภาคีหรืออยู่ในสาระของการเจรจาเปิ ดเสรีการค้ าระหว่ างประเทศ ที่ มี
ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาวะและสัง คม อย่ า งเป็ นระบบและครอบคลุ ม ให้ แ ล้ ว เสร็จ เพื่ อเป็ นแนวทางใน
(๑) การกําหนดกรอบการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ และ (๒) การพิจารณาให้ ความเห็นชอบของ
รั ฐ สภาหรื อ หน่ วยงานที่ มีอาํ นาจลงนามความผู กพั น ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย โดยให้
การประเมิน นี้เ ป็ นไปตาม “หลั กเกณฑ์และวิ ธีการประเมิ นผลกระทบด้ า นสุข ภาพที่ เกิด จากนโยบาย
สาธารณะ” ตามพระราชบั ญญั ติสุข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๕) โดยให้ มี ผ้ ู แ ทนจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ และคณะกรรมการสนับสนุ น
การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการกํากับทิศทางการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพด้ วย
๓. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดาํ เนินการ
๓.๑ นํามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติน้ ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อให้ ความเห็นชอบและสั่งการหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการต่อไป
๓.๒ ประสานและสนับสนุ นกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศให้ ดาํ เนินงานตามมติข้อ ๒ และส่งเสริม
การดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอนที่
ื่ เกี่ ยวข้ อง
๓.๓ ประสานหน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ ยวข้ องเช่ น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ต่ างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม สํานักงาน
กองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุข ภาพ หน่ วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
ร่วมกันกําหนดรายการสินค้ า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปั ญญา และอื่ นๆ ที่ มีผลกระทบ
ต่อสุขภาวะและสังคมให้ เป็ นรายการยกเว้ นจากการเจรจาอย่างถาวร (Permanent exclusion list)
และรายการพึงเจรจาอย่างระมัดระวัง เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการกําหนดกรอบเจรจาการค้ าระหว่าง
ประเทศ และทบทวนความตกลงการค้ าที่ มีผลบังคับใช้ แล้ ว โดยอาศัยผลการประเมินผลกระทบ
ทางด้ านสุขภาพตามมติข้อ ๒ หรือข้ อมูลทางวิชาการอื่ นที่ เป็ นที่ ยอมรับและผ่านการปรึกษาหารือ
โดยสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๓.๔ ให้ เผยแพร่ ผลจากเวทีทบทวนร่ า งรายงานการศึกษาและวิเ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า นสุข ภาพโดย
สาธารณะ และรายงานการประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพฉบั บ สมบู ร ณ์ ต ามมติ ข้ อ ๒ ตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่ กําหนดในข้ อ ๑๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพที่ เกิดจากนโยบายสาธารณะ
๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของหน่ วยงาน องค์กร และสถาบันต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชนรวมถึงองค์กรพัฒนา
เอกชน ที่ ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในการดําเนินการตามมติน้ ี
๓.๖ ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้ มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๑

เยียวยาต่างๆ ที่ มีอยู่โดยเฉพาะที่ มาของกองทุนจากผู้ทไี่ ด้ รับประโยชน์จากการเจรจาการค้ าเสรีทมี่ ี
ผลกระทบต่ อสุขภาวะและสังคม และการบริ หารกองทุ น ให้ มีประสิท ธิภาพในการดู แลผู้ ได้ รับ
ผลกระทบ
๔. ขอให้ กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
๔.๑ จัดทํากรอบการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศที่ ไม่ขัดแย้ งกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมถึง
นโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติทเี่ กี่ ยวข้ อง
๔.๒ ประสานกับหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับสุขภาวะและสังคมเพื่ อรวบรวมรายการ
สินค้ า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และอื่ นๆ ที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ
และสังคมทั้งทางตรงและทางอ้ อมเพื่ อการประเมินตามมติข้อ ๒
๔.๓ ใช้ หลักการระมัดระวังไว้ ก่อน (Precautionary principle) ในการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศ
เมื่ อข้ อมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในด้ านลบต่อสุขภาวะและสังคมยังมีจาํ กัด และไม่สร้ างข้ อ
ผู กพั น (Commitment) กับ ประเทศคู่ เจรจาจนกว่ าจะมีข้อมู ลวิ ชาการจากการศึกษาตามข้ อ ๒
ยืนยันว่าการเจรจาในประเด็นนั้นๆ ไม่ก่อผลกระทบ
๕. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๕.๑ จัดให้ มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทันที เพื่ อพิจารณา กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของการใช้
การประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) ประกอบการพิจารณา
เพื่ อกําหนดประเภทสินค้ า การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปั ญญาและอื่ นๆ ในกระบวนการ
เจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศ
๕.๒ ติดตามผลการดําเนินการตามมติน้ ี และรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
และต่อไปทุก ๒ ปี
บันทึกข้ อห่วงกังวล ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การประชุมรวมในห้ องประชุมใหญ่ของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๓ ในระเบียบวาระที่ ๓ เพื่ อพิจารณารับรองร่างมติเรื่ อง“การป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจาก
การค้ าเสรีระหว่างประเทศ” ที่ คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมพิจารณาเสนอเป็ นมติของสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติ มีสมาชิกที่ เข้ าร่ วมประชุมฯ ขอให้ บันทึกข้ อกังวลของกลุ่มเครือข่ายต่อมติที่ได้ มีการรับรอง โดยที่
ประชุ มเห็นชอบให้ มี การบัน ทึกข้ อ กังวลฯ ของผู้ แทนกรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ และ นพ.วิโ รจน์
ตั้งเจริญเสถียร ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒
การดํา เนิ น งานประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง ภายหลั ง สมั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓
เนื่ องจากประเด็นการป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้ าเสรีระหว่างประเทศนี้
เป็ นประเด็นที่ มีความเกี่ ยวข้ องกับหลายภาคส่วน จึงจําเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลทางวิชาการเพื่ อพัฒนาความชัดเจน
ของการนํามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ อย่างรอบคอบ รอบด้ าน ดังนั้น สช. จึงได้ มีการประสาน
การดําเนินงานในส่วนที่ เกี่ ยวข้ อง ดังนี้
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หน้ าที่ ๒๒

๑) ผู้บริหารของ สช. ได้ ร่วมหารือกับภาคีทมี่ ีส่วนเกี่ ยวข้ องสําคัญตามมติ ได้ แก่ อธิบดีกรมเจรจาการค้ า
ระหว่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อทํา ความเข้ า ใจในกลไกและกระบวนการดํา เนิ น งานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว มีข้อสรุปเบื้องต้ น ดังนี้
๑.๑) สช. และกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศจะร่ วมกันทํางานเพื่ อให้ เกิดความเข้ าใจและมั่นใจ
ในการดํา เนิ น งานตามมติส มัช ชาสุขภาพแห่ ง ชาติ อย่ า งเหมาะสม โดย สช. ขอให้ พิ จารณา
ใช้ กลไกนโยบายที่ คสช. แต่งตั้ง ได้ แก่คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา
การค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ที่ มี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
เป็ นประธาน เป็ นช่ องทางหลักในการแลกเปลี่ ยนข้ อมูลแบบเป็ นทางการ และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ ที่ มี นพ.วิพุธ พูลเจริญ เป็ นประธาน
พั ฒนาแนวทางการใช้ เครื่ องมื อประเมิ นผลกระทบทางสุข ภาพในส่วนที่ เกี่ ยวกับการเจรจา
การค้ าระหว่างประเทศต่อไป
๑.๒) กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ จะตีความมติให้ ชัดเจนว่าข้ อเสนอที่ ให้ ทาํ การประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพนั้นจะต้ องทําในช่วงระยะเวลาใด ก่อน ระหว่าง หรือหลังการเจรจา ใน
เบื้องต้ นเห็นควรให้ มุ่งเน้ นในส่วนของการศึกษาผลกระทบจากการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
ที่ จะมีการทําในอนาคตมากกว่ากลับไปศึกษาข้ อผูกพันที่ ได้ ดาํ เนินการไปแล้ ว โดยมีข้อสังเกตว่า
ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องควรคํานึงถึงกรอบระยะเวลาในการเจรจาระหว่างประเทศด้ วย
๒) คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพได้ รั บทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ดัง กล่ า วแล้ ว ในคราวการประชุ มครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓) คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพได้ พิจารณามติสมัชชาสุขภาพ
แห่ งชาติดังกล่าว และเห็นควรสนับสนุนกระบวนการศึกษาเพื่ อออกแบบการประเมินผลกระทบด้ าน
สุขภาพในกระบวนการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศ โดยเบื้องต้ นได้ มอบหมายให้ ศูนย์ประสานงาน
การพัฒนากลไกและระบบการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพในฐานะฝ่ ายเลขานุ การ ทําการศึกษา
แนวทางและขั้นตอนกระบวนการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ โดยการทบทวนเอกสาร จัดสัมมนา
วิ ช าการ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ยวชาญจากกรมเจรจาการค้ าระหว่ า งประเทศมาให้ ข้ อ มู ล ความรู้ ในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ รวมถึงจัดกระบวนการพูดคุย
ให้ กลุ่มต่ างๆ เพื่ อสะท้ อนข้ อห่ วงกังวลก่อนวางแนวทางการทํางานต่ อไป กําหนดกรอบเวลาในการ
ทํางาน ๓ เดือน โดยในเรื่ องนี้ ฝ่ ายเลขานุ การได้ ประสานกับมูลนิธิธรรมรัฐเพื่ อการพัฒนาสังคมและ
สิ่ งแวดล้ อม ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ มีประสบการณ์ในการศึ กษาผลกระทบจากการเจรจาการค้ า เสรี ไทยสหรัฐอเมริกา เป็ นผู้ดาํ เนินการตามมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าว โดยกําหนดผลการศึกษาให้ แล้ วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลมาใช้ ประกอบการพิจารณาเพื่ อออกแบบการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพในกระบวนการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศของไทยต่อไป
พิจารณาจากผลการประสานงานการดําเนินงานที่ เกี่ ยวข้ อง ฝ่ ายเลขานุ การวิเคราะห์ว่า ก่อน
เสนอมติสมั ชชาสุขภาพแห่ งชาติเข้ าสู่การพิ จารณาของคณะรัฐ มนตรี เพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็นชอบ และ
มอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการ ควรมีการทํางานทางวิชาการเพื่ อเตรียมความพร้ อมของการนํา
เครื่ องมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพแห่ งชาติไปใช้ ในกระบวนการเจรจาการค้ าเสรีระหว่างประเทศอย่าง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
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เหมาะสมก่อน ซึ่ งขณะนี้อยู่ในกระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพอยู่แล้ ว หากการออกแบบกระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพฯเสร็จสิ้น ควรให้ มี
การนําเข้ ารั บฟั ง ความเห็นและหาฉั นทามติจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามมติข้ อ ๕.๑ พร้ อมกับ
ประสานหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อเตรียมความพร้ อมของการดําเนินการ ก่อนเสนอเรื่ องเข้ าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่ อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดรับทราบ และพิจารณามอบหมายให้ สช.
๑. ประสานการทํางานร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ และ
คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และนโยบายสุขภาพ เพื่ อศึกษาออกแบบกระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากการเจรจาการค้ า
เสรีระหว่ างประเทศ
และเมื่ อแล้ วเสร็จให้ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่ อพิ จารณา กําหนด
กระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเพื่ อประกอบการพิจารณาประเด็นเกี่ ยวข้ องในกระบวนการ
เจรจาการค้ า เสรี ร ะหว่ า งประเทศ พร้ อ มกั บ ประสานเตรี ย มความพร้ อ มการดํา เนิ น งานตามมติ กั บ
หน่วยงานและภาคีต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง
๒. รายงานต่ อ คสช. เพื่ อพิ จ ารณานํ า มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ น้ ี เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อให้
ความเห็นชอบและสั่งการหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดําเนิ นการในโอกาสต่ อไป เมื่ อ สช. ประสานงานและ
ดําเนินการต่างๆเป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ประธานการ
ประชุม แจ้ งว่า นายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้ ฝากข้ อสังเกตต่อเรื่ องนี้ว่า ไม่ควรนําไปสู่การห้ าม
นําสินค้ าบางประเภทไปเจรจา แต่ควรให้ มีมาตรการเป็ นหลักประกันว่าจะไม่ทาํ ให้ ผ้ ูบริโภคเข้ าถึงสินค้ าเหล่านี้
ง่ายขึ้น โดยใช้ มาตรการภายในทดแทน
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นว่า ตามที่ ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้ นาํ เสนอเป็ นการดําเนินงานตามมติเพียงบางส่วน และที่ เสนอให้ มีการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพและ
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นก่อนที่ จะเสนอข้ อเสนอทั้งหมดต่อคณะรัฐมนตรีน้ัน มีผลให้ มติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไม่มีความน่าเชื่ อถือ ด้ วยกว่าที่ จะได้ ข้อเสนอที่ เป็ นฉันทามติร่วมกันของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
นั้ น ก็มี ก ระบวนการทํา งานเป็ นขั้ น ตอนมาแล้ ว จึ ง เห็ น ควรให้ นํ า มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพดั ง กล่ า วเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี ตามมติข้อเสนอข้ อที่ ๓ แต่ข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรี(นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) ไม่ได้ มีอยู่ใน
มติน้ ี
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ชี้แจงว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติส่วนใหญ่
เมื่ อสมาชิกสมัชชาสุขภาพมีฉันทามติแล้ ว จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเฉพาะเรื่ องที่ มีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และเนื่ องจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ “การป้ องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและ
สังคมจากการค้ าเสรีระหว่างประเทศ” เป็ นข้ อเสนอที่ ไม่ได้ มีการดําเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการจัดทํา
ระเบี ย บวาระตั้ ง แต่ ต้ น หากได้ มี ก ารเสนอให้ บ รรจุ เ ป็ นระเบี ย บวาระเร่ ง ด่ ว นในระหว่ า งการประชุ ม และ
ในระหว่างการพิจารณามติน้ ีกม็ ีข้อขัดแย้ งเกิดขึ้น แต่ด้วยช่วงเวลาในการพิจารณามีจาํ กัด จึงมีการสรุปมติโดย
มีข้อสังเกตแนบท้ าย ฝ่ ายเลขานุการฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กระบวนการสมัชชาสุขภาพไม่ใช่กระบวนการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๔

อํานาจเพื่ อให้ ได้ มติและนําไปบังคับให้ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องต้ องดําเนินการ แต่ มติสมัชชาสุขภาพจะเป็ นฉันทามติ
ที่ ใช้ ความสามารถในการประสานความร่วมมือในการทํางาน เมื่ อมติยังไม่ชัดเจนและยังไม่เป็ นที่ ยอมรับของ
ผู้ทเี่ กี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย จึงได้ มีมติมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการ โดยเฉพาะให้ มีการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็นในเรื่ องนี้ถ้าไม่ ได้ กย็ ังไม่ สามารถดําเนินการตามข้ อเสนออื่ นๆได้ ซึ่ งขณะนี้ได้ ทาํ งานร่ วมกับ
กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศเพื่ อวางแนวทางในการดําเนินงาน คาดว่าจะแล้ วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๔ สิ่ งที่ ฝ่ ายเลขานุการฯ เสนอไม่ใช่ไม่เคารพมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ แต่พบว่าไม่สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้ จึงขอเวลาทํางานเพื่ อให้ มีความชัดเจน
นายเดชา ศุภวันต์ ผู้แทนรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเห็นว่ า การเจรจา
การค้ าต้ องเปิ ดเสรีท้ังสองฝ่ าย สิ่ งที่ กังวล คือ เรื่ องเหล้ า ถ้ าลดภาษีราคาเหล้ าต่ างประเทศจะทําให้ มีราคา
ถูกกว่าเหล้ าที่ ผลิตในประเทศ อาจจะช่วยให้ คนกินเหล้ าได้ กินเหล้ าที่ ถูกลง การเก็บภาษีเป็ นมาตรการของ
รัฐบาล เราต้ องช่วยกันดูภาพรวม เศรษฐกิจและสุขภาพเป็ นส่วนหนึ่ งก็ต้องให้ ความสําคัญเท่าๆ กัน เปิ ดแล้ ว
จะป้ องกันได้ อย่างไร ดังข้ อสังเกตของนายกรัฐมนตรีทฝี่ ากไว้
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นว่า จากมติทมี่ อบหมายให้
ฝ่ ายเลขานุการฯจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เนื่ องด้ วยการเจรจาการค้ ายังดําเนินการอยู่และเป็ นประเด็น
ที่ ต้ องเร่ งศึ กษาเพื่ อกําหนดกรอบการเจรจา ข้ อสังเกตของนายกรั ฐ มนตรี จะอยู่ ตรงนี้ คือ เมื่ อศึก ษาแล้ ว
ข้ อเสนอต่ อสินค้ าบางประเภทไม่ ควรใช้ คําว่ า “ยกเว้ นอย่ างถาวร” ที่ ห่ วงกังวล คือ ในกระบวนการเจรจา
การค้ าของไทยแตกต่างจากประเทศที่ พัฒนาแล้ ว ซึ่ งจะมีหน่วยงานที่ ทาํ การรวบรวมข้ อมูล รวมถึงผลกระทบ
ที่ จะเกิดจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นจึงควรมีการเร่ งให้ กระบวนการประสานและร่ วมทํางานโดยเร็ว ซึ่ งเห็นว่ า
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะสามารถกระตุ้นให้ เกิดการเร่งรัดได้ เร็วขึ้นถ้ ามีการดําเนินการตามมติโดยเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ พิจารณาให้ ความสําคัญกับการเจรจาการค้ าที่ กระทบต่ อสุขภาพ การศึกษาผลกระทบด้ าน
สุขภาพประเด็นต่างๆ โดยมูลนิธิธรรมรัฐเพื่ อการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้ อม สิ่ งเหล่านี้เมื่ อได้ มีการศึกษา
แล้ วก็จะมีหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดในการประเมิน ถ้ าที่ ประชุมในครั้งนี้ มีมติให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานและ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ กําลังทําอยู่ อาจจะช้ าเกินไป ขอยืนยันว่า ไม่เห็นด้ วยกับมติข้อที่ ๒ ควรดําเนินการ
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพราะไม่เห็นว่าจะมีผลเสียหาย
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ คสช. ชี้แจงเพิ่ มเติมว่า มติน้ ียังเป็ นมติทไี่ ม่ตกผลึก
ถ้ าใช้ อาํ นาจในการดําเนิ นการ ก็จะเหมือนกับมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง มาตรการทํา ให้ สังคมไทย
ไร้ แร่ ใ ยหิ น หรื อ ในหลายมติ ที่ ยั ง มี ข้ อขั ด แย้ ง อยู่ ซึ่ งขณะนี้ ยั ง ไม่ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ เ ลย มติ ที่ ขอให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศดําเนินการทันทีในการจัดให้ มีการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพนั้น หากเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คิดว่ากรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศจะต้ องมีข้อแย้ งจาก
คําว่า “ดําเนินการทันที” ด้ วยทางกรมเจรจาทางการค้ าระหว่างประเทศไม่เคยจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น จึงต้ องมีการศึกษาร่วมกันก่อน และในมติข้อ ๔.๑ ที่ ให้ กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศจัดทํา
กรอบการเจรจาการค้ าฯที่ ไม่ขัดแย้ งกับมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เป็ นเรื่ องที่ ยากและมีผลกระทบมาก หากที่
ประชุมมีมติมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯดําเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ก็จะรับไปดําเนินการ
นายสุพั ฒน์ ธนะพิ งค์พงษ์ ผู้ แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ มีความเห็นว่ า กระบวนการทํางาน
ร่ วมกันในวันนั้นเป็ นกระบวนการที่ ไม่ได้ เป็ นฉันทามติทแี่ ท้ จริง ซึ่ งได้ ท้วงติงไว้ แล้ วว่า การนําไปสู่การปฏิบัติ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๕

จะไม่ ไ ด้ ผ ล เพราะถ้ า เสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ทัน ที หน่ ว ยงานฝ่ ายปฏิบั ติ ก ารอาจมี ค วามไม่ พ ร้ อ มที่ จะ
ดําเนินการ แต่ถ้ามีการศึกษาให้ รอบคอบแล้ วเสนอต่อ คสช. ให้ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ก็ไม่น่จะเสียหาย และคาดว่า น่าจะประสบผลสําเร็จมากกว่า
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ มีความเห็นว่ า ควรมีการพิ จารณาให้ รอบด้ านมากกว่ านี้
เพราะผลกระทบจะส่งผลกับส่วนร่วมมาก เห็นด้ วยที่ จะให้ มีการศึกษาก่อน จะได้ ข้อเสนอที่ ชัดเจน ครบถ้ วน
และสมบูรณ์ เสนอต่อ คสช. พิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นายสนั่น วุฒิ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า การเจรจาการค้ าเสรีมีกระบวนการ
แต่การเจรจานั้นจะผูกพันกับการค้ าหรือสินค้ าบางตัว ซึ่ งบางครั้งเป็ นสินค้ าที่ ไม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิต จึงต้ อง
คิดให้ รอบด้ าน แต่ครวรรีบเร่งดําเนินการเพราะเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกับความเป็ นความตายของเพื่ อนมนุษย์
นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ มีความเห็นว่า การเจรจาการค้ าเสรีเป็ นเรื่ อง
สําคัญ มีข้อจําเป็ นบางอย่างที่ ต้องทําให้ จ้องทําข้ อตกลงทางการค้ า แต่ขอให้ คาํ นึงถึงเรื่ องผลกระทบให้ มาก
โดยเฉพาะสินค้ าที่ ทาํ ลายสุขภาพควรพิจารณาให้ รอบด้ าน รัดกุมก่อน เช่น เรื่ องแอลกอฮอล์หรือบุหรี่
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนกรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความเห็นว่ า
ประเด็นเรื่ องเหล้ าและบุหรี่ ที่ ภาคประชาสังคมจํานวนมากเสนอให้ ตัดออกจากรายชื่ อสินค้ า การเจรจาการค้ า
ที่ สาํ คัญ ปั ญหาไม่ใช่เรื่ องภาษี แต่อยู่ทวี่ ่า ถ้ าเมื่ อไหร่กต็ ามสินค้ าแอลกอฮอล์และบุหรี่ เข้ าไปอยู่ในการเจรจา
การค้ าแล้ ว สิ่ งที่ กลัวคือ
๑. ประเทศคู่ เ จรจาฯจะใช้ กฎเกณฑ์ต่ างๆให้ ประเทศไทยยกเลิกมาตรการต่ า งๆ เช่ น กฎหมาย
ที่ ประเทศไทยสามารถควบคุมป้ องกันทั้งเรื่ องเหล้ าและบุหรี่ อย่างได้ ผล อย่างต่อเนื่ อง เพราะการ
เซ็นสัญญาการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศเมื่ อลงนามข้ อตกลงฯแล้ ว แปลว่า ประเทศไทยยอม
สละสิทธิในการปกป้ องตัวเองโดยที่ ยอมรับสิทธิตามที่ ได้ มีการเจรจา ซึ่ งหมายถึง ประเทศไทย
อาจจะต้ องแก้ กฎหมาย หรือมาตรการที่ ดาํ เนินการแล้ วได้ ผล
๒. เมื่ อเปิ ดการเจรจาการค้ าเสรี จะมีกลุ่มที่ ได้ ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยกลุ่มที่ เสียประโยชน์
จะถู กละเลย เช่ น กรณีกระเทียมทางภาคเหนือที่ ได้ รับผลกระทบจากการนําเข้ ากระเทียมาก
ประเทศจีน ซึ่ งได้ แจ้ งว่า จะมีมาตรการป้ องกันและชดเชยเยียวยาให้ กับผู้ทไี่ ด้ รับผลกระทบ แต่
ข้ อเท็จจริงเมื่ อการเจรจาฯ ผ่านไปแล้ วกลุ่มคนเหล่านี้ได้ ถูกละเลยหรือได้ รับการชดเชยเยียวยา
บางส่วนเท่านั้น
ในเรื่ องบุหรี่ ประเทศไทยประสบความสําเร็จดีมาก แต่เรื่ องสุรายังพบปั ญหาอีกมาก เพราะกฎหมาย
ที่ มีผลบังคับใช้ เมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ มีมาตรการที่ หย่อนกว่ากฎหมายบุหรี่ และอาจจะต้ องมีมาตรการ
ที่ หย่อนไปกว่านั้นอีก หลังจากประเทศไทยยอมให้ นําสินค้ าสองประเภทนี้เข้ าไปอยู่ในรายการประเภทสินค้ า
ที่ เจรจาฯ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ภาคประชาสังคมตระหนักจึงได้ นาํ แสนอให้ เป็ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ ป็ นเรื่ อง
เร่งด่วนเพราะเริ่ มต้ นจาก EU มีการเจรจาการค้ าที่ ประสงค์ให้ มีสนิ ค้ าทั้งสองเข้ าไปอยู่ในรายการประเภทสินค้ า
ที่ เจรจาฯ และทําให้ การดําเนินงานต่างๆไม่มีความสมบูรณ์เท่ากับมติอื่นๆ แต่เห็นด้ วยที่ จะให้ มีการศึกษา
ให้ รอบคอบ และให้ บันทึกข้ อสังเกต ข้ อกังวลต่างๆ ทั้งของนายกรัฐมนตรีและกรรมการทุกท่านไว้ ทั้งเห็นควร
ให้ เร่งดําเนินการในเรื่ องนี้ต่อไปโดยเร็ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๖

รศ.กฤติยา อาชวนิจกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตใน ๓ ข้ อ ดังนี้
๑. วาระนี้เป็ นวาระเร่งด่วนที่ ควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่ต้องมีการดําเนินการในขั้นตอนอื่ นๆก่อน ต่อไป
วาระเร่งด่วนจะเป็ นแบบนี้หรือไม่ เพราะมีหลายมติทใี่ ห้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๒. อ่านบันทึกข้ อกังวลแนบท้ ายแล้ ว มีคาํ ถามว่า กรณีผ้ ูแทนกรมเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศได้ ขอสงวน
สิทธิไม่รับร่างมติมีหมายความว่าอย่างไร ถ้ ามติสมัชชาสุขภาพในครั้งต่อๆไปมีผ้ ูทเี่ กี่ ยวข้ องขอสงวนสิทธิ์
เช่นนี้ จะเป็ นอย่างไรและจะดําเนินการอย่างไร
๓. ประเด็นข้ อบันทึกของ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ เขียนว่า “มติไม่สง่างาม เนื่ องจากยังขาดการมีส่วน
ร่ ว มจากภาคส่ ว นอื่ นที่ เป็ นภาคี ห ลั ก ” คํา เหล่ า นี้ จะทํา ให้ มี ปั ญ หา เมื่ อมี ม ติ เ ข้ า ไปในสมั ชชาสุข ภาพ
แห่ งชาติ แล้ วมีผ้ ู มาแย้ งแล้ วตั้ง ข้ อสังเกตว่ า สิ่ งที่ ทําไปแล้ วไม่ ได้ มีส่วนร่ วมจากภาคีหลั ก แล้ วสมัชชา
สุขภาพที่ ทาํ อยู่จะทําอย่างไร ซึ่ งจะทําให้ เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต
นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ประธานการ
ประชุม เสนอว่า ที่ ประชุมโดยส่วนใหญ่เห็นด้ วยที่ จะให้ ฝ่ายเลขานุการทําการศึกษาให้ รอบคอบ รอบด้ านก่อน
โดยขอให้ บันทึกความเห็นของ รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ที่ ยืนยันว่าไม่เห็นด้ วยไว้ รวมทั้งข้ อสังเกตของ
นายกรัฐมนตรี หลังจากไปศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้ านแล้ ว จึงนํามาเสนอต่ อ คสช. อีกครั้งเพื่ อ
พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นว่า ประเด็นในการเร่ งให้
ดําเนินการโดยเร็วเป็ นหนึ่ งประเด็น แต่ประเด็นหลักที่ เชื่ อมโยงกับข้ อสังเกตของ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล คือ
มีความคิดว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็ นเครื่ องมือเดียวของ คสช. ต่อไปถ้ าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ได้ แก่ การ
ขอสงวนสิทธิเอาไว้ ต่อไปจะเป็ นอย่างไร ไม่อยากเครื่ องมือนี้แสดงสภาพที่ อ่อนแอ จึงต้ องนําข้ อสังเกตของ
รศ.กฤตยา มาพิจารณาร่วมด้ วย รวมทั้งกระบวนการที่ จะทําอย่างไรให้ เครื่ องมือนี้ความเข้ มแข็งมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็ นวาระเร่งด่วนหรือไม่ แต่มองว่าเรื่ องด่วนเป็ นเรื่ องสําคัญเพราะกระทบสังคมอย่างมาก ในการทําสมัชชา
ระดับระหว่างประเทศก็มีเรื่ องเร่งด่วนเข้ ามาเหมือนกัน จึงไม่อยากให้ ตัดเรื่ องเร่งด่วน
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ มีความเห็นว่า ข้ อเสนอเป็ นไปตามที่ ฝ่ายเลขานุการ
เสนอ คือ
๑. การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็ นหน้ าที่ ของ คสช. ซึ่ ง คสช. ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คจสช.) เป็ นผู้ดาํ เนินการแทน ซึ่ ง คจสช. ได้ มีการทบทวนหลักเกณฑ์
โดยพบว่า การให้ เสนอระเบียบวาระเร่งด่วนก่อนกําหนดการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๗ วันก่อให้ เกิด
ปั ญหาดังกรณีข้างต้ น ในปี นี้จึงได้ ขยายเวลาออกไปเป็ น ๔๕ วัน ถ้ า คสช. พิจารณารับบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเร่ ง ด่ ว น คณะผู้ เ สนอข้ อ เสนอจะได้ ไ ปดํา เนิ น การพั ฒ นาข้ อ เสนอที่ มี ส่ ว นร่ ว มได้ ม ากขึ้ นและ
ได้ ข้อเสนอที่ มีความชัดเจน รอบด้ าน การหาฉันทามติกจ็ ะดีข้ ึน ฝ่ ายเลขานุการฯขอรับข้ อสังเกตจาก คสช.
ทั้งหมดเสนอต่อ คจสช. เพื่ อรับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๒. เครื่ องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแล้ ว ยังมี
เครื่ องมืออีกมากมาย เช่ น ธรรมนู ญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ การประเมินผลกระทบ
ด้ า นสุข ภาพ เป็ นต้ น ในมาตรา ๔๕ แห่ ง พ.ร.บ.สุข ภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บั ญ ญั ติไว้ ชัดเจนว่ า
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต้องผ่านการพิจารณาจาก คสช. เพื่ อให้ คสช. ดําเนินการให้ บรรลุผลตามควร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๗

แก่ ก รณี หมายความว่ า คสช. มี สิท ธิที่ จะดู ว่ า ข้ อ เสนอชั ด เจน สมบู ร ณ์ห รื อ ไม่ อย่ า งไร ขณะนี้ ฝ่ าย
เลขานุการทําหน้ าที่ นาํ มาเสนอ คสช. จึงไม่ได้ หมายความว่า เมื่ อเป็ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ ว คสช.
ไม่สามารถแก้ ไขได้
มติท่ ีประชุม

๕.๓

รั บทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ “การป้ องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้ าเสรีระหว่างประเทศ”และมอบหมาย สช.
รับข้ อสังเกตจากที่ ประชุมไปพิจารณาและดําเนินการดังต่อไปนี้
๑. ประสานการทํางานร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้ า นสุข ภาพ และคณะกรรมการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและติด ตามการ
เจรจาการค้ าระหว่างประเทศที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เพื่ อ
ศึกษาออกแบบกระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพจากการเจรจาการค้ า
เสรีระหว่างประเทศ และเมื่ อแล้ วเสร็จให้ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่ อ
พิจารณา กําหนดกระบวนการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพเพื่ อประกอบการ
พิ จ ารณาประเด็น เกี่ ยวข้ อ งในกระบวนการเจรจาการค้ าเสรี ระหว่ างประเทศ
พร้ อมกับประสานเตรียมความพร้ อมการดําเนินงานตามมติกับหน่ วยงานและ
ภาคีต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง
๒. รายงานต่ อ คสช. เพื่ อพิ จ ารณานํ า มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ น้ ี เสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่ อให้ ความเห็นชอบและสั่งการหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องดําเนินการ
ในโอกาสต่อไป เมื่ อ สช. ประสานงานและดําเนินการต่างๆเป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

นพ.อํา พล จิ น ดาวั ฒ นะ กรรมการและเลขานุ ก าร ขออนุ ญ าตให้ นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
กรรมการจากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่งชาติ เป็ นผู้นาํ เสนอ
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ กรรมการจากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติ
รายงานว่า สืบเนื่ องจากคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่ อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติการ
พัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถไี ท พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔ ต่อมา คสช. ได้ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เห็นชอบหลักการให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อดูแลการพัฒนาและขับเคลื่ อนนโยบายภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ด้ า นสุ ข ภาพ (ภู มิ ปั ญ ญาไท สุ ข ภาพวิ ถี ไ ท) ตามที่ กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ และได้ มี คํา สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติ ที่ มี นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน เป็ นประธาน
ทําหน้ า ที่ ดู แลการขับเคลื่ อนและผลั กดัน แผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ การพั ฒ นาภูมิปั ญ ญาไท สุข ภาพวิ ถ ีไ ท
ฉบับ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ซึ่ งเป็ นร่ ม นโยบายที่ สาํ คัญในการขับเคลื่ อนให้ เกิดการพัฒนา การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้ ืนบ้ านและการแพทย์ทางเลือกอื่ น
ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๑
๑. สนับสนุนให้ เกิดการผลักดันและขับเคลื่ อนทางนโยบายด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพฯ โดยการเสนอ
รูปธรรมของมาตรการและเป้ าหมายตามธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในระเบียบ
วาระ “การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ ืนบ้ านและการแพทย์ทางเลือก ให้ เป็ นระบบบริการ
สุข ภาพหลั ก ของประเทศคู่ ข นานกับ การแพทย์ แผนปั จ จุ บั น” เข้ า สู่ก ารพิ จ ารณาของสมั ช ชาสุข ภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๘

แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ รับฉันทมติ โดยครอบคลุมเป้ าหมายใน เรื่ อง ได้ แก่ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเครือข่ายหมอพื้นบ้ านเป็ นสภาการแพทย์พ้ ืนบ้ าน การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการตั้งสภาวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย การตรากฎหมายรวมถึงการพัฒนาตํารับยาไทยและยาจากสมุนไพรไทย การบรรจุ
ยาไทยและยาจากสมุ น ไพรไทยเข้ าสู่ บั ญ ชี ย าหลั ก การจั ด ระบบบริ ก ารด้ านการแพทย์ พ้ ื นบ้ าน
แพทย์แผนไทยเข้ าสู่ระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตําบล การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้ นแบบใน ๔ ภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นฯได้ แ ต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการจากหน่ ว ยงานและภาคส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ อ งทํา หน้ า ที่ ผลั ก ดั น
ขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติน้ ีแล้ ว
๒. สนับสนุ นการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้ นแบบแห่ งแรก ที่ จังหวัดสกลนคร เพื่ อเป็ นสถานที่
ให้ บริ การประชาชน รวมถึงเป็ นแหล่ งศึกษาวิจัย รวมรวม พั ฒนาภูมิปัญญาฯ และฝึ กอบรมบุ คลากร
โรงพยาบาลแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลชุมชนที่ ร่วมกันจัดระบบ
ส่งต่อ เช่ น โรงพยาบาลพังโคน เครือข่ายหมอพื้นบ้ านและแพทย์แผนไทยในจังหวัดและพื้นที่ ใกล้ เคียง
ได้ รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ โดยหลวงปู่ แฟ้ บ สุภิทโท บริจาคงบประมาณเพื่ อจัดสร้ างอาคาร และ
จัดซื้อพื้นที่ เพิ่ มเติม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดําเนินงาน
โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร เมื่ อ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และมีพิธีวางศิลาฤกษ์
เมื่ อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นางพรรณสิริ กุลนารถศิริ)
เป็ นประธานฝ่ ายฆราวาส ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและเตรียมการเปิ ดโรงพยาบาลในปี ๒๕๕๔ นี้
๓. จัดทําแผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรไทย เตรียมนําเสนอในแผนพัฒนา
ยุ ทธศาสตร์ภ ูมิปั ญ ญาไท สุข ภาพวิถีไ ท ฉบับ ที่ ๒ โดยการดําเนินงานของอนุ กรรมการพัฒนาระบบ
ยาไทยและยาจากสมุ นไพร ที่ คณะกรรมการพั ฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นฯแต่ งตั้ง พร้ อมทั้งมีการศึกษา
รายงานสถานการณ์ด้านกฎหมายเกี่ ยวกับสมุนไพรในต่างประเทศและในประเทศ เป็ นข้ อมูลเพื่ อพัฒนา
ระบบยาไทยและยาจากสมุนไพรไทย
๔. การพัฒนายาไทยและยาจากสมุนไพรไทย ได้ มีการพิจารณาเห็นชอบของคณะอนุ กรรมการพัฒนาบัญชี
ยาหลักแห่ งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีรายการยาจาก
สมุนไพรรวมทั้งสิ้น ๗๑ รายการ แบ่งเป็ น ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการและยาพัฒนาจาก
สมุนไพร ๒๑รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติลงนาม
๕. อนุ กรรมการพั ฒนาระบบการแพทย์พ้ ืนบ้ าน ได้ ดําเนินงานร่ วมกับอนุ กรรมการขับเคลื่ อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่ งชาติ จัดทําข้ อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์พ้ ืนบ้ านและข้ อเสนอการจัดตั้งสภา
องค์กรชุมชนด้ านการแพทย์พ้ ืนบ้ าน เตรียมการขับเคลื่ อนในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕
จากการประเมิ นผลครึ่ งแผนของแผนพั ฒนายุ ท ธศาสตร์ ภ ูม ิปั ญ ญาไท สุข ภาพวิถ ีไ ท ฉบับ ที่ ๑
นอกจากข้ อเสนอของคณะประเมินผลที่ ให้ เร่งดําเนินการแผนยุทธศาสตร์ฯฉบับที่ ๑ แล้ ว ยังมีข้อเสนอให้ เริ่ ม
ดําเนินการจัดทําแผนยุ ทธศาสตร์ ฯฉบับ ที่ ๒ โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นฯ ได้ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์ภูมิปั ญ ญาไท สุข ภาพวิถีไ ท
ฉบั บที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่ อรับผิดชอบการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๒๙

(ร่ าง)แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
จั ด ทํา ขึ้ น โดยความร่ ว มมื อ จากองค์ ก รภาคี ต่ า งๆที่ เกี่ ยวข้ อ ง ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้ างเสริมสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขกับการ
พัฒนา มูลนิธสิ ขุ ภาพไทย เป็ นต้ น
ภายหลั งคณะอนุ กรรมการจัดทําร่ างแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ ฉบั บที่ ๒ ได้ ยกร่ างแผน ร่ างที่ ๑ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่งชาติ ที่ ประชุมได้ พิจารณาปรับปรุงเป็ นร่างที่ ๒
และได้ นาํ เสนอในการประชุมวิชาการประจําปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ ืนบ้ าน และการแพทย์ทางเลือก
แห่ งชาติครั้งที่ ๗ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติครั้งที่ ๗ เพื่ อรับฟั งความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายและ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ หลั ง จากนั้ น อนุ ก รรมการฯได้ ป รั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะเป็ นร่ า งที่ ๓ เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติ พิจารณาปรับปรุงเป็ นร่างที่ ๔ หลังจากนั้นได้ ส่ง
ร่ า งที่ ๔ ให้ ภาคี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การแพทย์ พ้ ื นบ้ าน การแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ ท างเลื อ ก
ใน ๓ ภาคส่วน คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคนโยบายทั่วประเทศ พิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะ
ทางแบบสอบถาม
ซึ่ งมีภาคีที่ตอบกลั บจํานวน ๘๐ ภาคี หลั งจากนั้ นอนุ กรรมการฯได้ ปรับปรุงตาม
ข้ อเสนอแนะและเสนอคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเป็ นร่างที่ ๕
เมื่ อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ อนุกรรมการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ ร่วมกับกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุ นของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
ได้ จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่ าด้ วย “แผนยุ ทธศาสตร์ ชาติการพั ฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)” เพื่ อรั บฟั งความคิ ด เห็นและหาฉั น ทมติ ต่ อแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ โดยมี
ผู้เข้ าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้ แก่ ผู้แทนจากภาครัฐและนโยบาย จํานวน ๒๙ หน่วยงาน ผู้แทนจาก
สถาบันทางวิชาการ/วิชาชีพจํานวน ๑๑ องค์กร และผู้แทนจากภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนจํานวน
๑๓ องค์ ก ร ผู้ แ ทนจากพื้ นที่ จํา นวน ๔๗ จั ง หวั ด รวมผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ๑๐๐ องค์ ก ร และ
ผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ จํา นวน ๔ คน โดยที่ ประชุ มได้ พิ จารณาให้ ค วามเห็น ต่ อเอกสารหลั ก ร่ า งมติ และร่ างแผน
ยุ ทธศาสตร์ฯฉบับที่ ๒ ซึ่ งได้ นําร่ างที่ ๕ ของร่ างแผนยุ ทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ มาเสนอให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุ ม
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในที่ สุด ที่ ประชุ ม ได้ มี ฉั น ทมติ ท้ัง ต่ อ มติ แ ละร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ก ารพั ฒ นา
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ต่อมา อนุ กรรมการจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ ได้ แสนอผลการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นต่อคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบต่อ
มติและร่ า งแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ ฉบั บที่ ๒ ดังกล่ า ว พร้ อมให้ เสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติพิจารณา
ให้ ความเห็นชอบต่อมติและร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๒ และเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบต่อไป
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๑.

๒.

๓.

๔.

สาระสําคัญของ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วิสยั ทัศน์ของแผน
ระบบสุขภาพของประเทศมีความมั่นคง พึ่ งตนเองด้ วยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถไี ท และประชาชน
มีสทิ ธิในการเลือกใช้ และเข้ าถึงการแพทย์ระบบต่างๆ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน
พันธกิจของแผน
๒.๑ พั ฒนาฐานทางวิ ชาการด้ านการแพทย์พ้ ื นบ้ าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้
เข้ มแข็งในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ชุมชนท้ องถิ่ น จนถึงระดับชาติ
๒.๒ สร้ างความเข้ มแข็งของระบบสุขภาพภาคประชาชน ที่ พึ่ งตนเองด้ วยภูมิปัญญาไทอย่ างรู้เท่าทัน
และมีการบูรณาการกับระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ
๒.๓ พัฒนากําลังคนด้ านการแพทย์พ้ ืนบ้ าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ทั้งในด้ าน
ปริมาณและคุณภาพอย่างเหมาะสม
๒.๔ ส่งเสริมระบบยาของประเทศให้ มีความมั่นคงด้ วยการส่งเสริมการผลิตและการใช้ ยาจากสมุนไพร
๒.๕ สร้ างความมั่น คงด้ านสมุ นไพรและอาหารบนฐานทรั พยากรและความหลากหลายทางชี วภาพ
มีระบบการคุ้มครองภูมิปัญญาไทยที่ เข้ มแข็ง และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้ าประสงค์ของแผน
๓.๑ มีการใช้ ปัญญา ความรู้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้จากฐานเดิมอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่ อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด คุ้มค่า มีประสิทธิผลและปลอดภัย
๓.๒ ชุมชนและชุมชนท้ องถิ่ นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ และการ
พั ฒนาภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ นด้ า นสุข ภาพ การแพทย์ พ้ ื นบ้ า น การแพทย์ แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก เพื่ อการดูแลสุขภาพของชุมชนและชุมชนท้ องถิ่ นอย่างเหมาะสม มีระบบสุขภาพชุมชน/
ระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพในการดูแลสุขภาพของชุมชน
๓.๓ ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกมีมาตรฐาน ตั้งแต่ องค์ความรู้ สถานที่
บุ คลากร เวชปฏิบัติ ระบบข้ อมูล ระบบยา และอยู่ ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลั กประกันสุขภาพ
ทุกระบบ
๓.๔ กําลังคนด้ านการแพทย์พ้ ืนบ้ าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกมีคุณภาพ
๓.๕ ระบบยาของประเทศมีความมั่นคงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร
๓.๖ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ รับการคุ้มครองตั้งแต่ระดับท้ องถิ่ น ประเทศและนานาชาติ
วัตถุประสงค์
๔.๑ มี ก ารสร้ า งและจั ด การความรู้ เ พื่ อพั ฒ นาระบบการแพทย์ พ้ ื นบ้ า น การแพทย์ แ ผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก ที่ มีประสิทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่ อถือและคุ้มค่า
๔.๒ มี ร ะบบและกลไกที่ เข้ มแข็ง มีฐ านวิ ช าการ เป็ นอิส ระ เป็ นกลางในการคั ด กรอง ส่ ง เสริ ม และ
คุ้มครองผู้บริโภคด้ านการแพทย์ทางเลือกอื่ นๆ ที่ มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่าและปลอดภัย เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน
๔.๓ เพื่ อให้ ชุมชนและชุมชนท้ องถิ่ นมีศักยภาพในการจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
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๔.๔ เพื่ อให้ ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศมีมาตรฐาน ทั้งในด้ าน
องค์ความรู้ การบริการ กําลังคน ยาจากสมุนไพร และฐานทรัพยากรสมุนไพรและอาหาร
๔.๕ มี แ ผนแม่ บ ทการพั ฒ นากํา ลั ง คน ตั้ ง แต่ การผลิ ต การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อง
ความก้ าวหน้ าและความมั่นคงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
๔.๖ มีรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
๔.๗ มีระบบและกลไกที่ เข้ มแข็งในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในระดับท้ องถิ่ น
ประเทศและนานาชาติ
๕. ยุทธศาสตร์ของแผน
ประกอบด้ วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ประเด็น ได้ แก่
๕.๑ การสร้ างและจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถไี ท
๕.๒ การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และระบบบริการสาธารณสุข
๕.๓ การพัฒนากําลังคน
๕.๔ การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๕.๕ การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
๕.๖ การสื่ อสารสาธารณะ
มติ ส มั ช ชาสุข ภาพเฉพาะประเด็น ว่ า ด้ ว ยแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การพั ฒ นาภูมิ ปั ญ ญาไท
สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑. รับรองแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ตามภาคผนวกแนบมติ
๒. ขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒.๑ นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ต่อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ หน่ วยงานต่ างๆที่ เกี่ ยวข้ องรั บไป
ดําเนินการ
๒.๒ ให้ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติที่คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
แต่งตั้งเป็ นกลไกหลักในการประสานงานเพื่ อขับเคลื่ อน ผลักดันการดําเนินงาน ติดตาม กํากับ
ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙) โดยให้
(๑) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยสถาบันสุขภาพวิถไี ทย
(๓) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ร่วมกันทําหน้ าที่ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
๒.๓ ให้ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติ รายงานผลการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ต่อ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือ ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือต่อสาธารณะ ทุก ๒ ปี
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๒.๔ ให้ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่ งชาติ ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
สถาบั นวิจัยระบบสาธารณสุข หน่ วยงานและองค์กรต่ างๆ ในการระดมทรั พยากร เพื่ อสนั บสนุ นการ
ขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณา
๑. ให้ ความเห็ น ชอบ แผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ การพั ฒนาภู มิ ปั ญญาไท สุ ขภาพวิ ถี ไท ฉบั บที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็น ข้ า งต้ น ตามที่ คณะกรรมการ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพเสนอ เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและ
มอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
๒. มอบให้ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพแห่งชาติ ประสานงานเพื่ อขับเคลื่ อน
ผลักดันการดําเนินงาน ติดตาม กํากับ ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท
สุขภาพวิถไี ท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็นข้ างต้ น พร้ อมทั้งรายงานผลการดําเนินการให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทราบต่อไป
มติท่ ีประชุม
เห็น ชอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ การพั ฒนาภูมิ ปั ญญาไท สุ ขภาพวิ ถี ไท ฉบั บที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตามที่ คณะกรรมการ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านสุขภาพเสนอ เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความ
เห็ น ชอบและมอบหมายให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บ ไปดํ า เนิ น การตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ที่เกี่ ยวข้ องต่ อไปและมอบให้ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
ด้ านสุขภาพแห่ งชาติ ประสานงานเพื่ อขับเคลื่ อน ผลักดันการดําเนินงาน ติดตาม
กํากับ ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ชาติ และการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น รายงานผลการดําเนินการให้ คสช. ทราบต่อไป
๕.๔

ข้อเสนอต่ อการกําหนดมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในพื้ นที่มาบตาพุดและพื้ นที่
เกี่ยวข้อง

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ ขออนุ ญาตให้ นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธาน
คณะทํางานจัดทําข้ อเสนอต่อการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้นที่ มาบตาพุดและ
พื้นที่ เกี่ ยวข้ อง เป็ นผู้นาํ เสนอ
นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานคณะทํางานจัดทําข้ อเสนอต่อการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม
และสุขภาวะในพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่ เกี่ ยวข้ อง รายงานว่า
๑. สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่ อวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบข้ อเสนอต่อการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ อาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้ านสุขภาพ และให้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อทราบและมอบหมายให้
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติพิ จ ารณาใช้ เป็ นกรอบในการทบทวนปรั บ ปรุ ง ประกาศฯ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับบริบทที่ เป็ นจริ ง และพิ จารณาดําเนิ นการแก้ ไขปั ญหามาบตาพุดตามที่ เสนอ รวมทั้งให้
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้ อร้ องเรียนสําหรับโครงการหรือกิจการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พิ จารณาใช้ เป็ นกรอบในการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๓๓

ดํา เนิ น งานตามอํา นาจหน้ าที่ เพื่ อการคุ้ มครองสิ ท ธิ ชุ ม ชนตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ และให้ คณะกรรมการพั ฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้ านสุขภาพ เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจการที่ อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของชุมชนอย่างรุนแรง เสนอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติพิจารณาอย่างต่อเนื่ อง
ตามการเปลี่ ยนแปลงของบริบทสังคม และเพื่ อให้ สงั คมใช้ เป็ นจุดอ้ างอิง(Social Reference) สําหรับการ
ทํางานที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป
๒. คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อวั น ที่ ๗ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ได้ มี ม ติ รั บ ทราบและมอบหมายให้
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติและคณะอนุ กรรมการวินิจฉัยข้ อร้ องเรียนสําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้ านคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ รับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องต่อไป แล้ ว
๓. คณะกรรมการศึกษา สนับสนุ นและติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. ว่ าด้ วยการแก้ ไข
ปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง ที่ มี
ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็ นประธานกรรมการ ได้ มีการประชุมเพื่ อติดตามและดําเนินงาน
ดังนี้
๓.๑ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อวั น ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ พบว่ า การ
ดําเนินงานตามมติของ คสช. ที่ เสนอไปยัง ครม. มีข้อจํากัดในทางปฏิบัติหลายประการ โดยเฉพาะ
ในประเด็นการประกาศเป็ นพื้นที่ ค้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อม
ดังนั้น เพื่ อขับเคลื่ อนให้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติ ที่ ประชุมจึงมีมติให้
จัดทําข้ อเสนอมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่ เกี่ ยวเนื่ อง เสนอ
ต่อ คสช. พิจารณา และมอบหมายให้ คุณภารณี สวัสดิรักษ์ เครือข่ ายวางแผนและผังเมืองเพื่ อ
สังคม เป็ นประธานคณะทํางาน ที่ มีผ้ ูทาํ งานประกอบด้ วย นักวิชาการจากกองสิ่ งแวดล้ อมชุมชนและ
พื้ นที่ เฉพาะและสํา นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม กระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม นั กวิจัยมูลนิธิบูรณะนิ เวศ นั กกฎหมายโครงการนิติธรรม
สิ่ งแวดล้ อม และ นักผังเมือง เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่ อสังคม
๓.๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิด
การศึกษาในการจัดทําข้ อเสนอมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะพื้นที่ มาบตาพุดและพื้นที่
เกี่ ยวเนื่ อง ตามที่ คณะทํางานฯ เสนอ
๓.๓ การประชุ มคณะกรรมการฯ นั ดพิ เศษ/๒๕๕๔ ในวัน ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ได้ มีมติเห็นชอบ
ข้ อเสนอมาตรการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้ นที่ มาบตาพุดและพื้ นที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ให้ เสนอต่อ คสช. เพื่ อพิจารณา
ข้ อเสนอกรอบแนวคิดการจัดทํามาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้นที่ มาบตาพุด
และพื้นที่ เกี่ ยวข้ อง สรุปได้ ดังนี้
๑. แม้ ว่าจะมีการประกาศพื้นที่ มาบตาพุดเป็ นเขตควบคุมมลพิษ และมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่ อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษของจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ แต่พ้ ืนที่ มาบตาพุด
และพื้นที่ โดยรอบในจังหวัดระยอง ยังคงเผชิญกับปัญหาวิกฤติสงิ่ แวดล้ อมและสุขภาวะ กล่าวคือ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
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๒.

๓.

๔.

๕.

กรมควบคุมมลพิษ ได้ นาํ เสนอผลการศึกษาสถานการณ์และการจัดการปั ญหามลพิษในพื้นที่
มาบตาพุด เมื่ อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พบพื้นที่ จุ ดตรวจวัดคุณภาพนํา้ ผิวดินมีคุณภาพตํา่ กว่า
มาตรฐาน พบการปนเปื้ อนของสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) ในบางจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํา้ ใต้ ดิน
และพบการปนเปื้ อนของตะกอนสีดาํ ที่ มีปริมาณออร์กานิกคาร์บอน ปิ โตรเลียมไฮโดรคาร์บอน และโลหะ
หนัก เช่น สารหนู สังกะสี ปรอท มีค่าสูง ในบริเวณอ่าวประดู่
นอกจากนี้ พบว่า มีการเกิดอุบัติภัยสารเคมีอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งล่าสุดเมื่ อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
เกิดกรณีท่อส่งสารฟี นอลของบริษัท ไบเออร์(ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง
จ.ระยอง รั่วไหลเข้ าระบบนํา้ ทําให้ เกิดกลิ่ นเหม็น ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ได้ รับผลกระทบกลิ่ นเหม็นจนแสบตา แสบคอ อาเจียน และป่ วยจนต้ องนําส่งโรงพยาบาลจํานวนมาก
รายงานการประเมินผลผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน จังหวัดระยอง (ผังเมืองรวมมาบ
ตาพุด) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่า มีการประมาณการพื้นที่ อุตสาหกรรมไว้ มากเกินจริงและได้ กาํ หนด
พื้นที่ อุตสาหกรรมทับซ้ อนกับพื้นที่ เกษตรกรรมและชุมชน มีอาคารพักอาศัยเพิ่ มขึ้นขยายไปในพื้นที่ ดิน
ประเภทชนบทเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขยายตัวไปประชิดชุมชนมากขึ้น โดยไม่มีพ้ ืนที่ กันชน(Buffer
Zone) การขยายตัวในอนาคตทั้งอุตสาหกรรมที่ จะเกิดขึ้นใหม่และชุมชนโดยไม่มีมาตรการคุ้มครอง
มีแนวโน้ มที่ จะทําให้ พ้ ืนที่ ซึ่งควรเป็ นแนวกันชนระหว่างการพัฒนาที่ มีผลกระทบถูกนําไปใช้ และเกิดพื้นที่
อุตสาหกรรมที่ ประชิดกับชุมชนในระยะที่ เสี่ ยงต่อวิกฤติสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ ได้ แก่ ชุมชนหนองแฟบ
ชุมชนตากวน-กรอกยายชา ชุมชนมาบชะลูด เมืองใหม่ ห้ วยโป่ ง และมาบตาพุด ชุมชนมาบข่า บ้ านบน
ชุมชนบ้ านฉาง และชุมชนเนินกระปรอก
ทิศทางการขยายตัวของชุมชนมาบตาพุดกับชุมชนเมืองระยองและชุมชนตะพงในอนาคตจะเป็ นกลุ่มพื้นที่
ต่อเนื่ องของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ซึ่ งมีนิคมอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีขนาดใหญ่อยู่ขนาบทั้งทางตะวันออก
และตะวันตก ซึ่ งจะมีความเสี่ ยงต่อมลพิษสิ่ งแวดล้ อมและอุบัติภัยสูง
ปัจจุบัน ผังเมืองรวมมาบตาพุดอยู่ในระหว่างดําเนินการปรับปรุง ซึ่ งขั้นตอนในการนําไปสู่การประกาศใช้
บังคับต้ องใช้ เวลานานพอสมควร ในระหว่างนี้ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้ านฉาง เทศบาล
ตําบลบ้ านฉาง เทศบาลตําบลพลา เทศบาลตําบลทับมา และเทศบาลตําบลเนินพระ ซึ่ งเดิมอยู่ในเขต
ผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับที่ หมดอายุ บังคับใช้ ได้ มีการออกเทศบัญญัติกาํ หนดบริ เวณห้ ามก่อสร้ าง
ดัดแปลง ใช้ หรือเปลี่ ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยยึดตามแนวทาง
ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับเดิม
การควบคุมการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินตามเทศบัญญัติดังกล่าวเป็ นแนวทางปฏิบัติทดี่ ี แต่การยึดตาม
กรอบพื้นที่ อตุ สาหกรรมเดิมที่ กาํ หนดพื้นที่ ไว้ มากและทับซ้ อนกับพื้นที่ ชุมชน วัด โรงเรียนและจะใช้ บังคับ
ในช่วงเวลาที่ กฎกระทรวงในผังเมืองรวมฉบับใหม่ยังไม่ประกาศใช้ บังคับ และกระบวนการทางกฎหมาย
จะใช้ เวลาอีกนานพอสมควร จะทําให้ เกิดการขยายตัวของกิจกรรมที่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อวิกฤติสิ่งแวดล้ อม
และสุขภาพในพื้นที่ ตามผังเมืองรวมฉบับเดิมซึ่ งท้ องถิ่ นนํามาเป็ นกรอบในการออกเทศบัญญัติ และ
จะทําให้ เกิดการเพิ่ มขึ้นของพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งควรได้ รับการกําหนดเป็ นพื้นที่ กนั ชน
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออกทําให้ อุตสาหกรรมขยายมาสู่ตอนในของภาค ปั จจุบันมี
การขยายพื้นที่ อุตสาหกรรมในเขตอําเภอปลวกแดง และมีแนวโน้ มมาสู่พ้ ืนที่ ตอนบนในเขตอําเภอบ้ าน
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ค่ายและอําเภอวังจันทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งอําเภอปลวกแดง ซึ่ งเป็ นพื้นที่ เชื่ อมโยงระหว่างมาบตาพุด
และแหลมฉบัง เชื่ อมต่อกับพื้นที่ อตุ สาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี
๖. อํ า เภอปลวกแดง เดิ ม เป็ นชุ ม ชนเกษตรกรรม แต่ ต่ อ มามี ก ารเปลี่ ยนแปลงจากการขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมเพื่ อการส่งออก และมีการพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานรองรับ รวมทั้งการเชื่ อมโยงสู่ท่าเรือ
นํา้ ลึก ส่วนมากเป็ นอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์หนาแน่นทางด้ านตะวันตกของอําเภอในรูปแบบของ
นิ คมอุต สาหกรรม หรื อเขตประกอบการอุต สาหกรรม อุต สาหกรรมขนาดใหญ่ จะกระจุ กตั ว บริ เวณ
ริมคลองปลวกแดง คลองหินลอย ห้ วยภูไทร และคลองกรํา
รายงานการศึกษาเพื่ อวางและจั ดทํา ผังเมืองรวมอํา เภอปลวกแดง ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองระบุว่า การเปลี่ ยนแปลงการใช้ ทดี่ ินไปสู่อุตสาหกรรมเริ่ มต้ นเมื่ อมีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ทั้งนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ดและอมตะซิต้ ี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นับเป็ นการพัฒนาแบบก้ าวกระโดดของ
การพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมในพื้ นที่ และยังมีแผนขยายตัวของนิคมฯ ต่ างๆในอนาคตอีกด้ วย พื้นที่
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่กระจายอยู่ท่ัวไปในเขตพื้นที่ เมืองปะปนกับแหล่ งพักอาศัย แหล่งพาณิชยกรรม
และในพื้นที่ เกษตรกรรม รวมทั้งพื้นที่ ต้นนํา้ โดยก่อให้ เกิดปัญหาและข้ อขัดแย้ งของการใช้ ประโยชน์ทดี่ ิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ จัดทํารายงานการศึกษาการวางและจัดทําผังเมืองรวมอําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง และสรุปผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินไว้ ว่า เกิดปั ญหา
การรุกลํ้าพื้ นที่ เกษตรกรรม พื้ นที่ ซึ่ งมีความอุดมสมบู รณ์ถูกเปลี่ ยนเป็ นอุตสาหกรรมและที่ พั กอาศัย
นอกจากนั้ น พื้ นที่ อุต สาหกรรมอยู่ ใ นพื้ นที่ ต้ น นํ้า ของอ่ า งเก็บ นํ้า ๓ อ่ า ง คื อ อ่ า งเก็บ นํ้า คลองใหญ่
อ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล และอ่างเก็บนํา้ ดอกกราย ขาดมาตรการควบคุมการใช้ ประโยชน์ทดิี่ น และ
มีปัญหาสิ่ งแวดล้ อม
การวิเคราะห์ ผลกระทบจากการพั ฒนาอุตสาหกรรมต่ อการใช้ นํ้าจากแหล่ งนํ้าต้ นทุ นพบว่ า
การใช้ นาํ้ ของนิคมอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการใช้ นาํ้ ของชุมชนและหากมีการขยายพื้นที่ อตุ สาหกรรม
มากขึ้นจะกระทบต่อชุมชนที่ อยู่ท้ายนํา้ มากขึ้น
สํานั ก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ได้ ทาํ การศึ ก ษาโครงการ
กําหนดและประกาศเขตพื้นที่ ค้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อมบริเวณลุ่มนํา้ อ่างเก็บนํา้ หนองปลาไหล ดอกกรายและ
คลองใหญ่ (ต่อเนื่ อง) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการประชุมรับฟั งความคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการ ชุมชน
ประชาชนและผู้ ป ระกอบการในพื้ นที่ แล้ ว แต่ ยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารนํา ไปสู่ ก ารประกาศเป็ นพื้ นที่ คุ้ ม ครอง
สิ่ งแวดล้ อม
พื้นที่ อาํ เภอปลวกแดงอยู่ในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ ดินเพื่ อจะทําการสํารวจเพื่ อการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดระยอง และต่อมายังได้ มีการศึกษาเพื่ อจัดทําผังเมืองรวมอําเภอปลวกแดง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ซึ่ งได้ ดาํ เนินการศึกษาแล้ วเสร็จ
และนําสู่การดําเนินการของขั้นตอนตามกฎหมาย
การดํา เนิ น การตามขั้ น ตอนตามกฎหมายเพื่ อประกาศใช้ บั ง คั บ อาจจะใช้ ร ะยะเวลานาน
ซึ่ งในช่ วงเวลาดั งกล่ าวหากไม่ มีมาตรการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อควบคุ มการใช้ ประโยชน์ที่ดินและ
กิจกรรม จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะ
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๗. อําเภอบ้านค่ายและอําเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่ เกษตรกรรม ได้ แก่ ยางพารา ผลไม้ อ้ อย มีการ
ทําเกษตรอินทรีย์และสวนสมุนไพรในพื้นที่ อาํ เภอวังจันทร์
อําเภอบ้ านค่ายเริ่ มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมในเขตตําบล
หนองบัวและหนองละลอก
อําเภอวังจันทร์ ซึ่ งอยู่ต่อเนื่ องกับอําเภอบ้ านค่ายไปทางตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่
บ้ างในเขตตําบลชุมแสงและตําบลวังจันทร์ ส่วนมากเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรเกี่ ยวกับอาหารและวัสดุ
ก่ อ สร้ าง ปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ มการขยายพื้ นที่ อุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท ไออาร์ พี ซี จํา กั ด (มหาชน)
สองโครงการในพื้นที่ อาํ เภอบ้ านค่ายและวังจันทร์ คือ
- โครงการนิ ค มอุต สาหกรรมระยอง(บ้ า นค่ า ย) อยู่ ระหว่ า งขั้น ตอนการศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อมและผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่ งมี พ้ ื นที่ ส่ วนใหญ่ อยู่ ใ นเขตตําบลหนองบัวและ
ตําบลบางบุ ตร โดยเน้ นกลุ่มอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทดแทนประเภทโรงไฟฟ้ า
พลังงานก๊าซธรรมชาติ โรงงานไบโอดีเซล กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ เน้ น
เทคโนโลยี ชิ้ นส่ ว นอะไหล่ ร ถยนต์ อะไหล่ ค อมพิ ว เตอร์ อุ ต สาหกรรมอิ เ ลคโทรนิ ค ส์
ผลิตภัณฑ์บรรจุ ภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร(เพาะพันธุ์พืช) และกลุ่มการบริการ
ครบวงจร โดยจะใช้ พ้ ืนที่ ๒,๑๐๑.๖๕ ไร่
- โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมระยอง (วั ง จั น ทร์ ) อยู่ ใ นเขตตํา บลป่ ายุ บ ใน
มี อุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย คื อ อุ ต สาหกรรมเอทานอล และพลาสติ ก ชี ว ภาพ และ
อุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกับการเกษตรและที่ เกี่ ยวเนื่ องเช่ น ก๊าซชีวมวล เชื้อเพลิงอัดแท่ง
เป็ นต้ น โดยใช้ พ้ ืนที่ ประมาณ ๓,๘๐๐ ไร่ พื้นที่ โดยรอบบริเวณที่ จะเป็ นนิคมอุตสาหกรรม
เป็ นสวนยางพาราและเกษตรอินทรีย์
อําเภอบ้ านค่ ายและอําเภอวังจันทร์ อยู่ ในพื้นที่ ผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ซึ่ งดําเนินการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้ ผ่านการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนเมื่ อ พ.ศ.๒๕๔๘ และนําเข้ าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการผังเมืองเมื่ อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และยังอยู่ ในระหว่ างการ
ดําเนินการเพื่ อประกาศเป็ นกฎกระทรวงบังคับใช้ ในร่างกฎกระทรวงนี้ มีสาระการห้ามจัดสรรที่ดินเพื่อ
อุตสาหกรรมในพื้ นที่ ซึ่ งกําหนดเป็ นพื้ นที่ ชนบทเกษตรกรรมและพื้ นที่ อนุ รกั ษ์ชนบทเกษตรกรรม
ซึ่งเป็ นพื้ นที่บริเวณที่กําลังจะมีการดําเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรม
กรณี ของอําเภอบ้านค่ ายและอํ าเภอปลวกแดงนี้ แสดงให้เห็นว่า หากขาดมาตรการคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ท่ ีดินในพื้นที่ในระหว่างที่กฎกระทรวงยังมิได้มีการบังคับใช้ตามกฎหมาย
นัน้ จะทําให้เกิดช่องว่างที่ทําให้มีการพัฒนาที่ขดั แย้งกับการใช้ประโยชน์ท่ ีกาํ หนดไว้
ข้ อเสนอต่อการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะ
๑. กรณีพนที
ื้ ่ มาบตาพุด
(๑.๑)

ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุ มัติเข้ าดําเนินการเพื่ อใช้
มาตรการคุ้ ม ครองอย่ า งใด อย่ า งหนึ่ งหรื อ หลายอย่ า งตามมาตรา มาตรา ๔๔ ของ
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(๑.๒)

พระราชบั ญ ญั ติ ส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้ สาํ นั ก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเป็ นผู้จัดทําข้ อมูลและเสนอเรื่ องเข้ าสู่
การพิจารณาและให้ สาํ นักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ประสานงานกับ
กรมโยธาธิการและผังเมืองและท้ องถิ่ นในเขตควบคุมมลพิษ เพื่ อกําหนดมาตรการคุ้มครอง
สิ่ งแวดล้ อ มในเขตควบคุ ม มลพิ ษ มาบตาพุ ด และเขตผั ง เมื อ งรวมที่ อยู่ ต่ อ เนื่ อง โดยใช้
ประโยชน์จากผลการศึกษาสถานการณ์การปนเปื้ อนมลพิษในสิ่ งแวดล้ อม จ.ระยอง และ
ร่างแผนผังและข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินในการวางและจัดทําผังเมืองรวมมาบตาพุด
และแผนผัง ข้ อกําหนดในผังเมืองรวมเมืองระยอง ผังเมืองรวมชุมชนตะพง
ให้ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ควบคุมการ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่ อนย้ าย และใช้ หรือเปลี่ ยนการใช้ อาคารในบริเวณเขต
ควบคุมมลพิษ โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่ อให้ มีมาตรการควบคุ มการก่อสร้ างและการเปลี่ ยนแปลงการใช้ อาคาร
ในพื้ นที่ เป็ นการชั่ ว คราวให้ สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอระยะและมาตรการแนวกั น ชนของ
คณะกรรมการคณะกรรมการแก้ ไ ขปั ญ หาการปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๖๗ วรรคสองของ
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย(คณะกรรมการสี่ ฝ่ าย) เพื่ อประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม การสาธารณสุขและการผังเมือง และจะเป็ น
แนวทางสําหรับท้ องถิ่ นนําไปพิจารณาปรับปรุงข้ อบัญญัติท้องถิ่ นให้ เหมาะสมและมีความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ต่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมและประโยชน์ของสาธารณะต่อไป

๒. พื้ นที่อําเภอปลวกแดง
(๒.๑)

(๒.๒)

ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อมโดยคํ า แนะนํา ของ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ พิจารณาออกประกาศให้ อาํ เภอปลวกแดงเป็ นพื้ นที่
คุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๓ และ ๔๔ ของพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ.๒๕๓๕ โดยให้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมเป็ นผู้จัดทําข้ อมูลและเสนอเรื่ องเข้ าสู่การพิจารณา และ
ให้ ส ํา นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม ประสานงานกั บ
กรมโยธาธิการและผั งเมื อง นํา ผลการศึ ก ษาที่ ดํา เนิ น การแล้ วในเรื่ องการกํา หนดพื้ นที่
คุ้มครองสิ่ งแวดล้ อม การเสนอมาตรการป้ องกันปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม ร่ างกฎกระทรวงพื้นที่
คุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมบริ เวณลุ่ ม นํ้า อ่ า งเก็บ นํ้า หนองปลาไหล ดอกกรายและคลองใหญ่
ร่ างกฎกระทรวงแผนผังการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิน และร่ า งข้ อกํา หนดการใช้ ประโยชน์ที่ดิ น
สําหรับควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดินในอนาคตอําเภอปลวกแดงมาพิจารณาประกอบกัน
เพื่ อกําหนดพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมให้ ครอบคลุมพื้นที่ ที่ มีความอ่อนไหว
และความเสี่ ยงต่อระบบนิเวศที่ อาจได้ รับผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
ให้ สาํ นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม และกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ประสานงานกับท้ องถิ่ นในเขตผังเมืองรวมอําเภอปลวกแดงเพื่ อนําข้ อสรุปจากการ
กําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมให้ เป็ นแนวทางในการจัดทําข้ อบัญญัติท้องถิ่ นควบคุม
การใช้ พ้ ืนที่ ในระหว่างที่ รอกฎกระทรวงพื้นที่ ค้ ุมครองสิ่ งแวดล้ อมมีผลบังคับใช้
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๓. กรณีพนที
ื้ ่ อําเภอบ้านค่ายและอําเภอวังจันทร์
(๓.๑)

ให้ ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง ดํา เนิ น การตามขั้ น ตอนการกํา หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ เพื่ อประโยชน์ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในบริเวณพื้นที่ อาํ เภอ
บ้ านค่ ายและอําเภอวัง จันทร์ โดยอาศัยอํา นาจตามมาตรา ๑๕(๓) พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และในระหว่างดําเนินการเพื่ อให้ มีผลบังคับ ให้ มีการประสานงานกับ
ท้ องถิ่ นพิจารณานําร่างข้ อกําหนดการใช้ ประโยชน์ทดี่ ินผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ในบริเวณ
อําเภอบ้ านค่ายและอําเภอวังจันทร์มาจัดทําข้ อบัญญัติท้องถิ่ นเพื่ อควบคุมมิให้ มีการพัฒนา
ที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม
๔. ให้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมจัดทํามาตรการรายงานและการควบคุ มการ
ปล่อยสารมลพิษที่ ให้ สังคมมีส่วนร่วม โดยตั้งอยู่บนหลักการเปิ ดเผยและโปร่งใสผ่านระบบการรายงาน
ข้ อมูลการปล่อยและเคลื่ อนย้ ายสารมลพิษ (Pollutants Release and Transfer Registers: PRTR) โดย
ให้ ผ้ ูประกอบการเป็ นผู้รายงานข้ อมูลดังกล่าวและมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะทุกปี
๕. ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ กรณี แผนพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
๖. ในระยะที่ ผังเมืองรวมมาบตาพุดฉบับใหม่ มีผลใช้ บังคับ ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
สนั บ สนุ น การศึ ก ษากํา หนดแนวทางการประเมิ น ผลกระทบสุ ข ภาพเชิ ง พื้ นที่ ในเขตผั ง เมื อ งรวม
มาบตาพุ ด เพื่ อประโยชน์ ใ นการประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง ผั ง เมื อ งรวมมาบตาพุ ด ให้ เ ป็ นไปเพื่ อ
สิ่ งแวดล้ อม สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ ดีของประชาชน
ดังผลการศึกษาในเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๔ ที่ แจกในที่ ประชุม
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่ อข้ อเสนอต่ อการกําหนดมาตรการ
คุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้ นที่ มาบตาพุด และพื้ นที่ เกี่ ยวข้ อง ตามมติของคณะกรรมการศึกษา
สนับสนุ นและติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. ว่าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสุขภาพ
กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานตามที่ ระบุไว้ ในข้ อเสนอฯ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม มีความเห็นว่า
เห็นด้ วยกับข้ อเสนอที่ ๑.๑ กับ ๒.๑ ซึ่ งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมกําลังพิจารณาอยู่ แต่
ข้ อเสนอที่ ๒.๒ ที่ ให้ สาํ นักนโยบายและแผนฯ ประสานงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรงนี้กรมโยธา
ธิการและผังเมืองสามารถออกข้ อบังคับและดําเนินการได้ โดยตรงภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ จึงเสนอให้
ตัดในส่วนของสํานักนโยบายและแผนฯ ออก
นายสุพัฒน์ ธนะพงค์พงษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ มีความเห็นว่ า ปั ญหาอุบัติภัยในพื้นที่
มาบตาพุ ด ยั ง เกิด ขึ้ นอยู่ ต่ อ เนื่ อง จึ ง เห็น ด้ ว ยกั บ ข้ อ เสนอนี้ ด้ ว ยหลั ง จากที่ ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม เพื่ อน
ตะวั นออก ได้ ไ ปติ ดตามเรื่ องแผนพั ฒ นาภาคใต้ ซึ่ งนําประสบการณ์จ ากพื้ นที่ มาบตาพุ ด ไปเป็ นตัวอย่ า ง
เปรียบเหมือนฝันร้ ายของอุตสาหกรรมทําให้ หลายพื้นที่ ไม่ยอมรับอุตสาหกรรม แต่ ตอนนี้มีการรุกลํา้ พื้นที่
การใช้ กฎหมายไม่เป็ นผลมากนัก มีการปล่อยปละละเลยทําให้ เกิดปัญหาไม่ส้ นิ สุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๓๙

นายสุรพงษ์ พรมเท้ า ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙ มีความเห็นว่า เห็นด้ วยกับมติน้ ี แต่มีความ
กังวลในข้ อ ๕ “ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติสนับสนุ นการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
และการประเมินผลกระทบสุขภาพ กรณีแผนพัฒนาพื้นที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก” ซึ่ งการจัดสมัชชาสุขภาพ
ข้ อสําคัญ คือ ทุกภาคส่วนต้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมและมีฉันทามติร่วมกัน แต่ ที่ผ่านมาจะมีเฉพาะภาคประชา
สัง คมและประชาชนเข้ ามาร่ วม ถ้ า เป็ นเช่ น นี้ หากภาคธุ รกิจ ภาคอุต สาหกรรมไม่ เ ข้ า ร่ วมก็จะไม่ สามารถ
ดําเนินการไปได้ อยากให้ มีมาตรการที่ ทาํ ให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามาร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาอย่างมีความเป็ นหัวใจ
มนุษย์จริงๆ
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑ มีความเห็นว่า ขณะที่ รอผังเมืองใหม่
ซึ่ งผังเมืองเก่าก็หมดอายุลง หน่วยงานต่างๆ ก็ยังช้ าในการทํางาน เห็นด้ วยที่ จะต้ องพยายามกระตุ้นหน่วยงาน
ต่ างๆ และช่ วยหน่ วยงานที่ อยากทํางาน ข้ อเสนอเรื่ องนี้เป็ นข้ อเสนอที่ อยู่ บนฐานข้ อมูลวิชาการพร้ อมที่ จะ
ปฏิบัติการได้ เลย จึงควรจะสนับสนุนให้ มีการดําเนินการเร่งด่วน โดยขอฝากให้ ฝ่ายเลขานุการรีบเสนอข้ อเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันให้ ทนั จะได้ ทาํ ให้ ความเสียหายที่ จะเกิดขึ้นลดน้ อยลง
นายสนั่ น วุ ฒิ ผู้ แทนองค์ ก รภาคเอกชนเขต ๑๐ ให้ ข้ อ มู ลเพิ่ มเติ ม ว่ า ได้ เข้ า ร่ วมเวทีสาธารณะที่
ภาคเหนือ ตอนนี้อุตสาหกรรมได้ ขยายเข้ าไปที่ อําภอสันกําแพง ผู้ที่เกี่ ยวข้ องทั้งนายอําเภอและปลัดอําเภอ
ผู้ แทนจากสํานั กงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนก็ไป อําเภอสันกําแพงไม่ มีก ฎหมายผังเมื อง ทําให้
หน่วยงานต่างๆ ลําบากใจ ปลัดอําเภอก็อนุมัติให้ ก่อสร้ างโรงงานได้ เพราะว่าเป็ นเจ้ าของที่ ดิน โดยให้ เหตุผลว่า
ย้ ายเขตอุตสาหกรรมจากลําพูนไปที่ อาํ เภอสันกําแพงเพราะย้ ายตามแรงงาน ซึ่ งตอนนี้ประชาชนก็มีความห่วง
กังวลผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพ
มติท่ ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖
๖.๑

เห็นชอบข้ อเสนอต่อการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้นที่
มาบตาพุ ด และพื้ นที่ เกี่ ยวข้ อง ตามมติ ข องคณะกรรมการศึ ก ษา สนั บ สนุ น และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. ว่าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงาน
ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อเสนอฯ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
เรื่องอื่น ๆ

การดําเนินงานตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ เรื่อง ข้อเสนอการทบทวนและปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสารเคมีและวัตถุอนั ตรายตามกรอบแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓– ๒๕๕๗

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตให้ นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการ
พัฒนากลไกและระบบการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ และที่ ปรึกษาคณะกรรมการศึกษา สนับสนุ น และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติว่าด้ วย การแก้ ไขปั ญหาผลกระทบ
ต่อสุขภาพ : กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง เป็ นผู้นาํ เสนอ
นพ.วิพุธ พูลเจริ ญ ประธานกรรมการพั ฒนากลไกและระบบการประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ
รายงานว่า
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๔๐

๑. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้ มี
มติเห็นชอบข้ อเสนอต่อการทบทวนและปรับปรุงยุ ทธศาสตร์ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้ าน
สารเคมี และวั ต ถุ อั น ตราย ในแผนป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗
ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ และให้ เสนอต่อคณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติเพื่ อพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสุขภาพต่อไป
๒. ประธานกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้ มี ห นั ง สือ ลงนามเมื่ อวั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ ถึ ง ประธาน
คณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งขาติ เพื่ อพิจารณาดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
๓. สํานักนโยบายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ได้ ป รั บแก้ ไขยุ ทธศาสตร์ การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้ านสารเคมี และวั ตถุ อันตราย ตามมติ
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติเป็ นที่ เรียบร้ อยแล้ ว และอธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ มี
หนังสือลงนามเมื่ อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่ อเสนอเรื่ องเข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(กปภ.ช.) และนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อพิจารณาต่อไป
สถานการณ์
๑. ขณะนี้ คณะกรรมการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ ยังไม่มีกาํ หนดการประชุมเพื่ อพิจารณา
แผนป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ ที่ ปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ฯ ตาม
ข้ อเสนอของ คสช.
๒. ข้ อมู ลจากสํานักงานสาธารณสุขจั งหวั ดระยองระบุ ว่า หลังเหตุการณ์วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ ก๊าซ
คลอรี นของบริ ษัท อดิตยา เบอร์ ล่า เคมีลัลส์ (ประเทศไทย) จํากัด รั่ วไหล จนทําให้ มีผ้ ู ป่วยจํานวน
๑,๔๓๔ คน นั้น
 เมื่ อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ เกิดเหตุการณ์ร่ั วไหลของไอนํ้ามันดีเซล บริษัท อุเบะเคมิคอลส์
(เอเชีย) จํากัด มหาชน ซึ่ งตั้งอยู่ในเขตประกอบการ IRPC มีผ้ ูป่วย ๙ ราย
 เมื่ อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ มีการรั่วไหลของสารไม่ทราบชนิดของบริษัทไบเออร์ไทย ที่ ต้ังอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีผ้ ูป่วย ๑๗๒ ราย
ทั้งนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ สรุปสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีร่ัวไหลในจังหวัด
ระยอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๕๔ ไว้ ดังนี้
พ.ศ.

๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐

เหตุการณ์

Carbonyl Chloride
ก๊าซ NH3
ก๊าซ CO2
ก๊าซ SO2
ก๊าซ NH3
ฝุ่ นเขม่าควันจากการผลิต
กํามะถัน

ที่เกิดเหตุ

นิคมมาบตาพุด
นิคมมาบตาพุด ๓๕
โรงแยกก๊าซ
นิคมมาบตาพุด
นิคมมาบตาพุด
นิคมมาบตาพุด

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

ผูป้ ่ วย
(ราย)

เสียชีวิต

๔๑๒
๑๔๒
๑๙
๑๔๓
๕๕
๖๐

๒
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หน้ าที่ ๔๑

พ.ศ.

๒๕๕๑
๒๕๕๑
๒๕๕๑

เหตุการณ์

สาร Cumene
สารคลอรีน
สารคลอรีน

๒๕๕๒
๑๘/๑๑/
๒๕๕๒

ไฮโดรเจนซัลไฟด์
ก๊าซฟอสฟี น (จากอลูมิเนียม
ฟอสไฟต์)

๐๕/๑๒/
๒๕๕๒

ก๊าซบิวทีน 1

๗/๐๖/
๒๕๕๓

ก๊าซคลอรีน
(NaOCI+2HCI ¨
CL2+H2O-NaCI)
๐๘/๐๗/ CO (ไอนํา้ มันดีเซล)
๒๕๕๓
๑๗/๐๓/ สารไม่ทราบชนิด
๒๕๕๔

ที่เกิดเหตุ

นิคมเหมราชตะวันออก
นิคมเหมราชตะวันออก
โรงงานผลิตถุงมือ
ต.กะเฉด อ.เมือง
นิคมมาบตาพุด
เรือบรรทุกนํา้ มันสําปะหลังไป
ประเทศจีน
(ท่าเรือ RBTมาบตาพุด)
เรือ Global hime ขนส่งก๊าซ
บิวทีน 1
(ท่าเรือ TTT มาบตาพุด)
บ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์
(ประเทศไทย) จํากัด
บ.อุเบะเคคมิคอลส์(เอเชีย)จํากัด
มหาชน เขตประกอบการIRPC
บริษัทไบเออร์ไทย
นิคมมาบตาพุด

ผูป้ ่ วย
(ราย)

เสียชีวิต

๓๘๗
๓๔
๑๗

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

๓๐
๒๑

ไม่มี
ไม่มี

๖๒

ไม่มี

๑,๔๓๔

ไม่มี

๙

ไม่มี

๑๗๒

ไม่มี

ฝ่ ายเลขานุการมีความเห็นว่า เห็นควรให้ คสช. ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่ อเร่งพิจารณาแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–
๒๕๕๗ ที่ ปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ ตามข้ อเสนอของ คสช.
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณาเห็นชอบตามที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอ
ที่ ประชุมมีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
รศ.กฤตยา อาชวนิจกุ ล ผู้ทรงคุ ณวุฒิ มีความเห็นว่ า เรื่ องนี้มีความสําคัญ ซึ่ งเกี่ ยวโยงกับภัยพิ บัติ
ทุกชนิด ประเทศไทยควรจะต้ องเรียนรู้จากกรณีการเกิดสึนามึที่ญี่ ปุ่ น โรงงานไฟฟ้ าพลังนิวเคลียร์ได้ ปกปิ ด
ข้ อมูลการรั่ วไหลในโรงงาน และการเตือนภั ยต้ องเป็ นหน้ าที่ ของหน่ วยงานรัฐ ไม่ ใช่ ให้ ผ้ ู ประกอบการเป็ น
รับผิดชอบ ในอนาคตภัยพิบัติจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่ อยๆ ถ้ าไม่มีระบบการเตือนภัยที่ ดีจะเกิดผลเสียมหาศาล
เห็น ด้ ว ยที่ จะต้ อ งมี ผ้ ู ศึ ก ษาทํา งานเรื่ องนี้ และรั ฐ บาลต้ อ งลงทุ น ในการพั ฒนาระบบการการเตื อ นภั ย ใน
ระดับชาติและเชื่ อมโยงกับนานาชาติ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องใหญ่ท้งั ภัยธรรมชาติและภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ควร
จะต้ องมีเกณฑ์ กฎหมายที่ เข้ ามาดูแลเรื่ องนี้ ต้ องไม่ให้ โรงงานเป็ นคนแจ้ งระดับผลกระทบ ที่ ญี่ปุ่ นรัฐบาลเป็ น
คนบอกว่าระดับความรุนแรงอยู่ทเี่ ท่าไหร่
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบข้ อเสนอต่อการกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาวะในพื้นที่
มาบตาพุ ด และพื้ นที่ เกี่ ยวข้ อง ตามมติ ข องคณะกรรมการศึ ก ษา สนั บ สนุ น และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๔๒

ติดตามผลการดําเนินงานตามข้ อเสนอของ คสช. ว่าด้ วยการแก้ ไขปั ญหาผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรณีผลกระทบจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ มาบตาพุดและจังหวัดระยอง
เพื่ อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงาน
ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อเสนอฯ รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
๖.๒

ความคืบหน้าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อคณะรัฐมนตรี

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ กรรมการและเลขานุ การ รายงานว่ า ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ
(คสช.) ได้ เห็นชอบให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติครั้ ง ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่ อคณะรั ฐมนตรี เป็ นราย
ประเด็น นั้น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ขอรายงานความคืบหน้ าในการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การประชุม คสช.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่ อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีมติให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
เรื่ อง “ ร่ วมฝ่ าวิกฤตความไม่ เป็ นธรรม นําสังคมสู่สุขภาวะ” ต่ อคณะรัฐมนตรี เพื่ อพิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบและมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติต่อไป
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาเมื่ อวั น ที่ ๘ มี น าคม ๒๕๕๔ ลงมติ เ ห็น ชอบมติ ส มั ช ชาสุข ภาพ
แห่ งชาติดังกล่าว และมอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติต่อไป ตามที่
สช. เสนอ โดยให้ สช. รับความเห็นของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และความเห็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ในประเด็นการให้ มีการจํากัดสิทธิการถือครองที่ ดิน เน้ นการส่งเสริมการใช้ ทดี่ ินให้ เหมาะสมกับสมรรถนะ
ของดินและภูมินิเวศ ไปพิจารณาดําเนินการด้ วย ดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๖.๒
๒. การประชุม คสช.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่ อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีมติให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ดังนี้
๒.๑ เรื่ อง “มาตรการทําให้ สงั คมไทยไร้ แร่ใยหิน” “การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสําหรับทารก
และเด็กเล็ก” “นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ”และ “นโยบายสนับสนุ นพื้ นที่
จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ” เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรีเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็นชอบและ
มอบหมายให้ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติต่อไป
(๑) คณะรั ฐมนตรีได้ ประชุ มพิ จารณามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ๓ เรื่ องได้ แก่ “มาตรการ
ทํา ให้ สัง คมไทยไร้ แ ร่ ใ ยหิ น” “การควบคุ ม กลยุ ท ธ์ก ารตลาดอาหารสํา หรั บ ทารกและ
เด็กเล็ก” และ “นโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ”แล้ ว เมื่ อวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๔ ขณะนี้ สช. รอการแจ้ งมติทปี่ ระชุมจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) เรื่ อง “นโยบายสนับสนุนพื้นที่ จัดการตนเองเพื่ อสังคมสุขภาวะ” อยู่ในขั้นตอนเสนอเข้ าสู่ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี
๒.๒ เรื่ อง “ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ” และ “การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทย
กับ การตั้ งครรภ์ ที่ ไม่ พ ร้ อ ม” เสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อทราบและมอบหมายให้ ห น่ วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องรับไปดําเนินการตามมติทเี่ กี่ ยวข้ องต่อไป
(๑) คณะรัฐมนตรีได้ ประชุมรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง “การแก้ ปัญหาวัยรุ่นไทย
กับการตั้งครรภ์ทไี่ ม่พร้ อม” แล้ ว เมื่ อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ขณะนี้ สช. รอการแจ้ ง
มติทปี่ ระชุมจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๔๓

(๒) เรื่ อง “ ความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ” อยู่ในขั้นตอนเสนอเข้ าสู่
ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการโปรดรับทราบ
มติท่ ีประชุม
๖.๓

รับทราบความคืบหน้ าการเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
ต่อคณะรัฐมนตรี

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

เพื่ อการประชุม คสช. เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็ นระบบฝ่ ายเลขานุ การ
ขอเสนอกํา หนดการประชุ ม คสช. ประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๔ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ เวลา
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล
จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได้ โปรดพิจารณา
มติท่ ีประชุม

เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล

ปิ ดประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.
นางสาวอรนิต อรไชย
นางสาวรัตนา เอิบกิ่ ง
นางสาวศิริธร อรไชย
นางสาวฐิติพร คหัฏฐา
จัดทํารายงานการประชุม
นางปิ ติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

หน้ าที่ ๔๔

