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สารบัญ

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๑…………………………………………………………………………………………..๓
เรื่อง การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ระเบียบวาระที่ ๓.๒………………………………………………………………………………………...๑๓
เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม
ระเบียบวาระที่ ๓.๓..........................................................................................................................๑๖
เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
ระเบียบวาระที่ ๓.๔.........................................................................................................................๒๓
เรื่อง การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน
ระเบียบวาระที่ ๓.๕…………………………………………………………………………………………๒๗
เรื่อง การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ระเบียบวาระที่ ๓.๖………………………………………………………………………………………. ๓๒
เรื่อง การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน
ระเบียบวาระที่ ๓.๗……………………………………………………………………………………... ๓๕
เรื่อง การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
ระเบียบวาระที่ ๓.๘………………………………………………………………………………………...๔๑
เรื่อง ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม :
เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผูปวย
ระเบียบวาระที่ ๓.๙..........................................................................................................................๔๔
เรื่อง การจัดการปญหาภาวะน้ําหนักเกิ.นและโรคอวน
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐……………………………………………………………………………………….๔๘
เรื่อง ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑……………………………………………………………………………………….๕๔
เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต

๒

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๑
เรื่อง การพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม คณะที่ ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต
นายสุรเดช เดชคุมวงศ
ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท
นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. นายประเชิญ คนเทศ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม เห็นชอบมติขอที่ ๑
การขับเคลื่อนและวิจัย ขอเสนอ กลไกของการปกครองสวนทองถิ่น การเปดพื้นที่เสรีอิสระในระดับตางๆ ให
เด็กไดเขามาทํางานอัตราสวน ๗๐/๓๐ เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนสวนสําคัญ จังหวัด
นครปฐม ขอติงในการตัดประเด็นทุกขภาวะ ขอใหยกเลิกระดับการสอบแอดมิดชั่นทําใหเด็กเครียด (มีเอกสาร
ประกอบ)
๒. นัยนา หนูนิล สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีมติดังนี้
๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและความมั่นคงของมนุษย ดําเนินการ
๑.๑. แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัย เพิ่มเติม โดยกําหนดใหมีตัวแทนคณะกรรมการ
ศึกษาวิจัยในทุกจังหวัด
๑.๒. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการสนับสนุน ติดตามใหเกิดการมี
สวนรวมขับเคลื่อน กลไกการทํางานในระดับตําบล อําเภอจังหวัดอยางตอเนื่อง
๒. เห็นชอบตอขอเสนอของสมัชชาครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอเพิ่มผลักดันให อปท.
สงเสริมใหมีศูนยพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวทั้งในระดับชุมชนและตําบลอยางทั่วถึง
๓. นายทรงศักดิ์ มยุระสาคร สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดบุรรี ัมย เห็นดวยกับมติทั้ง๒
ขอ
- ขอใหเพิ่มในการบูรณาการ ควรดูแลปญหาทั้งหมดโดยมีผรู ับผิดชอบ และแบงหนาที่ชัดเจน
จัดทําระบบโครงสรางใหชัดเจน ทั้งเจาภาพหลัก และเจาภาพรองรวมกัน
- ในการกํากับขอใหเปนบทบาทของภาครัฐ ในการทํางานในพื้นที่ ขอมอบใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) เจาภาพหลัก
๓

- ขอใหดูแลการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนใหเหมาะสม
๔. นายกฤษฎา โลหิตร สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ขอ ๑ บรรทัดสุดทาย เพิ่ม “สถานการณปจจุบัน พบวาเด็กไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นหรือมี
สวนรวมในการเสนอแนะตอแนวทางการแกไขปญหาของเด็ก
ขอ ๒ บรรทัดที่ ๒ เพิ่ม ตอจากน้ําหนักเกินและโรคอวน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่อาศัยอยูในเขต
เมือง
ขอ ๒ บรรทัดที่ ๗ เพิ่ม เด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ (ผอม) และสวนสูงไมเปนไปตามพัฒนาการของ
วัย (เตี้ย) ใตเขตชนบทหางไกล
ขอ ๓ บรรทัดที่ ๔ เพิ่ม จํานวนวัยรุนที่มีเพศสัมพันธกอนวัย ทําใหอัตราการติดเชื้อของโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ในกลุมอายุ ๑๕-๑๙ ป สูงขึ้น
เพิ่มเติมสถานการณดานเด็กและเยาวชน ขอที่ ๗ เพิ่ม สถานการณดานคุณภาพของครอบครัว
ในสังคมไทย โดยเฉพาะในเขตชนบทหางไกล ...กลาวคือ ประชากรวัยแรงงานอพยพแรงงาน ไปทํางาน ...
บิดาและมารดา ปลอยใหบุตรหลานอยูกับปูยาตายาย ในชนบทสวนใหญเหลือเฉพาะผูสูงอายุกับเด็ก
นอกจากนี้ หญิงไทยในชนบทอีสาน มีคานิยมแตงงานกับชาวตางประเทศ...
เพิ่ ม สถานการณ ด า นเด็ ก และเยาวชน ข อ ที่ ๘ (เพิ่ ม ) สถานการด า นระบบการศึ ก ษาของ
ประเทศไทยที่เนน... สิ่งเหลานี้ สงผลใหเด็ก มีความเครียด กดดัน มุงแต... ของชีวิต การปฏิรูปการศึกษา
ที่ผานมามุงเนนการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางของระบบการศึกษา วิทยฐานะของครู มากกวาการเนน
ใหความสําคัญที่การพัฒนาตัวเด็กนักเรียนแบบรอบดาน การประกันคุณภาพ...
เพิ่มเติมสถานกาณณขอ ๙ (เพิ่ม) สถานการณดานการทํางานเพื่อแกปญหา/พัฒนาเรื่องเด็ก
และเยาวชนในปจจุบัน พบวา... แตยังเปนหารทํางานแบบแยกสวน ไมมีเอกภาพ...
ขอความในยอหนาเลขที่ ขอ ๗.๒ (๓) เพิ่มคําวา ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาคและระดับชาติ โดยมี
การเชื่อมโยงกลไกการดําเนินงานแกไขปญหาเด็ก และเยาวชนรวมกันแบบบูรณาการทุกภาคสวนแบบองครวม
ครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
ยอหนา ๗.๒ (๓) (๓.๑) ขอเปลี่ยนคําวา “ผลักดัน” เปน “กําหนดให”
ขอ ๗.๒ (๓) (๓.๓) ขอตัดคําวา “ของรัฐ” ออก (เพราะไมเฉพาะสื่อของรัฐเทานั้น แตหมายถึงสื่อ
ทุกประเภททั้งของเอกชนสื่อสาธารณะอื่นๆ ดวย)
ขอ ๗.๒ (๓) (๓.๔) มีขอสังเกตและขอเสนแนะ ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ขอใหขยายความคําวา “ครอบครัวลักษณะพิเศษ” “ครอบครัวในสภาวะลําบาก”
ประเด็นที่ ๒ เนื่องจากที่ประชุมเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีพิจารณาเห็นวา ขอความ
ในเอกสารขอ ๗.๒ (๓) (๓.๔) มีประเด็นสําคัญที่ซอนกันอยู ๒ เรื่อง คือขอความ ๔ บรรทัดแรก เปนเรือ่ งของ
“ระบบสวัสดิการสังคม” และ ๒ บรรทัดหลัง เปนเรื่องของ “การจัดกระบวนการเรียนรูของครอบครัว” ดังนั้นจึง
ขอปรับเปลี่ยน โดยแบงออกเปน ๒ ขอยอย ดังนี้
๗.๒ (๓) (๔)
เพิ่มขอความ และ ระบบสวัสดิการสังคมที่จําเปนสําหรับครอบครัวลักษณะพิเศษตางๆ รวมทั้ง
ครอบครัวในสภาวะยากลําบาก โดยเฉพาะในกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ปรับปรุงการอุดหนุนเงินสงเคราะห
ครอบครัวใหสอดคลองตอการสงเสริมศักยภาพของครอบครัวลักษณะพิเศษ
๗.๒ (๓) (๓.๕)
๔

ใหโรงพยาบาลชุมชน เพิ่มขอความ และหนวยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จัดหองเรียนครอบครัวแบบมีสวนรวมแกครอบครัวลักษณะพิเศษ ในชุมชนแบบตอเนื่อง
เพิ่มขอ ๗.๒ (๓) (๓.๕) เพิ่มขอความ “เสนอใหมีกองทุนคุม ครองเด็กและเยาวชน”
ขอ ๗.๔ เพิ่มขอความวา “ใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนถึงในระดับตําบล จัดใหมีกลไก
สนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนถึงระดับตําบลชัดเจน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งศูนย
ประสานงาน หรือศูนยประสานงาน ของสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล/อําเภอ และจังหวัด และมีการสราง
กลไกเพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวของกับเรือ่ งของเด็กและเยาวชน”
ขอ ๘.๑ เพิ่มขอความ “มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในศูนยเด็กเล็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
ครบทุกมิติ และจัดใหมีพื้นที่ดีดสี ําหรับเด็กทุกกลุม ไดทํากิจกรรมสรางสรรคตางๆ มีโอกาสแสดงออกอยาง
เหมาะสม
๕. นางสาวสิรินุช วงศสกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม เครือขายครอบครัว เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม เอกสารหลักขอ ๑ บรรทัดที่ ๔ ขอเพิ่มเปน ๘ กลุม
ขอ ๗.๒ เพิ่ม สรางครอบครัวเขมแข็งอยางยั่งยืน เพิ่มการระบุวาระทํางานของคณะกรรมการ ขอ
เพิ่ม มีการพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน ขอ ๘.๒ ขยายเพิ่มเปนมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา สื่อ ขอตัด สถานี
ไทยพีบีเอส ขอตัด fm เปนสถานีวิทยุทั่วไป เพิ่มตอเนื่องและยั่งยืน เพิ่มมติ ขอ ๓ ขอความรวมมือองคกร
เอกชน คณะกรรมการติดตามผลตาม พ.ร.บ. และรายงานตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ทุก ๒ ป
๖. นางนภาสรรค นนทเภท สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร เอกสารหลัก ขอ ๗.๑
ยอหนาที่ ๑ ใหแกไข พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดสภาเด็ก เยาวชน
ระดับตําบล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งสภาเด็ก เยาวชน ตําบลเกิดขึ้นทุกตําบลในประเทสไทย สราง
การมีสวนรวมของเด็กเยาวชนอยางแทจริง
เอกสารรางมติที่ ๑ เพิ่มขอ ๓ ปจจุบันมีภัยรายตอเด็ก เยาวชน มากมาวย เชน สื่อที่ไมเหมาะสม
รานเกมส ฯลฯ ผลักดันใหเกิดหวยออนไลนเกิดขั้นอันเปนภัยรายตอเด็ก-เยาวชนและครอบครัว อยางรุนแรง
๗. ฉวีวรรณ แจมหมวก สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เอกสารรางมติ ๑ หนา
๑ ขอ ๑ บรรทัดแรก เพิ่มตอทายบรรทัด แตงตั้งคณะกรรมการ เพิ่มคําวา “ระดับจังหวัดและระดับชาติเพื่อ”
ศึกษากลไก....
ขอ ๒ เพิ่ม บรรทัดที่ ๔ ทาย “โดยใหมีการแตงตั้งผูแทนทุกภาคสวนในชุมชนเปนคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาครอบครัวระดับตําบลทุกตําบลภายใน ๒ ป”
๘. นายปยะวุฒิ พรมประดิษฐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มคําวา
“จิตสํานึก” ในเอกสาร รางมติ ๑ ยอหนาที่ ๗ ศรัทธา ตอทุนทางวัฒนธรรม...ในเชิงบูณาการเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยใช จิตสํานึกและความรูเปนฐาน และ...”
ขอเพิ่มเติมมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหเปน
หลักสูตรที่เนนการปลูกสรางจิตสํานึกและองคความรูของผูเรียน พรอมดวยผูเกี่ยวของในครอบครัวและชุมชน
ใหมีความสอดคลองกับวิถีชีวติ วัฒนธรรมความเปนอยูของไทย ทั้งในภาพรวมของประเทศและทองถิ่น ปลูก
จิตสํานึกและความตระหนักในภาระหนาที่ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในครอบครัวและชุมชน
๒. ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดกระบวนการสรางเสริมประสบการณดานอาชีพการ
กสิกรรมตนทุนต่ํา คุมคา รายไดพอเพียง มั่นคงยั่งยืน ใหแกครอบครัวเกษตรในชนบท ทั้งนี้ โดยใชแนวทางและ
๕

ขอความรวมมือจากปราชญชาวบานในการเปนตนแบบทั้งในสวนของการดําเนินชีวิตของครอบครัวและ
ประสบการณทางดานอาชีพกสิกรรม
๙. นางสาวสุ นั น ท ดวงจั น ทร เครื อ ข า ยผู ห ญิ ง กั บ การพั ฒ นาวิ ช าการและการเคลื่ อ นไหว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เอกสารหลักขอ ๓.๒ เรื่องหลักสูตร ครอบครัวศึกษาในระบบ นอกระบบ... ควรเปน
กระบวนการเรียนรู เชน การสอนแบบมีสวนรวม (PL) การสอนทักษชีวิต (life skill) เพื่อเปนภูมิคุมกัน
เพิ่มกลไก
- เสนอใหมีการวางแผนกอนใหกําเนิด เด็กที่เกิดมีคุณภาพมากขึ้นทําใหพรอมในการเลี้ยงดู
- จัดใหมีศูนยใหการปรึกษาที่เปนมิตรร เก็บความลับ
- ในการทําวิจัยใหคํานึงถึงทั้งบริบท กาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ผลกระทบทางสังคม
- ฟงเสียงเด็ก เยาวชน สตรี ไดรับผลกระทบ
๑๐. นายณั ฐ กิ ต ติ์ จั ก ร ต รี สิ น ธุ สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด นนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี เพิ่ ม เติ ม ....ที่
เกี่ยวของกับกลไกตางๆ ดังกลาว......และใหมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการสรางเสริมสุข
ภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อเปนเวทีเปดรับฟงความคิดเห็นและขับเคลื่อนงานดาน
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกอบดวย พมจ. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตัวแทนพระสงฆ ตัวแทน
องคกรสาธารณะประโยชน และสรางเครือขายเด็กและเยาวชนในจังหววัด จัดทําแผยบูรณาการระดับจังหวัด
รวมกัน
เพิ่มเติมตอจาก สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓ ...และรายงานตอคณะกรรมการสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ตามมติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ตั้งเปนขอใหม
ขอใหมีการพิจารณาจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว เพื่อสงเสริมใหเกิด
การขั บ เคลื่ อ นงานดานเด็ ก เยาวชน และครอบครั ว อย า งจริ งจั ง โดยวางแผนการจั ดตั้ ง กองทุ น ฯ ร วมกั บ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ขอใหมีการพิจารณารวมกับกระทรวงศึกษาธิการในการกําหนดหลักสูตร โปรแกรมบานหลังเรียน
(Home after school program) ใหเปนนโยบายทางปฏิบัติตอสถานศึกษาทุกแหงทั่วราชอาณาจักร โดยตั้งอยู
บนพื้นฐานของตนทุนทางวัฒนธรรม
๑๑. นางสาววัลภา แกวสวี สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร เอกสารรางมติ ขอที่ ๒ ยอ
หนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ กลไกนโยบายสาธารณะ เพื่อผลักดัน การปองกันแกไขปญหาและสิ่งเสริมการพัฒนาสุข
ภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๑๒. นายอภิเชษฐ เสมอใจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย
มติขอที่ ๑ เพิ่มตัวแทนคณะกรรมการศึกษาวิจัยจากองคกรที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ
บุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
เพิ่มมติขอ ๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) จัดตั้งศูนยประสานงานการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน และครอบครัว เพื่อสงเสริมการทํางานทํา
กิจกรรม หรือแสดงความคิดเห็น เปนตน
มติขอที่ ๔ กระทรวงแรงงาน และสํานักการศึกษานอกระบบ (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัด
กิจกรรมสงเสริมการจัดทํารายไดและการสรางรายได โดยไมตองไปทํางานอยางอื่น
๑๓. นายสิทธิชัย รักชู เครือขายภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง รางมติ ๑
๖

ตระหนัก เพิ่มเติม ตอสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มติขอที่ ๑ การแตงตั้งคณะกรรมการฯ นักวิชาการ สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมกรศึกษาขั้น
พื้นฐาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานตํารวจแหงชาติ
มติขอที่ ๒ เพิ่ม เห็นชอบขอเสนอของสมัชชาเด็ก เยาวชน ครอบครัว
มติขอที่ ๓ ประสานงานกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับเด็กเยาวชน และครอบครัว และผูที่เห็น
ความสําคัญของเด็และเยาวชนใหเขามามีสวนรวมดําเนินการ
มติขอที่ ๔ ใหแตงตั้งคณะกรรมการทั้งระดับชาติ และระดับจังหวัด
๑๔. ภารดี ชาญสมร เครื อ ข า ยภาคการเมื อ ง/ราชการ/องค ก รภาครั ฐ กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี สมัชชาสุขภาพครั้งที่ ๒ รางมิ ๑ ขอที่ ๒ ยอหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๗ ยังพบวาภาวะ
โภชนาการไมวาเกินหรือขาด เพิ่ม โดยเฉพาะการขาดสารอาหารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ จัดวาเปนปญหาที่
รุนแรง
๑๕. นางสาวศิริวรรณ วชิรวงศ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอเพิ่มประเด็นรางมติ อีก ๑ ขอ “กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดใหมีระบบการใหบริการที่เปนมติร
สําหรับเยาวชน เพื่อใหเยาวชนเขาถึงเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุของตนเอง หรือหากตองการ
เพื่อขอรับการปรึกษาในเรื่องตางๆ ไดแก เพศศึกษา การปองกันการตั้งครรภไมพึงประสงค ความสวย ความ
งาม การเลิกเสพยาเสพติด การลดการเลนเกมส เลิกเลนเกมส หรืออื่นๆ ฯลฯ เพื่อใหเปนที่พึ่งทางใจของ
เยาวชนอีกชองทางหนึ่งนอกเหนือจากบิดา มารดา หรือเพื่อนสนิท ทั้งนี้ระบบการใหบริการที่เปนมิตรสําหรับ
เยาวชนควรมีลักษณะ เขาถึงงาย สะดวก รวดเร็ว ฟรี และรักษาความลับ”
๑๖. นายสุพจน สงวนกิตติพันธุ สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ขอเพิ่มเติมขอที่ ๑ เพิ่ม องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) องคกรเด็กและเยาวชน องคกรที่
ขับเคลื่อนดานเด็ก-เยาวชน และครอบครัว
ขอหารือ ควรดึงกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาเขารวมเปนคณะกรรมการดวย
มติขอที่ ๒ ขอเพิ่ม เห็นชอบ...........พรอมทั้งขอใหสนับสนุนงบประมาณและกระบวนการสมัชชา
.......เพื่อการผลักดันการปองกัน แกไขปญหาและสงเสริมการพัฒนาสุขภาวะ.....
๑๗. นาชยธร บุญทวง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สมัชชาสุขภาพ ๒/ หลัก ๑ ขอที่ ๗.๔ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดสุทาย เพิ่มตอจาก ๒๕๕๑ รวมถึงสภาพ
เด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และใหรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้น
เพิ่มขอ ๘.๑ ตอจากอยางทั่วถึง ...และให องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการพัฒนาเด็และ
เยาวชน โดยผานสภาพเด็และเยาวชนอําเภอ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เพิ่มมติอีก ๑ ขอ ขอใหรัฐบาลองคกรปกรองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุน
งบประมาณ และสงเสริมงานสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อเปนการพัฒนาสุขภาวะและแกไขปญหาของเด็ก
และเยาวชนทุกระดับ เพื่อเปนการพัฒนาสุขภาวะและแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่นอยาง
แทจริง
๑๘. นายกอบเกียรติ แกนสาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดกําแพงเพชร เครือขายดานเด็กเยาวชน และ
ครอบครัว

๗

เพิ่มขอเสนอ ใหรัฐบาลสนับสนุนและเห็นชอบกระบวนการสภาเด็กและเยาวชน ในระดับตําบล
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน ใหมีบุคคลกรในการทํางานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความ
มั่นคงขององคกร และจัดใหมีประธานนักเรียนทุกโรงเรียนรวมเปนสมาชิก
สาเหตุการที่ตองการใหมีสภาตําบล เพราะ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ระดับตําบลมี
งบประมาณที่จะสนับสนุนใหถึงเด็กโตและทมีการทํากิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
๑๙. นายซอลาฮุดดิน มาทิเล สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี เครือขายเด็ก เยาวชน จังหวัดปตตานี
อยากใหคนทํางานดานเด็กเอกชนและภาครัฐเปดโอกาสใหทั่วถึง ใหเด็กไดทํากิจกรรมดวยตัวเอง โดยมีผูใหญ
อยูเบื้องหลัง เคารพสิทธิเด็กและเยาวชน อยากให องคกรปกครองสวนทถิ่น (อปท.) สนับสนุนงบประมาณดาน
เด็ก สกัดเด็กมีปญหาหนาใหมไมเขาสูหนทางอันตราย
๒๐. นางรจิตรา ขวดชัยภูมิ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ จังหวัด เพิ่มกระทรวงมหาดไทย มี
นโยบายให องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อน เพื่อสรางพื้นที่สําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๒๑. นายวิชัย มวงกลิ่น ภาคประชาสังคม เครือขายแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอ ๑ บรรทัดที่ ๓ เด็กและเยาวชนเหลานี้จํานวนมากกําลังประสบการณเพิ่มทางดานจิตวิญญาณ
และเพิ่มปญหาของเด็ก ๑๗ กลุมเพิ่มเปนกลุมที่ ๑๙ เด็กติดเอดส
ขอ ๘ เสนอใหเปนสื่อทุกประเภท
ขอ ๘.๔ เพิ่มนําดานทางศาสนามาชวยพัฒนาเด็กและเยาวชน เลื่อน ๘.๔ เปน ๘.๕
๒๒.นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู รางมติ ขอ
ที่ ๒ ใหเพิ่มคําวา “โดยเฉพาะในครอบครัวที่ประกอบไปดวยคน ๓ รุน” ตอทายในมติขอที่ ๒ เพื่อกําหนด
เปาหมายเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับครอบครัวอื่นอยางชัดเจน และเปนการกําหนดเปาหมายเพื่อการริเริ่มเนน
สรางครอบครัวใหอบอุน
๒๓.นายพนมศักดิ์ เอมอยู สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพิ่มในเอกสารหลักขอ ๘
หนา ๖ ขอใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สงเสริมการกีฬาและการทองเที่ยวแกเด็ก เยาวชน และครอบครัว
อยางครบวงจร
๒๔.นายแพทยประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ กลุม
ภารกิจดานพัฒนาการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เสนอเพิ่มมติขอที่ ๓ เสนอใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สนับสนุนกลไกงบประมาณในพื้นที่และ
สถานการศึกษา หนวยบริการสาธารณสุข สภาเด็กและเยาวชน ภาคราชการ เรงพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็ก
และเยาวชน ทั้งรูปแบบในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และพัฒนาบริการทางสังคมและสุขภาพที่จําเปน
สําหรับเยาวชน เชน บริการปรึกษาปญหาชีวิตและสุขภาพ อยางเปนรูปธรรม
๒๕. นางสาวประนอม ชาวละเมียด สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขอ
๗.๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว ขอ (๑)
เพิ่ม
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (กยช.) รวมกับคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร
และแผนระดับชาติดานสงเสริมครอบครัว และเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบ
เอกสารรางมติ ๑ มติขอ ๑ เปนดังนี้ ขอใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัยกลไก ตอเพิมตรงนี้เปน สงเสริม และพัฒนายุทธศาสตรตอทาย

๘

๒๖. รศ.นพ.วิ รั ช พั ฒ นาภณ เครื อ ข า ยสถาบั น การศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตร จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เพิ่มเอกสารหลักหนาที่ ๖/๖ ขอ ๘.๒
๘.๒ ภาควิชาการ...ที่มีการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอน เติมขอความ “โดยเนน
วิชาหนาที่พลเมืองที่จําเปนสําหรับเด็ก/เยาวชน/และครอบครัว”
เติมในรางมติ ๒/๑ ในขอ ๑ หนา ๑/๒ บรรทัดที่ ๒ จากขางลาง...เครือขายดานเด็ก/เยาวชน/และ
ครอบครัว เติมขอความ “โดยเนนความสัมพันธที่ดีระหวางเด็ก/เยาวชน/และครอบครัว โดยสนับสนุนใหพอแม
มีเวลาดูแล เลนกับเด็ก และสอนใหเด็กเรียนรู ความดี ความงาม และวัฒนธรรมไทย แทนที่จะเนนเรื่องเงินทอง
ความฟุงเฟอ หรือความฟุมเฟอย”
ขอเติมภาคผนวก โดยใหความหมายของสุขภาวะ สุขภาวะ ไดแกภาวะที่เปนสุข โดยแบงระดับ
ของที่เปนสุข ดังนี้
๑) ความสุขระดับพื้นฐาน คือความสุขที่มนุษยไดรับเมื่อไดรับในสิ่งที่อยากได อยากมี และอยา
เปน
๒) ความสุขในระดับสูง (ไดแก การให การเสียสละ และความมีอิสระ)
๒.๑) โดยการสนอใหเด็ก/เยาวชน/ครอบครัว รูจัดการใหการเสียสละ ความสุขสวนตัว โดย
การใหคืนแกสังคม ทุกครั้งที่มโี อกาส
๒.๒) ยอมรับใหเด็กและเยาวชน มีอิสระทางความคิด ในการบอกเลาเรื่องราวใหแกพอแม
และครอบครั ว แม ว า จะเป น ความคิ ด ที่ แ ตกต า งจากพ อ แม โดยถื อ ว า ความรั ก ความปราถนาดี แก กั น ใน
ครอบครัว เปนพื้นฐานของสุขภาวะที่ยั่งยืน
๒๗. นายสงัด สงาบานโคก สมัชชาสุขภาพจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (แกไขเพิ่มเติม
ในรางมติขอ ๑) “จัดรางพระราชกฤษฎีกาหารือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
ครอบครัวแหงชติ ภายใตกระทรวงพัฒนาสังคมและคาวมมั่นคงของมนุษย” ใหเปนองคกรอิสระ
(อาจจัดเพิ่มเติมขอ ๓) “สนับสนุนใหสถาบันทางศาสนาในพื้นที่ มีบทบาทในการขัดเกลาเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะทางวัฒนธรรมชุมชน”
๒๘. นายสิทธิศักดิ์ เผาพันธ สมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขอชี้แจงและ
เสนอ
“ตามที่มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตางๆ แลวนั้น ก็ดีอยูแตจะมียิ่งขึ้น เมื่อมีการจัดตั้ง
สภายุวชนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะจะไดสามารถดูแลนิสิตนักศึกษา พรอมเปนสื่อกลางในการ
ประสานงานและสามารถแบงเบางานของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด มาวิทยาลัยก็จะสามารถกระทําหรือ
บริหารงานอยางรวดเร็ว งประมาณเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนและผูใหญเปนผูใหการสนับสนุน
๒๙. ผศ.ดร.ปาริ ช าติ วิ สุ ท ธิ ส มาจาร เครื อ ข า ยสาถบั น การศึ ก ษาด า นสั ง คมศาสตร แ ละ
สิ่งแวดลอม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระ ๓.๑ ขอมติที่ ๑ ยอหนาที่ ๒ เพิ่มเติมหลังคําวา “กลไกการสรางเสริมสุขภาวะ และ
ปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว”
๓๐. นายศานตวัฒน เหลืองอราม สมัชชาสุขภาพจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขอที่ ๘.๓ ยอหนาที่
๑ นําสถานีโทรทัศน Thai PBS ออก ใหใสคําวา สื่อสารธารณะ สื่อเอกชน สื่อภาครัฐ
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ขอแยง ที่ภาคีบอกวาตองการจัดตั้ง สภาเด็กฯตําบล ผมไมเห็นดวย เพราะวา ถาจัดตั้งขึ้นมา
เทากับ สภาอําเภอจัดตั้งขั้นมาเฉยๆ และจะทําใหเกิดการทํางานซับซอนกันในพื้นที่ ทําใหเกิดปญหาตามมา คือ
องคกรจะมีปญหาเพราะเกิดขัดแยงกันเอง
๓๑. นางกาญจนา นาพูลผล สมัชชาสุขภาพจัหงวัดอางทอง จังหวัดอางทอง
ระเบียงวาระที่ ๓.๑ ขอที่ ๑ ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนเจาภาพ
หลักและบูรณาการโดยศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพดานกลไก รูปแบบ ....ขอเสนอเชิงนยโยบาย
ยุทธศาสตร และการพัฒนาความเขมแข็ง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อยางตอเนื่อง
ขอที่ ๒ เห็นชอบตอขอเสนอของสมัชชาครอบครัวแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอใหรัฐบาลเรง
ดําเนินการตามขอเสนอดังกลาว พรอมทั้งขอใหสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนกระบวนการสมัชชาครอบครัว...
๓๒.นางสาวอาภรณ บุญสง สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนเอกสาร และเสอเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูวิธีการ
๑.) การเชื่อมโยง กลไกที่มีอยูใหการดําเนินเกิดประสิทธิภาพ
๒.) การเติมทักษะ กระบวนการคิด ในรูปแบบชุมชนใหกับเด็กและเยาวชนในชุมชน รูจัดการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
๓.) วิธีการนําเด็กและเยาวชนที่อยูในภาวะเสี่ยงเขามามีสวรวมในการแกปญหา เพื่อหเกิดผลเชิง
บวกกับชุมชนและตัวเด็กและเยาวชนเอง ดวยการทํางานและมุมมองของที่เปนมิตร
๓๓. ดร.เบ็ญจาก เตากล่ํา สถาบันการศึกษาพยาบาศาสตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเสนอให
เพิ่มในมติจะเพิ่มในมติขอ ๑ หรือตามความเหมาะสม เพิ่มใหมีบทบาทของกระทรวงศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานที่
สําคัญ ตอคุณภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องปญหา AIDS ปญหาทําแทง ปญหาตั้งครรภที่ไม
ตองการ
๑. การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ควรระมัดระวังใหเหมาะสมกับวัย และการจัดทําสื่อการสอน
อยาใหเปนการยั่วยุ เพราะจากผลการวิจัยพบวา เด็กบอกวาพอเรียนเพศศึกษาแลวก็อยากลอง ฉะนนดวยสอน
ใหเด็กรูจักคิดใหเปนดวย
๒. การปองกันโรคเอดส อยาเนนเฉพาะการแจก Condom บางรั้งกลายเปนการสงเสริม ควรเนน
การสอนดานคุณภาพจริยธรม หลักศาสนาวาการมีเพศสัมพันธควรมีแตคานิยมที่ถูกตอง มีความยั่งคิด รูวา
เมื่อไรจึงสมควร
๓. เรื่องเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา อาจมาจากนโยบาย Down ของรัฐ การลดอัตรากําลังครู
การยุบรวมโรงเรียนเล็ก โดยเฉพาะในทองถิ่นหางไกล ทําใหเด็กไมสามารถดินทางไปเรียนได และครูก็ไมพอ
ทําใหเกิดปญหาเด็กไมไดเรียน ก็จะเกิดปญหายาเสพติด โรคเอดส การเปนเด็กเรรอน ฯลฯ
๓๔. นายคล อ ง กล อ มเกลี้ ย ง เครื อ ข า ยศาสนธรรม (ศาสนาพุ ท ธ) จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร
(เปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย และพุทธสมาคมแหงประเทศไทย)
ขอเพิ่มขอที่ ๘.๕ ภาคเครือขายสัมพันธระหวางบานวัด และโรงเรียน (บวร)
๓๕. นายอยู สุพร สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กลไกขอที่ ๑ การสรางกลไกการมัสวนรวมทุกภาคสวน ชุมชน ทองถิ่น วัฒนธรรม ศึกษา พัฒนา
สังคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข

๑๐

๓๖. นายจิระยุทธ รวมสุข สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา จงหวัดสงขลา รางมติ ๑ ขอที่ ๑ ยอหนาที่
๑ และแถวที่ ๔ เพิ่ ม ตั ว แทนเด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง มาจากสภาพเด็ ก และเยาวชนแห ง ประเทศไทย ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหโอกาสเด็กและเยาวชนเขาไปมี
สวนรวมในการพัฒนากลไกการมีสวนรวมเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน และครอบครัว
๓๗. นางสาวกนกวรรณ สารพรรณ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล เปนขอเสนอ
๑. อยากใหทุกหนวยงานสนับสนุนการทํางานในพื้นที่ของเยาวชน
๒. อยากใหเยาวชนทุกๆ พื้นที่เล็งเห็นความสําคัญของศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญา ในทองถิ่นที่มีอยู และทํากิจกรรเชิงบูรณาการณ และเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวม
โดยที่เด็กเปนคนทําเอง และใหผูใหญเปนคนแนะนําและหนุนเสริมในสวนที่ขาดหรือตองเพิ่มเติมและไมอยากให
ผูใหญมองเยาวชนวาเปนเด็กที่ไมมีความสามารถทําอะไรไมได แตจริงแลวเด็กมีความสามารถมากกวาผูใหญ
บางคนดวยซ้ํา
๓. อยากใหเยาวชนในตําบลหนึ่ง ตําบลใดที่ทําอยูก็อยากใหขยายหรือสรางเปนเครือขายให
ควบคุมทั้งจังหวัด
๔. เด็กและเยาวชนทํากิจกรรมรวมกับผูใหญ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะสรางความ
เขาใจซึ่งกันและกันเพื่อลดชองวางระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
๓๘. นายเกรียงไกร ศรีวิเศษ สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ขอเสนอและเปลี่ยนแปลง
มติดังนี้
๑. ในชวงของความนํา ใหเพิ่มเติมขอความ “และหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของตัวการ
แกปญหาเด็กและเยาวชน ยังแกไขปญหาไดไมเต็มที่” ตอทายวรรคที่ ๑๑ (คือตอทายคําวา พลังชุมชน)
๒. เพิ่มขอความในมติที่ขอ ๑ ใหใชคําวา “ผลักดัน” แทนคําวา “ขอ” โดยใชขอความวา ผลักดัน
ใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของตอเด็กและเยาวชนดําเนินการ แตงตั้ง....
เพิ่มมติ ขอที่ ๓ ขอใหหนวยงานภาครัฐแกปญหาสื่อ IT ที่ไมเหมาะสมอยางเปนรูปธรรม
๓๙. นางกุมภา ศรีสงเคราะห เครือขายคนพิการ จังหวัดกรุงเทพ โดยขอเพิ่มจากประโยคที่วา
“เพื่อใหเด็กทุกคนในชุมชน” เปน “เพื่อใหเด็กทุกคนในชุมชน รวมทั้งเด็กพิการ”
๔๐. กอบกาญจน ตระกูลวารี เครือขายเยาวชนกับการพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมัชชา
สุขภาพ ๒ รางมติ ๑ ขอที่ ๑ ขอเปลี่ยนแปลงมติจากการศึกษาวิจัย เปน
ขอใหมีการปฏิรูประบบบริการดานเด็กและเยาชนและครอบครัว โดยใหตั้งหนวยงานอิสระที่ไมอยู
ภายใตระบบราชการและเนนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมาย เพื่อใหบริการเลหานี้เขาถึงกลุมเปาหมายและ
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย โดยครอบคลุมบริการในดานการสงเสริมความเปนครอบครัว การ
ปองกันปญหา และการฟนฟูชวยเหลือครอบครัวที่มีวิฤกตเบื้องตน การบําบัดรักษา
๔๑. นายธนทร ศรีนาค สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด จังหวัดตราด รางมติขอที่ ๒ ใหเพิ่มขอความ
ตอจากรางมติที่ ๒ เปนภายในป ๒๕๕๓-๒๕๕๕
ขอเพิ่มเติมขอความในรางมติทมี่ ๒ วา “ภายในป ๒๕๕๓-๒๕๕๕”
๔๒.นายมงคล ดวงเขียว สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ใหหนวยงาน
ของภาครัฐ เชน การศึกษานอกระบบ หรือองคกรอิสระ ที่ทํางานดานเด็กและเยาวชน หนุนเสริมใหเด็กเยาวชน
มีการจัดการศึกษา ดวยตนเอง หรือ “การศึกษาทางเลือก” เพื่อใหเด็กเยาวชนที่ไมไดเขาเรียนในระบบการศึกษา
ในโรงเรียน และเปนการฝกใหเขาเหลานั้นใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มากกวาการใชชีวิตแบบไมมีเปาหมาย
๑๑

อาจตอเติมในเอกสารหลัก ขอที่ ๘.๒ หรือตั้งเปนขอใหม

ผูจดสาระสําคัญ
นางสาวชุติกาตจน บรรเลงจิต
จดลําดับผูอภิปรายและจัดเก็บ
ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และนางสาวภัทรพรรณ อดทน

๑๒

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๒
เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

หองคณะอนุดําเนินการประชุมคณะที่ ๒
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ

เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.พงศเทพ สุธีรวุฒิ
นายสุรพงษ พรมเทา
นางศิรินา ปวโรราฬวิทยา
นายสุรพงษ พรมเทา
ดร.วณี ปนประทีป
คุณทิพาพร สังขพันธ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. ศิริรัตน ลิกานนทสกุล เครือขายวิชาชีพเทคนิคการแพทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอ ๘.๔ ยอหนาที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของหองปฏิบัติการภายในประเทศ เชน เพิ่ม
กระทรวงสาธารณสุข ตัดกรมวิทยศาสตรการแพทย ออก
บรรทัดที่ ๓ เพิ่มศักยภาพ “นักเทคนิคการแพทย” นักวิยาศาสตรการแพทย และ “บุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ” (ขอเพิ่ม) ที่ทํางานในหองปฏิบัติงาน
๒. นายวราวุธ อยูดี สมัชชาสุขภาพจัหงวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร
เอกสาร ๑/๒ ขอ ๑ การเตรียมความพรอม”ในดานงบประมาณและยุทธภัณฑ เฝาระวังปองกันและ
ควบคุมโรคในสัตวและในคน”
๓. แพทยหญิงทัศนีย เอกวานิช สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
๑. เอกสารหลัก ๒ ขอเปลี่ยนขอ ๕.๑.๔ เดิม เปน ๕.๑.๕ และแก ๕.๑.๔ ใหมดังนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รับผิดชอบเฝาระวังโรคในเนื้อสัตวชําแหละโดยเปนผูออก
อาชญาบัตรและชันสูตรเนื้อสัตวชําแหละในโรงฆาสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนนําออกจําหนาย
๒. ในรางมติ ๒ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๖ โดยใหกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๓. ในรางมติ ๒ ขอ ๑ บรรทัดที่ ๒ จากดานลาง ขอเพิ่มขอความทายประโยคเดิม
“การเตรียมความพรอม เฝาระวังปองกันควบคุมโรคในสัตวและในคน ในระดับประเทศ จังหวัด
และทองถิ่น”
๑๓

๔. รางมติ ๒ ขอ ๑ ขีดยอยที่ ๗ ”ตรวจพบ” แกเปน “ตรวจสอบ” ดังขอความใหม การคนหาและ
ตรวจสอบเพื่อการรับมือกับอาวุธชีวภาพ
๔. นางวิรงรอง หุนสุวรรณ กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารหลัก ๒ ขอ ๘.๔ ขอเพิ่ม เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอแกไข
ขอ ๓ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ยังไมมีกฎหมายรอรับการตรวจโรคในสัตวนําเขาจากตางประเทศ ตัดออก
เนื่องจากมีการดําเนินงานอยูเปนประจํา
ขอ ๔ พ.ร.บ.ควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอ
แกไขจาก กระทรวงมหาดไทย เปน กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๕. นางสาวมรกต ศรีงาม สมัชชาสุขภาพจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร รางมติ ๒ หนา
๒/๒ ขอที่ ๓ ขอใหคณะกรรมการในขอที่ ๑ เสนอแผนยุทธศาสตร….เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป และ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔
๖. นายธีรวัฒน ศรีปฐมสวัสดิ์ เครือขายคนพิการ จังหวัดกรุงทพมหานคร รางมติ ๑ขอที่ ๑
๑) ขอใหเพิ่มหนวยงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒) ขอเพิ่มยุทธศาสตรตางๆ เชน การจัดการสัตวจรจัด เชน สุนัข แมว เปนตน
๗. นายอาทร อุคคติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง รางมติ ๒ ขอ ๑
ยอหนาที่ ๓ มีความกังวลวา...ใหเพิ่มขอความ ดังนี้...อีกทั้งการสื่อสารสาธารณะในเรื่องอุบัติใหม
ยังขาดยุทธศาสตรในระดับดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับชุมชนที่ชัดเจนในระยะกอน...
มติขอที่ ๑ ใหเพิ่ม “สํานักนายกรัฐมตรี” ใหแกไขบรรทัดที่ ๗ ของมติที่ ๑ คําวา “ซึ่งควร
ประกอบด ว ย ยุ ท ธศาสตร ต า งๆ เช น ...” ให แ ก ไ ขเป น ประโยคต อ ไปนี้ แ ทน “ซึ่ ง แผนยุ ท ธศาสตร ต อ ง
ประกอบดวยเนื้อหาที่ครอบคลุมยุทธศาสตรตางๆ ไดแก...”
๘. นายวีรพงษ เกียงสินยศ เครือขายสรางเสริมสุขภาพองครวม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพิ่ม
มติขอ ๑
การสื่อสารสาธารณะ ตองเสนอขอเท็จจริงไมปดบัง และใหความเขาใจอยางถูกตอง ทั้งระดับชาติ
และระดับชุมชน ในการรองรับโรคติดตออุบัติใหม
๙. นายสัญญา แพทยจะเกร็ง สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี เอกสารหลัก ขอที่ ๕
หนา ๓/๖ ขอ ๕.๑.๕ ขอใหกระทรวงคมนาคม จัดระบบฐานขอมูลเคลื่อนยายของประชากรเพื่อใชในการติดตาม
ควบคุมโรคทีร่ วดเร็ว โดยเชื่อมโยงและเขาถึงกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับวิชาการ และระดับปฏิบัติการ
เอกสารรางมติ ขอ ๑ เพิ่มเติมหนาที่ ๑/๒ พัฒนากรจัดการดานสุขาภิบาล การเฝาระวัง และ
ควบคุมโรคใหมีประสิทธิภาพ
เอกสารางมติ ขอ ๑ เพิ่มขอความ หนา ๒/๒ การวิจัยการจัดการความรูและจัดทําฐานขอมูลและ
ประสานเขาถึงหนวยงานที่เกีย่ วของระดับวิชาการ และปฏิบัติการ
๑๐. นางทินมณี ทิพยปญญา สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หลัก/๒ ขอที่ ๘ ยอ
หนาที่ ๘.๒ การบริหารจัดการปญหายังขาดการบูรณาการและความรวมมือจากทุกภาพสวนเพิ่มเติมวา รวมทั้ง
ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมและตอเนื่อง
๑๔

...โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพิ่มเติมวา...รวมทั้งชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
๑๑. นายวิวัฒน คณะบุตร สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย รางมติขอที่ ๑ ขอ
เพิ่มเติมหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ กระทรวงคมนาคม และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑๒. ศ.ดร.วี ร ะพงศ ปรั ช ญาสิ ท ธิ กุ ล สถาบั น การศึ ก ษาและเทคนิ ค การแพทย บรรทั ด ที่ ๓
เกี่ยวของจําเปนตองเปน “ขอมูลขาว” ที่มีความถูกตอง ชัดเจน

ผูจดสาระสําคัญ
หทัยชนก สุมาลี

๑๕

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๓
เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูส ูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการคณะที่ ๑
วัน ศุกร ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๔๕ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต
นายสุรเดช เดชคุมวงศ
ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท
นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. นายอํานวย วิไลลักษณ เครือขายจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รางมติไมสอดคลองกับ
สราง นํา ซอม เนนตั้งรับ เสนอมติเชิงรุก ๔ ประการ คือ
๑. ใหกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนยปรึกษาดานสุขภาพผูสูงอายุในระบบ Call Center ให
คําปรึกษาดานสุขภาพแกผูสูงอายุไดตลอเวลา (สายดวนสุขภาพ)
๒. ใหหนวยงานภาครัฐที่ควบคุมดูแลสื่อทุกประเภท กําหนดนโยบายใหสื่อนําเสนอรายการดาน
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุใหมากขึ้น
๓. ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เสนอคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬาจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุระดับชาติอยางเปนทางการเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุรักการออกกําลังกาย
๔. ใหหนวยงานที่กํากับดูแลสถานพยาบาลทุกสังกัด กําหนดนโยบายใหสถานพยาบาลปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๑) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไว โดยห
ความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงการบริการรักษาพยาบาลโดย
ทั่วถึง
๒. พันโทประพันธ วรฉัตร สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี รางมติ ๓ ขอที่ ๔ วรรค
สุดทาย “ใหเพิ่มขอความตอจากองคกรวิชาชีพโดยเพิ่มความวา” “สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมถ” ใหเขามามีสวนรวมผลักดันในขอ ๔.๑ ถึง ๔.๘ เพราะมีเครือขายทุกจังหวัด ในขอ ๔.๑ ถึง ๔.๘
๓. นายสมพงษ จรงไทย สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ขอ ๒.๑ เพิ่มขอความ “และจัดตั้งศูนย DAY CARE ตอทายขอความในชุมชน ในบรรทัดที่ ๒
นอกนั้นคงเดิม เพื่อความสมบูรณของขอ ๒.๑

๑๖

ขอ ๔.๗ เพิ่มขอความ “และพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุตอทาย ขอความใหมี
มาตรฐานในบรรทัดที่ ๒ ขอ ๔.๗ นอกนั้นคงเดิม
เพิ่มขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งศูนย DAY CARE สําหรับ
ผูสูงอายุและสนับสนุนงบประมาณมนการอบรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ (อพส.) ใหครบทุกหมูบานใหสัมฤทธิ์
ผล อยางจริงจัง ตามมติครบ ๑๐ เมษาน ๒๕๕๒
๔. นายวิชัย มวงกลิ่น เครือขายแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอ ๗ เรื่องรายงาน
ความกาวหนา แนะนําใหติดตามมีรายงานทุกป
๕. นายสถาพร ธรรมสถิตย ผูสูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ
ขอ ๑ จากมติขอ ๑ บรรทัดที่ ๕ ขอใหแกไขจากประโยคที่วา “นโยบายการดูแลระยะยาว” แกไข
เปน “นโยบายการดูแลตลอดชีวิต”
ขอ ๒ ขอใหขอ ๔.๑ พิจาณารับรองเพิ่มเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพึงจากอัตราของ
ผูสูงอายุทั่วไป
ขอ ๓ ขอใหเพิ่มเติมขอ ๔.๒ บรรทัดที่ ๓ ตอจากในครอบครัวและชุมชนใหสภาผูสูงอายุแหง
ประเทศไทยเพิ่มโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน” ใหครอบคลุมทั่ประเทศทุกชุมชนและใหจัดงบประมาณเพิ่มให
อผส. (อาสาสมัครและผูอายุ) ใหมากกวาเดิม เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ อผส.
๖. นางสาวนีย ประทีปทอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ขอ ๒ เติมขอ ๒.๕ สนับสนุนงบประมาณใหภาคประชาชน เชน สาขาสภาผูสูงอายุแหงประเทศ
ไทยฯ จังหวัดสงขลา ชมรมผูสุงอายุ ภาคีเครือขายสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุในภาวะพึ่งพิง
๗. ดร.วันสุรีย พรหมภัทธ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
มติขอ ๑ บรรทัดที่ ๓-๔ ขอแกไขประโยค “โดยมีการดูแล...ไมแยกสวนกัน” เปน “มีระบบสนับสนุน
ใหสถานบริการผูสูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการใหบริการแกผูสูงอายุ โดยยึกหลักการสุขภาพแบบองค
รวม”
มติขอ ๒ ขอ ๒.๑ บรรทัดที่ ๒ หลังประโยค “โดยใหมีผูสูงอายุเปนกรรมการอยูดวย” ใหเพิ่มเปน
“ในสัดสวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ”
บรรทัดที่ ๒-๓ เพิ่มเติมและปรับแตงบางคําในประโยค (คําเพิ่มเติมและปรับแตง คือ คําที่ขีดสิ้นใต
แสดงไวดังนี้ “จัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง พรอมทั้งใหระบุภารกิจนี้ ใน ขอบัญญัติทองถิ่นหรือแผนพัฒนา
ทองถิ่นประจําป”
ขอ ๒.๓ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคําวา “ตามความจําเปน” ตอทายประโยค
มติขอ ๔ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มเติมคําวา “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” ตอจากกระทรวงแรงงาน
๘. นายไตรสิทธิ์ ภูมิสุข สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร ขอที่ ๒ ยอหนาที่ ๒ เพิ่มตอ
จาก ๒.๔ เปน ๒.๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทุกแหงจัดอบรม อาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุใน
หมูบาน มีหนาที่ดูแลและเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การกินยา ใหกําลังใจ
โดยทําอยางตอเนื่อง โดยมีงบสนับสนุน คาเดินทาง คาสมนาคุณแกอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ตลอดไป
ทุกพื้นที่
๙. นายสงัด สงามบานโคก สมัชชาสุขภาพจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รางมติขอ ๓ ขอ
เพิ่เติมเปนขอ ๗ สําหรับขอ ๗ เพิ่มที่ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการฯเลือ่ นไปเปนขอ ๘

๑๗

ขอ ๗ ขอใหสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทย
จํานวนมาก ควรจัดใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนดานผูสูงอายุ
๑๐. นางสุภาวดี วาทิกทินกร สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน จังหวัดนาน
๑. แกไขขอ ๒.๓ ใหมีขอความดังนี้ สงเสริมอาชีพหรือพิจารณาจัดสวัสดิการสังคมใหกับ
ครอบครัว และอาสาสมัครที่ดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง เพื่อลดบทบาทเชิงซอนของผูดูแล”
๒. ตัดขอ ๒.๔ เดิมออกไปกอน
๓. เพิ่ม ๒.๔ ใหม ขอความดังนี้ “สงเสริมสับสนุนใหเกิดอาสาสมัครชุมชนดูแลผูสูงอายุที่อยูใน
ภาวะพึ่งพิงในชุมชน”
๔. ขอแกไขขอ ๓ เปน ๓. ภาคประชาสังคม ขอ ๓.๑ ใหขอความเดิมของขอ ๓
๕. ขอเพิ่มขอ ๓.๒ ขอความดังนี้ “จัดใหมีศูนยดูแลพักพิงฟน ฟูสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
ชุมชนตามความตองการของพื้นที่ ภายใตการบริหารจัดการของชุมชน โดยการสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและองคกรภาครัฐ
๖. ขอแกไขขอ ๔.๔ ใหมีขอความดังนี้
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะการดูแลผูสูงอายุและการสรางจิตสํานึกในเรื่องความเปน
ครอบครัวใหแกญาติและบุคากรกลุมที่ไมใชวิชาชีพดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพึ่งในชุมชน สวนผูดูแลที่ไดรับ
การวาจางใหอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรวิชาชีพนัน้ ๆ
๑๑. นางกมลวรรร บุญญวงศ สมัชชาสุขภาพจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง
ขอ ๒.๒ จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุใหครอบคุมการแบงประเภทตามกลุมภาวะพึ่งพิง ทุกตําบล (ขอ
เพิ่ม)
๑๒. นางกัศญฐญาณ ภูสวัสดิ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
มติขอ ๑ วรรคสุดทาย แกไขเปน “ขอใหรฐั บาลกําหนดใหแผนผูสูงอายุแหงชาติบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๔๕- ๒๕๖๔) เปนวาระแหงชาติ”
มติขอ ๓ ขอใหเพิ่ม “สาขาสภา” มีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการผลักดันนโยบาย
ทองถิ่น
มติขอ ๔.๓ เสนอใหปรับแกไขขอความเดิมเขียนไววา “พิจารณาแยกหนวยงานรับขึ้นทะเบียน”
แกไขเปน “ใหกระทรวงสาธารณสุข รับขึน้ ทะเบียน”
มติขอ ๔.๗ เสนอใหเพิ่มเติมขอความ หลังคําวา “ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ” เปน
“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ”
มติขอ ๖ โดยขอใหเพิ่มสาขาสภาพผูสูงอายุแหงชาติ รวมดวย
ขอใหเพิ่มมติอกี ขอ คือ กําหนดใหคณะกรรมการผูสูงอายุ ประจําจังหวัดซึ่งจัดตั้งโดย
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยผูสูงอายุ เขาเปนไปตาม
พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๓. นางสาวสุนันท ดวงจันทร เครือขายผูหญิงกับการพัฒนาวิชาการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอ ๒.๓ สนับสนุนคาอุปโภค บริโภค...อยูในภาวะยากลําบากเทานั้น
ขอ ๔.๔ ตอจากสรางจิตสํานึกในเรื่องความรุนแรงการถูกทอดทิ้ง ในเรือ่ งอาสาสมัคร เพิ่ม ใหมี
อาสาสมัครที่เปนนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ไดเยี่ยมผูสูงอายุ เชน ลูกเสือ เนตรนารี และมีคะแนนความดีใหดวย

๑๘

ขอ ๔.๗ ตอจากทั้งบริการสุขภาพ และสังคม เติม “เรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความรุนแรง และ
การลวงละเมิดทางเพศตอผูสูงอายุที่เปนเพศหญิง
ขอ ๔.๘ ศึกษาผลกระทบนโยบาย หรือมาตรการ
ขอ ๗ ที่มีผูเสนอเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนในการดูแลผูสูงอายุ ใหคํานึงถึงเรื่องสุขภาพกาย
สุขภาพจิต ถูกทอดทิ้ง และคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานดวย
๑๔. นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย เครือขายผูพิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ยอหนาที่ ๑ ตระหนักดี...ตองประสบกับทุพพลภาพหรือพิการ ตองประสบกับภาวะทุพพลภาพจน
เปนคนพิการ
ยอหนาที่ ๑ ตระหนักดี...วาประเทศไทย...(บรรทัดสุดทาย) ชวยลดความทุพพลภาพซ้ําซอน
และชอลภาวะพึ่งพิงได
ยอหนาที่ ๒ เปนกังวล ตอการลดลง...(บรรทัดที่ ๓) ผูสูงอายุที่อยูในสภาพทุพพลภาพหรือพิการ...
แกไขเปน ผูสูงอายุที่อยูในสภาพทุพพลภาพจนเปนคนพิการ
ยอหนาที่ ๔ เห็นดวยวามี...(บรรทัดสุดทาย) มาตราฐานการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ ใน
สถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
แกไขเปน มาตราฐานการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ และผูสูงอายุที่เปนคนพิการในสถาบัน
ภาครัฐและเอกชน
๑๕. นายไววิทย หวานเสนาะ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด จังหวัดตราด ขอที่ ๔ และ ๔.๗
ขอที่ ๔ เพิ่มเติม กระทรวงคมนาคม ตอทายจาก กระทรวงแรงงาน
ขอ ๔.๗ พัฒนาศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูองายุใหจัดบริการดูแลระยะยาว ทั้งบริการดาน
สุขภาพและสังคมใหมีมาตราฐานครบถวนตาม พ.ร.บ. พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑
ขอเพิ่มเติมขอที่ ๘ ความวา “ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชน
ในชุมชนมีการจัดตั้งกลุมการออมและจัดสวัสดิการ เพื่อใหมีสวัสดิการและเบี้ยยังชีพ ในชวยปลายของชีวิต”
๑๖. นางนิตยา ปดทุม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพิ่มมติ ขอ ๔ อีก ๒ ขอยอย
เพิ่มมติ ๔.๙ ใหสงเสริมสนับสนุนงบประมาณแกองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินการดูแลผูสงู อายุที่อยู
ในภาวะพึ่งพิง
เพิ่ม ๔.๑๐ คุมครองพิทักษสทิ ธิแกผุสูงอายุ ที่อยูในภาวะพึ่งพิง ทีไ่ มปรากฎหลักฐานใดๆ หรือสืบ
ไดวาเปนคนไทย ใหไดรับสวัสดิการเทาเทียมที่พึ่งไดรับ อยางทั่วถึง
๑๗. นายมนลัด ภัทรเศรษฐเศรณี สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เพิ่มเติมในหัวขอใดก็ได
๑. เปดโอกาสใหผูสูงอายุมีศักยภาพชวยดูแลกันเอง แสะสนับสนุนใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทํา
รวมกันโดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ สนับสนุน
๒. ใหเพิ่มบุคลากรที่ดูแลผูสูงอายุ โดยใหแพทยแผนไทย แพทยพื้นบาน อสม. เขารวมดูแล
ผูสูงอายุ
๑๘. นางบุษยา คุณากรสสวัสดิ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม แกไขขอความ

๑๙

ขอ ๒.๑ ตัดขอความ เปนเจาภาพประสานหนวยงานระดับทองถิ่น เพิ่มเติมขอความ มีแผนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวเพื่อ
จัดตั้ง...
ขอ ๔.๑ ออกทั้งหมด เพื่อไมนําไปสูการเลือกปฏิบัติ แตเราตองรวมกันพัฒนาใหเปนสวัสดิการ
สําหรับทุกคน ใหสามารถไดจริงตามสมควร มีคุณภาพชีวิตอยู
๑๙. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ไชยเสน สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ขอที่ ๑ ยอหนาที่ ๘ รัฐมีหนาที่ (สรางเสริมสุขภาพและ) ใหตัดขอความในวงเล็บออก
ขอมติ ๓ ขอ ๔ ขอใหเพิ่มเติม “องคกรรัฐ” ตอจาก กระทรวงแรงงาน
ขอ ๔.๕ เพิ่มเติมจาก (Care Manager) วา “โดยคํานึงความแตกตางและความตองการของ
ผูสูงอายุในบริบทที่หลากหลาย
ขอ ๔.๖ สนับสนุน...รวมทั้งบริการเคลื่อนยายผูปวย...เพิ่มเติมคําวา “สูงอายุไปรับบริการทาง
การแพทยที่หนวยบริการ” เมื่อจําเปน
ขอ ๗ ขอให...ครั้งที่ ๕ ขอแกเปน “ครั้งที่ ๔”
๒๐. สมศักดิ์ จั่นบํารุง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลําปาง สมาคมชีวิตดี จังหวัดลําปาง
ยอหนาที่ ๔.๑ พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเบี้ยยังชีพ ของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงจากอัตราของ
ผูสูงอายุทั่วไป เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคําเปน “พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเบี้ยยังชีพของผูส ูงอายุทั่วไป ทานละ
๑,๕๐๐ บาท
๒๑. รอยเอกวิชา บุญจันทร สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแกว จังหวัดสระแกว
สนับสนุนขอ ๔.๔ ยอหนาที่ ๒
๒๒.นางอุไร ธรรมธุลี สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร
ขอ ๒.๒ จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุใหครอบคลุมโดยแบงประเภทตามกลุมภาวะพึ่งพิง
ขอ ๔ ขอใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กรทะรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน องคกรวิชาชีพ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และเครือขายที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้
ขอ ๔.๑ ใหพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมเบี้ยยังชีพ เปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท/เดือน
ขอ ๕ ขอใหสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข ผลิตและธํารงรักษา
บุคลากร ฯลฯ
๒๓.นายเตวิทย นามรักษ สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร
เพิ่มขอ ๔.๙ จัดมีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนาผูสูงอายุเพื่อเปนการในการนําศีลธรรมมาใช
ในชีวิตประจําวัน
๒๔.นายโสภณ รัตนา ชมรมคุมครองผูบริโภค จังหวัดศรีสะเกษ
ขอ ๔ เพิ่มเติมขอความตอจากระทรวงแรงงานวา “สํานักงานพระพุทธศาสนา สํานัก
นายกรัฐมนตรี”
ขอ ๕ ตอจากนักจิตวิทยาวา “นักการศาสนา” ตอจากนักจิตวิทยา โดยมีเหตุผลประกอบการเสนอ
๒๕. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

๒๐

ขอ ๓ เปน “องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งชมรม
ผูสูงอายุ ภาคีสมัชชาสุขภาพ มีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการผลักดันนโยบายทองถิ่น ดานการ
ดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบติดตามประเมินผล”
๒๖. นายมนตรี สุดสม สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ขอ ๒.๕ จัดตั้งพัฒนาชมรมผูสูงอายุ โดยการอุดหนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืน
ขอ ๒.๑๓ เพิ่มคําวา ขอบัญญัติทองถิ่น เปน “เทศบัญญัติและขอบัญญัติทอ งถิ่น” เปลี่ยนกระทรวง
ศึกษา เปนสถานศึกษา
๒๗. นางสาวสุกัญญา จงเอกวุฒิ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอางทอง จังหวัดอางทอง
ขอเสนอ
๑. จากรายงานการวิจัยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ให
สถาบันการศึกษาดําเนินการทั่วประเทศพบวามี ๒ ปญหใหญของผูสูงอายุ คือ เรื่องสุขภาพ และเศรษฐกิจ จึง
ขอสนับสนุนใหมีหลักสูตรในโรงเรียนเรือ่ งสังคม วัยวุฒิ ตั้งแตการเรียนรูวา การอยูรวมกันอยางไร เปนหลักสูตร
กระทรวงศึกษาเปนเจาภาพหลัก รวมกับกระทรวงที่เกี่ยวของ และใหเนนการอมม
๒. โรคอัลไซเมอร เปนโรคที่กําลังคุกความในปจจุบันและอนาคต ขอใหรัฐจัดอบรมสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยโรคนี้อยางจริงจังตามวิถีไทย สามารถปองกันโรคได
๒๘. นายแพทยสุวัฒน กิตติดิลกกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
ขอที่ ๕ ยอหนาที่ ๑ แกไขขอความใหมเปน “ขอใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตและรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการธํารงรักษาบุคลากรวิชาชีพ...”
๒๙. นางพัชรา เลิศประเสริฐศิริ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ขอ ๔.๘ สงเสริมงบประมาณองคกร สถานศึกษาที่มีหลักสูรการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่อยูเปน
ภาวะพึ่งพิง
ขอ ๔ ญาติไดรับงบประมาณ/เขารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใน
ภาวะพึ่งพิง”
“เพิ่มขอใดที่ได” การพัฒนา กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา โดยในวิชาสุขศึกษา ใหมี
เนื้อหาการดูแลสุขภาพ/หรือการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง”
๓๐. นายมานะ วุฒิยากร สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ขอ ๔.๒ เรื่องงบประมาณดูแลผูสูงอายุ (อผส.) องคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถเบิกจายไดไม
มีชองจะไป สตง.ไมใหขอใหประสานสํานักงบประมาณเปดกวางให อบต.จายได
๓๑. นายประธาน พวงจาก สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
มติขอ ๑ บรรทัดที่ ๓ เพิ่มเติม “พรอมทําระบบภารกิจในการจัดทําเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติแก
ทองถิ่น” ในแผนพัฒนาทองถิน่ ๓ ป และแผนพัฒนาทัศนประจําป
ขอ ๒.๔ เพิ่มขอความ “จัดใหมีศูนยดูแล พักพิงฟนฟูสําหรับผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และผูพิการใน
ชุมชนตามความตองการของพื้นที”่
๓๒.นายบุญยัง วานคํา เครือขายผูสูงอายุ จังหวัดจันทบุรี
ขอ ๑ รัฐมีหนาที่จัดการดูแล ตัดสรางเสริมสุขภาพออก
๒๑

ขอ ๒.๑ ใหมีผูสูงอายุเปนกรรมการตามสัดสวนผูพิการในทองถิ่นนั้น
ขอ ๔ ใหเพิ่มขอเบี้ยยังชีพเปน...ไมต่ํากวาเสนความยากจน
๓๓. นางบุษยา คุณากรสวัสดิ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ขอ ๔.๑ วาจะตัดหรือไม
ผูจดสาระสําคัญ
เภสัชกรหญิงอรทัย วลีวงศ

๒๒

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๔
เรื่อง การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะที่ ๒
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.พงศเทพ สุธีรวุฒิ
นางศิรินา ปวโรราฬวิทยา
นายสุรพงษ พรมเทา
ดร.วณี ปนประทีป
คุณทิพาพร สังขพันธ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. สุนทรี เสงกิ่ง เครือขายแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพิ่ม “กลุมอาชีพที่มีความเสี่ยง” หลัง “กลุมผูดอยโอกาส” กอน “และกลุมผูมีปญหาเรื้อรัง”
ขอ ๑.๑ กําหนดเปาหมายการพัฒนา...เพิ่ม “ใหสามารถตอบสนองตอปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไปของประชาชนในพื้นที่” หลังคําวา “ศักยภาพ” กอนคําวา “ในการใหบริการ...”
๒. นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
เอกสารหลัก
ขอ ๑๔ บรรทัดที่ ๓ จากทาย งรประมาณ ๑,๐๙๐ ลาน ขอแกเปน ๕,๘๗๐ ลานบาท
ขอ ๑๖.๔ รอยละ ๑ เปนรอยละ ๖.๗๗
เอกสารรางมติ
ขอ ๑.๒ ให กระทรวงสาธารณสุขทบทวน “แบบปฏิบัติการไทยเขมแข็ง...” แกเปน “ขอ ๑.๒ ให
กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความสําคัญเรื่องการลงทุนดานกําลังคนในหนวยบริการปฐม
ภูมิ...”
ขอ ๑.๓ ใหมีหนวยงานเฉพาะ ระดับสํานักในกระทรวงสาธารณสุข... แกไขเปน “๑.๓ ใหมี
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข.....”
๓. นายพนมศักดิ์ เอมอยู สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒๓

เอกสารหลัก
ขอ ๙ บรรทัด ๓ “ประมาณครึ่งหนึ่งของหนวยงานบริการปฐมภูมิ “จํานวน” บุคลากรต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
เอกสารรางมติ
“ใหกระทรวงสาธารณสุขสรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหแกบุคลากรสาธารณสุขในทุกกลุม ทุกกลุม
ทุกระดับ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพ จากบุคลากรที่มีมาตรฐานที่สากลยอมรับ”
๔. นางสาวสารี อองสมหวัง เครือขายคุมครองผูบริโภคทั่วไป จังหวัดกรุงทพมหานคร
เอกสารรางมติ
ขอ ๑.๓ เสนอใหปฏิรูปหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข และใหบริหารเปนอิสระเปน
กลไก.....)
ขอ ๒.๑ ใหกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระจายงบประมาณ
กําลังคน จํานวนประชากรของหนวยบริการปฐมภูมิ
ขอ ๒.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กําหนด
มาตรการหรือกลไก...
ขอ ๒.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดําเนินการตาม
มาตรการหรือกลไก.....
ขอ ๒.๔ ใหมีกลไกติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ
๕. รศ.ดร.ภก.วิยา กุบสมบูรณ เครือขายคุมครองผูบริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารางมติ ขอ ๒.๓ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบปฐมภูมิ ประกอบดวยผูแทนจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) อาสาสมัครชุมชน ผูนําเยาวชน ผูนําสตรี ตัวแทนผูบริโภคและภาคีภาค
ประชาชนอื่ น ๆ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดทิ ศ ทาง บริ ห ารจั ด การ สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร และติ ด ตามแผนงาน ตาม
ยุทธศาสตร เพื่อใหมีระบบบริการปฐมภูมิที่ยั่งยืนในพื้นที่
๖. นายแพทยประวิทย วิริยสิทธารัตน สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ขอ ๑.๒ ขอใหกระทรวงศึกษาลงทุนดานกําลังคนในหนวยบริการปฐมภูมิ และใหมีการติดตามผล
การดําเนินการเปนระยะปตอป วาไดดําเนินการไปไดเทาใด
๗. นายแพทยอุทัย สุดสุข เครือขายผูสูงอายุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารหลักขอที่ ๓.๔
๑. เพิ่มตระหนักถึงความ รวดเร็ว ปลอดภัย ของผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ทั้งที่บานและ
สถานบริการสุขภาพ รวมทั้งระบบสง-ตอผูปวยทั่วไปและกลับ
เอกสารรางมติ
ขอ ๒ ขอเพิ่มขอ ๒.๔ “สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (กพร.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณากําหนดตําแหนงบุคลากรที่จําเปนสําหรับระบบบริการปฐมภูมิ
เพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับภาระงาน และความสําคัญของระบบการปฐมภูมิ ไดแก แพทยเวชศาสตรครอบครัว
พยาบาลเวชปฏิบัติ นักวิชาการสาธารสุข ทันตาภิบาล และนักกายภาพบําบัด
๘. นายอาธร อุคคติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

๒๔

เอกสารรางมติ
ขอ ๑ ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพรวมกับ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีภาค
ประชาชน พัฒนาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ชัดเจน ฯลฯ
....
ใหตัดขอ ๑.๓ ออกไป
เพิ่มขอความในหัวขอตอไป
“จัดใหมีการจัดบริการปฐมภูมิที่มีรูปแบบหลากหลาย เชน บริการดานการแพทยแผนไทย ดาน
การแพทยทางเลือก หมอพื้นบาน เปนตน เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเพียงพอ
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่”
๙. นางสาวชุติกานต สุริยะ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ขอ ๒ พัฒนากลไกที่มีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ ในระดับจังหวัดตัดคําวา
และระดับอําเภอ เพิ่มเติม “ระดับตําบลอยางมีสวนรวม”
ขอ ๒.๓ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัดคําวา “ภาคีภาคประชาชน” เพิ่มเติม
“ผูดอยโอกาส”
๑๐. นายวีระพงษ เกรียงสินยศ เครือขายสุขภาพแบบองครวม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารหลัก
ตระหนัก ถึงความสําคัญ ศักยภาพ ของการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย
ทางเลือก
เพิ่มขอ ๒.๔ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ให ค วามสํ า คั ญ และกํ า หนดให มี ก ารส ง เสริ ม การใช ก ารแพทย แ ผนไทย การแพทย พื้ น บ า น และ
การแพทยทางเลือกในการบริการปฐมภูมิ
๑๑. นายเอกชัย ณ ปอมเพชร เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ขอ ๕ บรรทัดที่ ๓ เพิ่มเติมคลินิกเอกชน หรือคลินิกชุนชนอบอุน (เพิ่ม) คลินิกการแพทยแผนไทย
คลินิกแพทยทางเลือก (ที่จดทะเบียน) ที่มีการขยายบริการดานการสงเสริมสุขภาพ
๑๒. รศ.ทพ.วิ รั ช พั ฒ นาภรณ เครื อ ข า ยสถาบั น การศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตร จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
เพิ่มเติมในขอ ๒.๓ ตอนทายประโยค ...”เพื่อใหมีระบบบริการปฐมภูมิที่ยั่งยืนในพื้นที่และมีการ
สงเสริมสุขภาพ โดยเนนการออกกําลังกายและสงเสริมการพัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการปองกันโรคและเปนการ
ใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก”
๑๓. แพทยหญิงทัศนีย เอกวานิช สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ขอ ๒.๒ กระทรวงสาธารณสุข...เพิ่ม และกระทรวงมหาดไทย
ขอ ๒.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น... กําหนด ใหตัดคําวา “ทิศทางการบริหารจัดการ” เพิ่ม
“แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร” ตัด “และ” เพิ่ม “และประเมินผล” ตอทายประโยค “การสนับสนุนทรัพยากร”
14. นางเบญจา รัตนมณี สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร
ขอ ๒ ขอเพิ่มในขอความ “พัฒนากลไกที่มีอํานาจในการบริเวณ จัดสรรทรัพยากรดานสุขภาพ
ในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล อยางมีสวนรวม...”
๒๕

๑๕. นายแพทย ป ระที ป ธนกิ จ เจริ ญ กลุ ม เครื อ ข า ยภาคการเมื อ ง/ราชการ/องค ก รภาครั ฐ
เครือขาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอเพิ่มปรับรางมติ
ขอ ๑ (อาจเพิ่มเปน ๑.๔) ใหกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการผลิตกําลังคนทางดานสุขภาพ
รวมทั้งหนวยอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) อยางจริงจัง
ขอ ๓ ใหรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๖. นายปริญญา ศรีสุคนธ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ขอ ๒ พัฒนากลไกที่มีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากร เพิ่มคําวา “และบุคลากรดานสุขภาพ
...”
ขอ ๒.๔ มีการบริหารบุคลากรสาธารณสุข กรณีการถายโอนภารกิจหรือการโอนยายตองมีความ
ชัดเจนและมีมาตรฐาน และสิทธิของบุคลากรสาธารณสุขตองไมต่ํากวาเดิม/สิทธิบุคคลดิมที่ดํารงอยู
๑๗. อาจารย วิ สิ ฐ จะวะสิ ก เครื อ ข า ยสถาบั น การศึ ก ษาด า นสั ง คมศาสตร แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
เอกสารรางมติ
ขอ ๒ ควรเพิ่มเนน บทบาทการใหการศึกษาเรื่องการบริโภคอาหารและโภชนาเพื่อการปองกันโรค
ควรเพิ่มการวิจัยเพื่อใหไดตัวเลข Minimum Budget ให องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สามารถตั้ง
งบประมาณประจําปของ อบต.ในการสรางระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ
๑๘. นายประสาสน รัตนะปญญา ภาคเอกชน จังหวัดมหาสารคาม
ขอใหเพิ่มในนโยบายของการใหบริการดานปฐมิภูมิ อยากใหระบุใหหมอพื้นบาน ที่มีอยูในทองถิ่น
ไดมีบทบาทรวมกับกระบวนการกําลังพลใหชัดเจนดวย เพื่อใหหมอพื้นบาน ไดมีสวนรวมชวยในการรักษาใน
ระดับปฐมภูมิอยางมีสวนรวม
๑๙. บุษกร อุยเต็กเคง ภาควิชาการ จังหวัดระนอง
ขอ ๑.๓ มีผูเสนอใหตัดอขอ ๑.๓ ขอยืนยันใหคงไวเอกสารปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขมอบให
ผูต รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ขแตล ะเขตทั่ วประเทศ นิ เทศนติ ดตามงานปล ะ ๒ ครั้ง และต อ งจัด ทํ า
แผนพัฒนายุทธศาสตร ซึ่งมี ๕ ยุทธศาสตร เชน การพัฒนายุทธศาตรการบริการ เปนตน
และทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร รายงานใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติทราบดวย
๒๐. นายศริศักดิ์ คชสวัสดิ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กังวลกับคําวา “ประชาชน” จะหมายถึง ประชาชนตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพเทานั้น ซึ่ง
หมายความวา ที่มีสัญชาติไทยเทานั้น
เสนอวา ใหระบุใหชัดในมติวาประชาชนหมายถึงใครบาง ในที่นี้ ประชาชนทุกคนในพื้นที่ รวมถึง
คนไรสัญชาติและผูดวยโอกาส
ผูจดสาระสําคัญ
นางสาวหทัยชนก สุมาลี

๒๖

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๕
เรื่อง การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอยางมีสว นรวมของทุกภาคสวน

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะที่ ๑
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา
๑๑.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต
นายสุรเดช เดชคุมวงศ
ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท
นางรัตนา สมบูรณวิทย
นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. นายสุวรรณ นันทบุต สมชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เอกสารรางมติ
ขอ ๑.๒ ใหยายมาเปน ๑.๑ เพราะเปนเรื่องที่ทําไดเลย
ขอ ๒ บรรทัดสุดทาย ...สื่อมวลชน เติมคําวา “ทุกแขนงตอทาย”
ขอ ๒ ใหมี ๘ ขอยอย
๒. นายบั ณฑิต ตันเสถีย ร กลุม เครือข ายภาคการเมื อง/ราชการ/องคก รภาครัฐ กระทรวง
อุตสาหกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารรางมติ ในตระหนักวา ขยะอันตรายจากชุมชน เชน กระปองสเปรย ภาชนะบรรจุภัณฑ
สารเคมี ที่ใชในการปองกั นและกําจัดศัตรูพืชและสัต ว เพิ่มคํานิยามขยะอันตรายใหเหมือนกับขอความใน
สถานการณและผลกระทบ
ขอ ๑ ใหคณะกรรมการสงเสริมสิ่งแวดลอมชาติและคณะกรรมการสาธารณสุขรวมกันพิจารณา
ดําเนินการ
๓. นายสํารวย ผัดผล สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน จังหวัดนาน
ตระหนักวา ขยะอันตรายจากชุมชน...เพิ่มซากน้ํามัน เครื่องยนตทุกประเภท อูบริการ
ขอ ๒.๓ ใหมีกลไกการสนับสนุนการจัดซื้อคืนซากผลิตภัณฑ โดยอุดหนุนจากเอกชนผูผลิต
ขอ ๒.๗ ใหเพิ่มบริษัทเอกชนมีสวนรวม
๔. นางสาวเพลินพิศ สุวรรณอําไพ กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ กลุม
ภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
๒๗

มติขอ ๑.๑ เชื่อมประสาน ทบทวน....ของหนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมอนามัย ตามดวยคําวา
“กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุข
มติขอ ๒.๖ ตอทายประโยคจาก ที่เกี่ยวขอ...เพิ่มประโยค “รวมทั้งการประเมินและติดตามเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ทั้งผูประกอบอาชีพที่กี่ยวของกับการจัดการขยะอันตรายและประชาชนใน
ชุมชนที่อยูใกลเคียง”
มติขอ ๒.๗ แกไขคําวา “พัฒนาขยะอันตราย” เปน “พัฒนาการจัดการขยะอันตราย”
๕. นายสุขกาย สุริยะโรจน สมาชิกสภาทองถิ่น จังหวัดยโสธร
ความนํา ขอใหเพิ่มขอความ “ผลักดัน ใหเกิดการแกปญหาขยะอันตรายจากชุมชนอยางเปน
รูปธรรม
เอกสารรางมติ
ขอ ๑.๓ ผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทุกแหงกําหนดใหปญหาขยะอันตรายเปน
วาระสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๒ รางเดิมขอ ๒.๑ – ๒.๙
ขอ ๒.๕ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาทุกแหงกําหนดหลักสูตรวาดวยการจัดการขยะอันตรายตาม
บริบทของทองถิ่น”
๖. นายสุพจน สงวนกิตติพันธ สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
มติขอ ๑ ควรตัด “ขอให” เปน “ให” หรือคําอะไรก็ไดเปรียบเสมือนมอบหมายใหปฏิบัติ
มติขอ ๒ ภาคีชุดนี้มีอํานาจหนาที่เพื่อการทํางานตามมติขอยอยตางๆ
มติขอ ๒.๓ ควรใหผูประกอบการตระหนักและรวมรับผิดชอบตอผลิตภัณฑของตน
๗. นายธนา นนทพุทธ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ขอ ๑ เพิ่มตัวแทนสํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา เหตุผลเพราะเพื่อความครอบคลุมการจัดการขยะในสถานศึกษาทุกระดับ
๘. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ เครือขายคุมครองผูบริโภคดานบริการและผลิตภัณฑ
สุขภาพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอที่ ๑ ยอหนาที่ ๑ บรรทัดที่ ๔ เติมคําวา “ขยะแรใยหิน”
รางมติ ๕ หนา ๒ เติมขอ “๑.๔ พิจารณายกเลิกการนําเขาวัตถุอันตราย สารที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูบริโภค เชน แรใยหิน”
๙. นายองอาจ พิมสาร สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ขอ ๑.๑ บรรทัดที่ ๑ ขอความเดิม “จากชุมชนที่มีในอยู” ขอความใหม “จากชุมชนที่มีอยูใน”
ขอ ๑.๒ บรรทัดที่ ๔ ขอความเดิม “คํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ” ขอความใหม “คํานึงถึงความ
ปลอดภัยตอสุขภาพเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งสิ้นคาตองมีคุณภาพและราคาที่สามารถแบงปนในทองตลาด
ได”
ขอ ๒.๒ “เลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” ขอความใหม “เลือกใชผลิตภัณฑที่
ปลอดภยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”
ขอ ๒.๘ ขอความเดิม “การจัดการขยะที่ดี” ขอความใหม “การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนที่ดี”

๒๘

ขอ ๖ ใหญ ขอ ๒.๓ ขอความเดิม “ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” ขอความใหม “ผลิตภัณฑ
ที่ปลอดภัยตอสุขภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”
๑๐. ผศ.บุญเลิศ สดสุชาติ เครือขายพิทักษสิทธิผูบริโภค จังหวัดมหาสารคาม
ขอ ๒.๓ ยอหนาที่ ๓ ตัดขอความ “สงเสริมให” แกเปน “ออกกฎหมาย มาตรการให”
๑๑. ปนัดดา ทัศศิริ เครือขายพัฒนาสังคม ๒ เพิ่มเติมเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายควบคุมการผลิต
และรับคืนสินคาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๑๒. นางสาวอรดี พลดาหาญ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย จังหวัดเลย เอกสารรางมติ
ตระหนัก ขยะอันตรายจากชุมชน ซากหลอดไฟ...อิเลคทรอนิกส เพิ่มภาชนะบรรจุภัณฑสารเคมีใช
ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว ไดกลายเปน....
มีความกังวล ตอการเพิ่ม....โดยเฉพาะซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ขอใช
ขอความ “ขยะอันตรายจากชุมชนทุกประเภท หรือทุกชนิด” แทน
มติขอ ๒ ขอ ๒.๔ เพิ่มเติม โดยเฉพาะสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการ
จัดการขยะอันตรายจากชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๑๓. นางอารมย คําเครือขายสิ่งแวดลอม จังหวัดพิษณุโลก
เอกสารหลัก ขอ ๑ ขยะอันตรายจากชุมชน เพิ่ม “ภาคอุตสาหกรรม เชน สารไชยาไนย แคดเมี่ยม
ฯลฯ”
เอการรางมติ ขอ ๒.๖
จากชุมชนของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ผูประกอบการเอกชน เพิ่ม “รวมทั้งภาคประชาชน”
๑๔. นางสาวกิตติพร ทัพศาสตร เครือขายสถาบันวิชาการ ๕ สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ จังหวัดนนทบุรี
สนับสนุนจังหวัดนานและพิษณุโลก ในประเด็น ขอควรคํานึงในขีดจํากัดดานศักยภาพในการกําจัด
ขยะ เช น หน ว ยงานขนาดเล็ ก อาจต อ งการความช ว ยเหลื อ จากหน ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนอื่ น ๆ ดั ง นั้ น การ
ประสานงานรวมกันในระดับมหภาคและระดับพื้นที่ ในการเพิ่มศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู จึงเปนเรื่องสําคัญ
จึงขอเพิ่มมติขอ ๓ คือใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนกระบวนการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาภาคสวนในระดับตางๆ ในทุกระดับ เพื่อจัดการปญหาขยะอันตรายจากชุมชน
๑๕. นายคลอง กลอมเกลี้ยง เครือขายศาสนธรรม (ศาสนาพุทธ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) รายงานผลความกาวหนา แกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งตอไป
๑๖. นายแพทยกฤษณ ปาลสุทธิ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด จังหวัดตราด
สนับสนุนใหมีมาตราการเรียกเก็บ คาเก็บขยะอันตรายที่ไมไดมีการแยกขยะทั่วไป ในอัตราที่สูง
สวนราชการกําจัดขยะอันตรายที่มีการคัดแยกแลว ใหทองถิ่นกําจัดใหโดยไมคิดมูลคา
ขอ ๒.๙ สนับสนุนใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลรานรับซื้อขยะ ใหมีการจัดการที่ดี เชน
ภาชนะบรรจุสารเคมีที่เปนอันตราย
๑๗. นายภราดร บุริตศิริวัฒนา สมชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
เพิ่มเติม ๒.๒ ตอนทาย กิจกรรมการกําจัดขยะที่หลากหลาย และมีหลายภาคสวนมาเกี่ยวของ
เชน ทอดผาปาขยะ เปนตน
ขอ ๒.๖ เพิ่มเติมตอนทาย ใหมีรางวัลแกการจัดการขยะที่ดี
๒๙

ขอเสนอเพิ่มเติม ควรคํานึงถึงภาพรวมขยะทั้งหมด ไมเฉพาะแตขยะอันตราย ใหกําหนดเปนวาระ
แหงชาติและเนนใหผูผลิตรับผิดชอบกับขยะที่เกิดจากสินคาของตน จัดตั้งกลุมเฝาระวังขยะอันตรายและสารพิษ
ในแตละพื้นที่
๑๘. นายสมัย รัตนจันทร สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใหเพิ่มเติมเปนขอ
สุดทายของรางมติ “ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีอํานาจหนาที่ในการขอใชพื้นที่ของหนวยงานอื่น ที่
อยูในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ในการบริหารจัดการขยะ ไดโดยอนุโลม
๑๙. ผศ.ดร.ปาริ ช าติ วิ สุ ท ธิ ส มาจาร เครื อ ข า ยสถาบั น การศึ ก ษาด า นสั ง คมศาสตร แ ละ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสงขลา
ขอ ๒.๑๐ ใหองคกร ผูประกอบการ และองคกรภาคเอกชนที่เปนแหลงผลิตขยะอันตราย ตอง
รับผิดชอบและจัดการกับขยะอันตรายตอชุมชนทองถิ่นที่เปนที่ปลายทาง/แหลงรับ/ตั้งสถานที่จัดการกับขยะ
อันตราย
๒๐. นายสุภาพ เถาพุทธา สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
มติขอที่ ๑.๑ เชื่อมประสานทบทวน...หนวยงานรับผิดชอบ เชน กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
มติขอที่ ๑.๒ จัดทํานโยบายดานการจัดการ...ขยะอันตรายจากซากผลิตภัณฑไฟฟา และสารเคมีที่
ตกคางในดิน น้ํา และอากาศ
มติขอที่ ๒.๑ รณรงคใหสาธารณะเกิดความตระหนัก...เครื่องใชไฟฟาและสารเคมีที่ตกคางในดิน
น้ํา และอากาศซึ่งอาจทําใหระบบนิเวศใตน้ําสูญเสีย
๒๑. นายอานัติ วิเศษรจนาร กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอคิดเห็น
๑. ควรเนนการแกปญหาในระดับครัวเรือนและชุมชน สวนภาครัฐมีหนาที่สนับสนุนและกํากับการ
จัดการปญหา
๒. วิธีการจัดการปญหาในแตละระดับตองการวิธีการแตกตางกัน ไดแก
การลดขยะ ตองสรางวินัยในครอบครัว
การคัดแยกชยะ ตองการความรูระหวางขยะทั่วไปและขยะอันตรายประเภทตางๆ
๓. ขอเสนอเชิงมาตราการ มี ๒ ดาน
๑) ดานกฎหมายที่มีอยูแลวและปรับปรุงสรางกฎหมายใหม เพื่อรองรับขยะอันตราย
๒) ดานสงเสริม เผยแพรสรางวามรู สรางวินัย และเทคโนโลยีในการใชและการวิจัยขยะ
๔. ขอเสนอกลไก
ให มี ค ณะกรรมการนโยบายและกํ ากับ ติ ดตาม โดยมี ตัว แทนจากทุ กภาคส ว น โดยเฉพาะ
ภาครัฐและหนวยงาน ภายใต พ.ร.บ.วัตถุอันตรายที่ควรมีสวนรวมในกลไกดังกลาว
๒๒.วาที่ ร.ต.อัศววิทย หมื่นสกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๑. สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการ (ตามมติขอที่ ๑) ใหมีการเลือกคณะกรรมการใหมไมใช
คณะกรรมการชุดเดิม
๒. เพื่อขอ ๑.๓ ผลักดันใหการจัดการขยะเปนวาระสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
ทุกระดับ (อบต./เทศบาล/อบจ.)
๓๐

๓. ขอเสนอ (มติ) แกเปน ขอใหสมาชิกภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ....
๔. ขอ ๒.๒ เพิ่มเติมดังนี้ รณรงคและสงเสริมใหประชาชน...
๕. เพิ่มเติม ขอใหคณะกรรมการรายงานความกาวหนาผลการ สมัชชาใหภาคีเครือขายทราบ
และความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ
๒๓.พ.ท.ประพันธ วรฉัตร สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ขอ ๒.๘ เพิ่มความวา “โดยจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และรัฐใหทุนสนับสนุน
ในการจัดตั้ง
ขอ ๒.๑๐ เพิ่มสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด (อบจ.) จัดตั้งศูนยกลางกําจัด
ขยะพิษ และขยะชุมชนที่มีพิษ

ผูจดสาระสําคัญ
เภสัชกรหญิงอรทัย วลีวงศ

๓๑

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๖
เรื่อง การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพนื้ บานและการแพทยทางเลือก ใหเปนระบบ
บริการสุขภาพหลักของประเทศ คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะที่ ๒
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.พงศเทพ สุธีรวุฒิ
นางศิรินา ปวโรราฬวิทยา
นายสุรพงษ พรมเทา
ดร.วณี ปนประทีป
คุณทิพาพร สังขพันธ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. นายวิเชียร ไทยเจริญ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอ ๑.๑ กําหนดใหมีกลไกระดับจังหวัด ที่ประกอบดวยหมอพื้นบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) หนวยงานเกี่ยวของ และภาคประชาสังคม ทําหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนบทบาทและมีการพัฒนา
ศักยภาพของหมอพื้นบาน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ (และขอใหขอ ๑.๑ เลื่อนเปน ๑.๒
และเลื่อนขออื่นๆ ไปตามลําดับ)
๒. เรือโทกลาสิงห แกวเหม สมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง ไดพิจารณารายงนเรื่องการพัฒนาการแพทยพื้นบาน การแพทย
แผนไทย และการแพทยทางเลือกใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ อยางเทาเทียมกับการแพทย
แผนปจจุบัน
ขอเสนอเพิ่มมติ จัดตั้งการแพทยแผนไทยเปนหนวยงานเพื่อเปนทบวงขึ้นกับสํานักนายกรัฐมนตรี
อีกหนวยงานหนึ่ง
๓. นางสาวพิชามญช จักรยศพงศ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
เพิ่มเติม ๑.๑.๑ สงเสริม...สภาการแพทยพื้นบาน....เพื่อสนับสนุนและสรางเสริมสถานภาพของ
หมอพื้นบาน เปนเวทีและกลไก....แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาศักยภาพใหเปนที่ยอมรับ และสานตอ...
๔. นางสาวสารี อองสมหวัง เครือขายคุมครองผูบริโภคทั่วไป จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มติขอ ๑.๓.๑ ศึกษาและพัฒนากฎหมายวาดวยยาไทยและยาจากสมุนไพรไทย เพื่อการสงเสริม
การใชยาไทย และสมุนไพรของประเทศ
๓๒

ขอ ๑.๓.๖ ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพิ่มการ
สนับสนุนใหมกี ารนําบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก เปนบริการ
สาธารณสุข ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๕. นางสุนทรี พีรกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ขอ ๑.๓.๔ ตอทาย “และใหเขาสูหลักประกันสุขภาพ ไดแก กองทุน ประกันสังคม กองทุน
สวัสดิการราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนอื่น ๆ เพื่อจะเปนการบริการใหกับประชาชน ตั้งแต
ระดับปฐมภูมิ”
ขอ ๑.๓.๖ ตอทาย ๒) เพิ่มในวงเล็บ ๓) ใหผูประกอบโรคศิลป การแพทยแผนไทยสามารถออก
ใบรับรองแพทยไดตามกฎหมาย
๖. นางสาวทิพยวรรณ สายเชื้อ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มติขอ ๑ เพิ่ม กองการประกอบโรคศิลป ตอจากคําวาการแพทยทางเลือก
ขอ ๑.๒ เปลี่ยนใหมดีงนี้ “ใหรัฐจัดตั้งสภาดวิชาชีพ การแพทยแผนไทย ใหเปนองคกรอิสระ โดย
ความรวมมือของภาคี เครือขายของการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน พื่อใหทําหนาที่ในการทําเสริม
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ใหเปนไปตามมาฐานวิชาชีพ และคุมครอง โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการเบื้องตน
ขอ ๑.๓.๒ จากคําวา จํานวน ๑๐๐ ตํารับ ใหเปน จํานวนอยางนอย ๑๐๐ ตํารับ ภายใน ๓ ป
ขอ ๑.๓.๓ ใหเปลี่ยนคําวา อยางนอย ๒๐ รายการ ภายใน ๓ ป เปลี่ยนเปน อยางนอย ๑๐๐
รายการภายใน ๓ ป
ขอ ๑.๓.๕ ใหตัดคําวา “ขอ” ออก เปลี่ยนเปน ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และคํา
วา “หมอ” เปลี่ยนเปนคําวา “แพทย”
ขอ ๑.๓.๖ ใหตัดคําวา “ขอ” ออก เปน “ใหกองการประกอบโรคศิลปะ”
๗. นายไพศาล เวชพงศา เครือขายธุรกิจดานสุขภาพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอ ๑.๓.๑ จัดตั้งกลไกศึกษาความเปนไปไดในการตรา พ.ร.บ.วาดวยยาไทยและการผลิตยาไทย
ขอ ๑.๓.๒ จัดตั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๘. นายวรวุธ อยูดี สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร
ขอ ๑.๑.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบกลุม เครือขายของหมอพืน้ บาน และ “หมอเวชมนตคาถา”
เปนสภาการแพทย
๙. นางสาววรสุดา ยูงทอง กลุมภารกิจดานการบริการสนับสนุนบริการสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข
ขอ ๑.๓.๑ จัดตั้งกลไกศึกษาความเปนไปไดในการตรากฎหมาย วาดวยยาไทยและยาจาก
สมุนไพรไทย เพื่อสงเสริมการใชยาไทยและสมุนไพรของประเทศ หรือการศึกษากฎหมายที่ยังอยูเพื่อพัฒนา
กฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับยาแผนไทย และยาจากสมุนไพร โดยไมจําเปนตองตรากฎหมายใหม
๑๐. นายอาธร อุคคติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
ขอเปลี่ยนประโยคขอความ ๑.๓.๔ “เรงรัดใหมีการจัดระบบบริการดานการแพทยพื้นบาน
การแพทยแผนไทย ควบคูกบั แพทยแผนปจจุบันในหนวยบริการสาธารณสุข โดยสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาระบบบริการ และการสงตอที่เหมาะสม”
๑๑. นายสรรค อัศโคตร สมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
๓๓

๑.) แก ไ ขภายในเนื้ อ ที่ เ ขี ย นว า การแพทย พื้ น บ าน การแพทย แ ผนไทย การแพทย ท างเลื อ ก
เปลี่ยนเปน “การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก ตามชื่อวาระ ๓.๖”
๒) เพิ่มเติมขอ ๑.๓.๑ ใหเปนดังนี้ จัดตั้งกลไกการศึกษาความเปนไปไดในการตรากฎหมายวา
ดวยยาไทย และยาจากสมุนไพร โดยมีแพทยแผนไทยรวมเปนคณะกรรมการ เพื่อเปนการสงเสริมการใชยาไทย
และสมุนไพรของประเทศ
๑๒. นายเอกชัย ณ ปอมเพ็ชร ครือขายแพทยแผนไทยและหมอพื้นบาน จังหวัดนครราชสีมา
ขอ ๑.๒ สงเสริมการรวมกลุมเครือขายของแพทยแผนไทย ไดแกผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย ๔ ประเภท เวชกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภไทย และการนวดไทย โดยตัดคําวา
“ดําเนินการศึกษาความเปนไปไดใน” กอตั้งเปน สภาวิชาชีพ การแพทยแผนไทย
๑๓. กลุมสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
ขอใหเลขาธิการ....ครั้งที่ ๕ เปนครั้งที่ ๔
๑๔. เครือขายสุขภาพเฉพาะประเด็น
เห็นดวยกับขอ ๑.๒ คงไววา “ศึกษาความเปนไปไดในการกอตั้งเปนศึกษาวิชาชีพ...”
ไมเห็นดวยวาเพิ่มคําวา หมอเวทยมนต เพราะคําวาหมอพื้นบานครอบคลุมแลว
๑๕. นายอนั น ต ห อ ทองคํ า มู ล นิ ธิ ใ นโครงการพระราชดํ า ริ (รองประธาน) จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
๑. ขอ ๑.๓.๖ ขอใหกองประกอบโรคศิลปะ แกกฎระเบียบใหเหมาะสม เชน
๑) ยกเลิกการใชใบรับรองแพทยในการสมัคร ขึ้นทะเบียน
๒) พัฒนาครูแพทยแผนไทยและผูรับประกอบโรคศิลปะมากขึ้น
๓) ยกเลิกคาธรรมเนียมการยายที่อยูของแพทยแผนไทย
๔) ใหยกลเลิกเขตการรับมอบตัวศิษย ๑๒ เขต เปนครูรับศิษยไดทั่วประเทศ
๒. ใหผูที่จะเปนอธิบดีกรมแพทยแผนไทย จบแพทยแผนไทยหรือแผนอื่นๆ ดวย
๓. ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีอัตรากําลังพล (จนท.) ที่จะไปตรวจสภาพพยาบาล/คลินิก
แพทยแผนไทย หรือตรวจเยี่ยมพัฒนาแพทยแผนไทย จนไดคุยกันรูเรื่อง เขาใจธรรมชาติ จิตวิญญาณ
ผูจดสาระสําคัญ
นางสาวสริญญา เลาหพันธพงศ
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การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๗
เรื่อง การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะที่ ๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต
นายสุรเดช เดชคุมวงศ
ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท
นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. นางบุษยา คุณากรสวัสดิ์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ขอที่ ๕ การที่เรียนผานหลักสูตรมีโอกาสลดอันตรายจากอุบัติเหตุได อุบัติเหตุเกี่ยวกับ
การสูญเสียและสวนหนึ่งเกี่ยวกับพื้นที่ เมื่อมีปญหาจะพบภาครัฐเทานั้น แตมองไมเห็นผูผลิตและผูจําหนายเขา
มามีสว นรวม
ขอ ๒.๒ ขอแกไขใหกรมการขนสงทางบกรวมกับประกอบการใหมีมาตรฐานและเยียวยาความเปน
ธรรม
ขอ ๑.๘ ใหมีการผลักดันใหมีมาตรการใหผูบริโภค อยางนอยอําเภอละ ๑ แหง
เอกสารหลัก ขอเพิ่มเติมขอ ๑๑ เสนอใชคําวาผูผลิตและผูจําหนาย ตองมีสวนรวมกับชุมชน
๒. นางสุกัญญา จงเอกยุติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอางทอง จังหวัดอางทอง
ขอ ๑.๒ ผูใชรถจักรยานยนตไดหมายถึง ผูขับขี่และผูซอนทายชัดเจนแลวหรือไม ถาไม
ชัดเจนตองระบุใหชัดเจน
ขอ ๑.๗ นโยบายปลอดแอลกอฮอล ขอใหรถทุกประเภทเพราะขอมูลที่เกิดเมาแลวขับรถยนต
สวนตัว รถจักรยานยนตที่มีมติที่เกิดสูงเชนกัน เรื่องอื่นๆ ที่ตกไปมีสวนหนึ่งที่เกิดจากงวงแลวขับจะปองกัน
อยางไร
๓. นางอัจจิมา พรรณนา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ปรับรางมติ ขอที่ ๑.๖ ใหกระศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกันจัดทํา
หลั ก สู ต รความปลอดภั ย ทางถนน และจั ด การเรี ย นการสอนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ในสถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ตลอดจนการศึกษานอกระบบ ทุกภายใน ๒ ป
๓๕

๔. นางทัศนีย ศิลปบุตร กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ กระทรวงคมนาคม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบกรมการขนสงทางบก ทุกหนวยใหความเห็นชอบ ๑.๔ ใหกรมการขนสงทางบก ใหออกใบ
อุญาติขับขี่ ๑.๓ เสริมอีก ๕ ป ขาง ๑.๔ เกี่ยวกับการผลักดันอนุญาตออกใบขับขี่ไดออกไปแลว มีการสงเสริม
การสอนโรงเรียนขับรถ ขอ ๒ เห็นดวยหมด มีการยกมาตรฐานอยางตอเนื่อง มีกฎระเบียบที่ใชในปจจุบัน
๕. นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย ผูแทนเครือขายคนพิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ไมเห็นดวย รางมติ ๗ กังวลแรกคือ สถานการณอุบัติเหตุ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ขอเพิ่ม
คําวาการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตรอยละ ๘๐ สวนใหญเปนกลุมเยาวชน เพราะเทศกาล
ปใหมไมมีคํานี้เลยไมมีการแกปญหา การสํารวจไมมี ขอ ๑๖ ใหกระทรวงศึกษาและ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหเพิ่มหลักสูตรการเคลื่อนยายที่ถูกวิธี ทําใหเกิดการสูญเสียบุคลากรมาก เปนการสูญเสียที่รุนแรง
๖. นายมนตรี สุดสม สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เปลี่ยนแปลงมติ ๑.๒ เปลี่ยนจากและผูขับขี่รถยนตตองคาดเข็มขัดนิรภัยเปน ๑๐๐% เปน “และ
ผูใชรถยนตที่มีเข็มขัดนิรภัยคาด ๑๐๐%”
ขอ ๑.๕ เพิ่ม มาตรการทางสังคมและมาตรการทางทองถิ่นเปนขอบัญญัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) เรื่องการจัดการจราจร
ขอ ๒.๑ เพิ่ม มีสวนรวมในการพัฒนาควบคุมกํากับดูแลและเปนเจาของระบบขนสงสาธารณะใน
พื้นที่
๗. นายนิอันวาร สิเดะ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี
ขอ ๑.๓ ใหศูนยอํานวยการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (เดิม) ใหลบคําวา “เพื่อ” เปน “ศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน”
ขอ ๑.๔ เพิ่ม ใหกรมการขนสงทางบก รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานการออก
ใบอนุญาตขับรถ โดยประกาศใชหลักสูตร การอบรม ๑๕ ชั่วโมง ของกรมขนสงทางบก และหลักสูตรการปฐม
พยาบาลเบื้องตนผูประสบอุบัติเหตุทางถนน จราจร” เนนใหความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ ทักษะการขับขี่
ความตระหนัก จิตสํ านึ กในการขับ ขี่ที่ปลอดภัย ความรูทัก ษะการปฐมพยาบาลเบื้อ งตน ผู
ประสบเหตุทางถนน จราจร อยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๑.๖ (เพิ่ม) ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) รวมกันจัดทําหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาทุกระดับ อยางนอย ๑ แหงตอเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ๑ แหงตอตําบล ภายใน ๒ ป
๘. นายอภิเชษฐ เสมอใจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ขอ ๑.๒ เรื่อง พ.ศ.๒๕๕๗ เปลี่ยนเปน พ.ศ.๒๕๕๓
เพิ่มการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระหวางขับขี่รถยนต และจักรยานยนต
ตองมีการตรวจสภาพรถดวย
๙. นางสาวศิริพร ภาณุเรืองรัศมี สมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา
ขอใหเจาหนาที่ท่เี กี่ยวของ โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจจราจรบังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวด จริงจัง และตอเนื่องในทุกพื้นที่ตองมีอัตราสวมหมวกนิรภัย ล็อคสายรัดคาง คาดเข็มขัดนิรภัย ขณะขับ
ขี่ ๑๐๐% ในป พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. นายวิทยา จันทรแดง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๓๖

ขอ ๑.๕ ใหสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับชุมชนชวยผลักดัน พ.ร.บ.
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดแผนชุมชนดานความปลอดภัยและมาตราการทางสังคม ที่
เอื้อใหมีการขับขี่อยางปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุมเด็กเยาวชน “และสรางกลไกหรือมาตรารควบคุมกลุมวัยรุน
ซิ่งมอเตอรไซด”
ขอ ๑.๖ สนับสนุนเครือขายสงขลาที่ใหเพิ่มหนวยงานหรือองคกรรวมในการจัดทําหลักสูตรความ
ปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา
ขอ ๑.๘ ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตราฐานทางปองกันอุบัติภัยทางถนน เปนหนทาง
ในการดําเนินการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางจริงจังและเปนรูปธรรม
๑๑. นายจิรบูรณ โตสงวน เครือขายสถาบันวิชาการ ๕ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทางสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศขอสนับสนุนรางมติในวาระ ๓.๗
สนับสนุนรางมติ ผูขับขี่อายุนอยหนาใหม เพิ่ม ๑.๘ “เรงรัดดําเนินการกําหนดเพดานแอลกอฮอล
ในเลือดของผูขับขี่อายุนอย และผูไดรับอนุญาตรายใหมใหต่ํากวาพิเศษ ขออนุญาตขับขี่อายุนอยใหต่ําเปน
พิเศษพรอมกับเรงรัดการบังคับใช”
๑๒. นายฐนงศพล โธดเตอออน สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
เห็นดวยกับมติ ๑.๗ และขอใหเพิ่มตามที่เครือขายคนพิการนําเสนอขอความบาดเจ็บและพิการ
เห็นดวยใหมีมติ ๑.๘ ตามที่เครือขายนักวิชาการภาค ๕ นําเสนอ
๑๓. ดร.วันสุรีย พรหมภัทร สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางมติ ๗ ขอ ๑.๖ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคําวา “ใหมี” แทรกระหวางและจัด “ใหมี” การเรียนการสอน
เพิ่มคําวา “ในทุกพื้นที่การศึกษา” แทรกระหวางในสถานศึกษาทุกระดับ
๑๔. นายสมัย รัตนจันทร สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ขอ ๑.๔ ขอใหปรับการอบรมเพื่อใหไดใบขับขี่จะตองมีสะสมชั่วโมง การขับขี่โดยมีผูเชี่ยวชาญ
กํากับดูแล รับรองไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง กอนไดรับใบอนุญาตขับขี่
ขอ ๑.๖ ใหเพิ่มเติมกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันทําหลักสูตร และมีผลบังคับ
ใชทุกระดับ ทุกโรงเรียน (เปนหลักสูตรบังคับเลย)
๑๕. ร.ต.อ.อรรถวิทย กันยา สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ขอที่ ๑.๒ ตัดคําวา “โดยเฉพาะ” และเพิ่มคําวา “การใชความเร็วในเขตชุมชน” ตอทาย
ขอที่ ๑.๖ เปลี่ยนแปลงตอนทายเปน “ในสภาศึกษาทุกระดับโดยระดับชั้นละ ๑ แหง”
๑๖. นายภราดร นุชิตศิริภัทรา สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
ขอ ๑.๖ (สนับสนุนการเพิ่มเติม) ของจังหวัดอางทอง ในกรณีหนวยงานตางๆ รวมกันผลักดันใหมี
หลักสูตรฯ เพิ่มเติม (หลังจากหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนในสถาบันศึกษา) เพิ่มวา และนําไปสูการปฏิบัติ
จริง เปลี่ยนคําวา “อยางนอย” เปน “มากกวา” ๑ แหง และเพิ่มเติมตอทาย ขอ ๑.๖ วา “และควรใหครบทั้งพื้นที่
ภายใน ๕ ป ทั้งในระบบและนอกระบบ
เพิ่มเติม
ขอ ๔ รณรงคทางสื่อมวลชนเรื่องความปลอดภัยในทองถนนอยางกวางขวางและตอเนื่อง
๑๗. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม คุมครองผูบริโภคทั่วไป จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๓๗

ขอ ๑.๕ ใหสภาองคกรชุมชนปกครองสวนทองถิ่น เครอขายภาคประชาสังคมและชุมชน รวม
ผลักดัน พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐ ใหเกิดมาตรการทางสังคมในการบังคับใชกฎหมายให
เกิดขับขี่ปลอดภัยโดยชุมชน โดยเฉพาะกลุมชุมชน
ใหเพิ่มหัวขอในขอ ๒ ขอ ๒.๓ ใหกรมการขนสงทางบกใหจัดใหมีสายดวนบริการผูโดยสาร และ
จัดทําคูมือสิทธิผูโดยสารแจกจายใหกับประชาชน เพื่อรณรงคใหผูโดยสารรูสิทธิและใชเดินเครื่องมือ ในการ
ตัดสินใจในการเดินทางดวยสาธารณะ และการเฝาระวังในการลดอุบัติเหตุทางถนน
๑๘. นายมะยม สุพรรณ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณ
ตัดขอความของ ๑.๑ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป ๒๕๖๒ ใหเปนรอยละ ๕๐ ทาง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป ๒๕๕๒ ปรับเปลี่ยนเปน “ใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลดลง
อยางนอยรอยละ ๕ ตอปจากปที่ผานมา
ขอ ๑.๓ เพิ่มคําวา และสงเสริมใหมีการกอสรางชองทางสําหรับจักรยานในเขตชุมชนเมือง ภูมิภาค
อยางนอยรอยละ ๕ ตอป
ขอ ๑.๗ ตัดคําวา โดยกําหนดใหปริมาณแอลกอฮอล คาไมมากกวา ๐ มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ภายใน
ป ๒๕๕๔ ปรับเปลี่ยนเปน โดยตรวจไมพบปริมาณแอลกอฮอลจากลมหายใจ ภายในป ๒๕๕๔
19. นางทัศนีย ศิลปบุตร กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ กระทรวงคมนาคม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอ ๑.๑ ใหศูนย...ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป ๒๕๖๒ ใหเปนรอยละ ๕๐
ขอ ๑.๑ ใหศูนย...ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป ๒๕๖๓ ใหเปนรอยละ ๕๐
๒๐. พ.ต.ท.เกียรติชัย ปอวิจิตกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
เพิ่มขอความในมติขอ ๑.๒ ตอจากคําวาตอเนื่อง ...”ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกชวงเวลา”...
เพิ่มขอความในมติขอ ๑.๓ ตอจากคําวารวมกันผลักดันใหมีวา ...”กําหนดขนาดเครื่องยนต (ซีซี)
ที่เหมาสะมกับผูขับขี่ที่มีอายุไมเกิน ๑๘ ป พิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กําหนดให
บุคคลอายุไมเกิน ๑๘ ป ที่ขับขี่รถจักรยานยนต โดยไมไดรับใบอนุญาตและไมใสหมวกนิรภัย เปนการประพฤติ
ตนไมสมควร ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กและเยาวชน”...
เพิ่มขอวามในขอ ๑.๔ ตอจากคําวาทักษะการขับขี่วา ...”สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจาก
การละเลยหนาที่ของผูใชรถใชถนน ตามที่พระราชบัญญัติจราจรทางบกกําหนด ความตระหนักจิตสํานึก ในการ
ขับขี่ปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการฝกอบรม ทบทวน และทดสอบทุกป รวมทั้งใหมีการศึกษาวิจัย
เพื่อกําหนดอายุขั้นสูงของผูขับขี่รถทุกประเภท
เพิ่มขอความเปนขอ ๑.๖ เพิ่มบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการควบคุมปญหา
อุบัติเหตุจราจร โดยพัฒนากลไกการบริหารจัดการ เชน เงินรางวัลนําจับ ตามกฎหมายที่เกยวของกับการใชรถ
ใชถนน
เพิ่มขอ ๑.๗ “พัฒนากลไกบริหารจัดการเชนสิบบนรางวัลนําจับ ตามพระราบัญญัติจราจรทางบกฯ
ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดหนาที่และควบคุมพฤติกรรมของผูใชรถใชถนน ที่มีผลโดยตรงตอการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อใหสามารถเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายทั้งตอเจาหนาที่ตํารวจ และอาสาจราจร
ในการดําเนินการปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุจราจร
๒๑. นายสมศรี บุญมี สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร

๓๘

๑.๑ ขอเพิ่มตอนทายวา “ทั้งนี้ขอใหมีการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพครบถวน ถูกตอง
ทันเวลา และเปนจริงรวมทั้งใหรายละเอียดมากพอ ในการนําไปใชวางแผน ดําเนินการประเมินผล และนําไปสู
การประชาสัมพันธไดอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพ”
๑.๖ ขอใหแกเปน “ขอใหสถาบันการศึกษาทุกแหงทุกระดับ” ไมใชแค ๑ แหงตอตําบล
ภายใน ๒ ป
๑.๗ นโยบายการปลอดแอลกอฮอลขอเปลี่ยนเปน “เครื่องดื่มแอลกอฮอล”
๒๒.นายอํานวย จาวสกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
ขอเพิ่มขอ ๑.๓ วาใหมีการควบคุมอายุการใชงานเกี่ยวกับรถทุกชนิด เชน การใชงานไมควรเกิน
๕-๑๐ ป เปนตน เหตุผลเนื่องจากทุกวันนี้มีรถเกาแลวนํามาซอมใหมแตสภาพก็ไมสมบูรณแตไดมาวิ่งอยูตาม
ทองถนนอยูมากมาย และถนนสรางขึ้นมารองรับเทาไหรก็ไมเพียงพอ
๒๓.นายบุญยัง วานคํา สมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
สนับสนุนมติ ๑.๖ แตเพิ่มเติมนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาทุกแหงอยางจริงจัง เพิ่มเติม มติ
๑.๘ ใหทุกขาราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการเกิดอุบัติเหตุ และมีมาตรการทางวินัยลงโทษอีกชั้นหนึ่ง เพิ่มเติมหลักสูตรการอบรมใหผูอบรมการขับขี่
จักรยานยนตขับขี่อยูในเลนของจักรยานยนตเกาและทําปายบอกเลนดวย ในขอ ๑.๔
๒๔.นางสาวเบญจมาภรณ วงศ ป ระเสริ ฐ สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
เสนอในสวนรางเอกสารมติที่ ๑ ในขอความขอที่ ๑.๒ บรรทัดที่ ๒ ขอความเห็นตาง คือ
โดยเฉพาะผูใชรถจักรยานยนต ตองสวมหมวกนิรภัยเปน ๑๐๐%
ขอความที่เสนอแทน คือ โดยเฉพาะผูขับขี่จักรยานยนต รถยนตสวนบุคคลในทุกพื้นที่ ตองมี
อัตราสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และงดใชโทรศัพทมือถือ ๑๐๐% ภายใน พ.ศ.๒๕๕๔
ผูใชเปนผูขับขี่ พ.ศ.๒๕๕๔ เพิ่มเติมทุกพื้นที่และอัตราและงดใชโทรศัพทมือถือ สวนรางมติอื่นๆ
เครือขายอุบลราชธานีสนับสนุน
๒๕. นายประเสริฐ สุรภูมิ เครือขายหมออนามัย จังหวัดนนทบุรี
ขอ ๑.๔ ขอความเดิมตอดวย จัดใหมีทดสอบสมรรถภาพรางกายและความสามารถในการขับขี่ทุกครั้ง
ที่มีการตอใบอนุญาตขับรถและใหมีการทดสอบสมรรถภาพรางกายและความสามารถในการขับขี่สําหรับผูที่มี
ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทุก ๕ ป โดยการขนสงทางบก ซึ่งในปจจุบันอาจอายุมากเกินไปทําใหสมรรถภาพขับ
ขี่ลดลง
๒๖. นายวิชัย มวงกลิ่น เครือขายแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บรรทัดที่ ๒
ตอจากขอความบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ตัด คําวาจริงจังเพิ่มวาและ
ประชาสัมพันธขอกฎหมายที่บังคับใชอยางตอเนื่อง เนื่องจากวาไมไดออกมาบอกผลดีอยางไรออกเปนครั้งคราว
ไมตอเนื่อง ๑.๒ บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ตัดคําวาจริงจังออก
๒๗. นายปยะวุฒิ พรหมประดิษฐ สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศีรสะเกษ
ในหัวขอ ๑.๖ ขอใหใชขอความตอนี้แทนทั้งหมด ขอ ๑.๖ ใหกระทรวงศึกษาธิการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมกันทําหลักสูตรการสรางจิตสํานึกและทักษะทางดานความปลอดภัยทางถนน และใหมี
การจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาทุกแหงและทุกระดับ ภายใน ป ๒๕๕๔ ดังนั้นโดย
๓๙

จัดในลักษณะการเขาคายและเนนใหมีการใชสื่อจากสถานการณจริงประกอบกับขอมูลความสูญเสียที่เกี่ยวของ
ทุกดาน
๒๘. ผูแทนเครือขายผูสูงอายุ
เสนอวาไมเห็นขอบัญญัติบางที่มีบางเลนมีการบอกเลนหรือเปลา ไปขี่บนเลนของรถยนตขี่ชามาก
นําไปสูการสูญเสียนอยมาก บางคนไมมีใบขับขี่อยากใหเนน การอบรมถือปฏิบัติอยางเครงครัด
๒๙. นายธนทร ศรีนาค สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด จังหวัดตราด
การเกิดอุบัติเหตุรอยละ ๕๐ แผนแมบทออกมาแลวใหลดลงไมเกิน ๑๐ คนตอแสนประชากร ในขอ
๑.๘ ขาดการเผยแพรทั้งบวกและลบอยากใหเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมกลุมเปาหมาย ขอเพิ่มเติมขอ ๑.๘
ใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจน ครอบคลุมและเขาถึงทุกกลุมเปาหมายอยาง
แทจริง
๓๐. แพทยหญิงทัศนีย เอกวานิช สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ขอ ๑.๔ เพิ่ม ทั้งนี้ควรกําหนดใหมีใบรับรองที่ผานการคัดกรองโรคตาบอดสี และโรคหัวใจ
รุนแรงในกรณีที่เปนผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะ

นางนิภาภรณ ดิสิงห
ผูจดสาระสําคัญ

๔๐

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๘
เรื่อง ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของผูปวย

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะที่ ๒
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.พงศเทพ สุธีรวุฒิ
นางศิรินา ปวโรราฬวิทยา
นายสุรพงษ พรมเทา
ดร.วณี ปนประทีป
นางทิพาภรณ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. นายทรงเกี ย รติ บุ ญ ถึ ง สมั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ขอแก ไ ขข อ ๓
ยุทธศาสตรภาคประชาสังคมเฝาระวังการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ขอ ๓.๑ ขอใหเพิ่มเติมคําวานํามา
เปดเผยตอสาธารณะตามกฎหมาย เหตุผลประกอบคือสปสช.สนับสนุนงบประมาณใหภาคประชาชนรวมตัวใน
การตรวจสอบและเฝาระวังและสามารถเปดเผยนั้น อาจมีการฟองรองละเมิดสิทธิทําใหเสียหายทางแพงได ควร
สนับสนุนใหภาคประชาชนกลาคิดกลาทําควรมีกฎหมายรองรับ
๒. นายวราวุธ อยูดี สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร ขอแกไขยุทธศาสตรหนา ๒
ขอ ๓.๔ ขอเพิ่มคําวา ตลอดจนชวยกันตรวจสอบและควบคุม การโฆษณาสื่อวิทยุชุมชน วิทยุหลัก โดยเฉพาะ
สื่อผานดาวเทียม ที่โฆษณาสรรพคุณที่เกินความจริงตอหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องสื่อ
๓. นายปริญญา เปาทอง เครือขายธุรกิจดานสุขภาพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอแกไขรางมติ
๘ ขอที่ ๒.๒.๑ ขอตัดคําวา “ที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจยาทั้งในและตางประเทศ” ขอแกไขรางมติ ๘
ภาคผนวก ๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ ขอ ๑.๒ ขอแกไขเปน “บังคับใชหลักเกณฑจริยธรรมตาม ๑.๑ กับทุกภาคสวน
เพื่อควบคุมการสงเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมใหมีประสิทธิภาพ”
ขอ ๑.๔ ชื่อสามัญทางยา สะกดผิด
ยุทธศาสตรที่ ๓ ขอ ๓.๑ ขอแกไขเพิ่มเติมเปน “จัดงบประมาณสนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนในการติดตาม ตรวจสอบ และ....” ขอ ๓.๕ ขอเพิ่มเติมใหมีการตรวจสอบการทํางานและบทบาท
ของสื่อมวลชนในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพตอสาธารณะ และมีการปลูกฝงจริยธรรมของการเปน
สื่อมวลชนที่ดี และมีความรับผิดชอบตอการโฆษณาและสงเสริมการขายที่สงผลกระทบตอสุขภาพ

๔๑

๔. ภญ.จิตสุดา โพธิ์ศรี สมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอแกไข
ภาคผนวกขอ ๒ ยุทธศาสตรประสานความรวมมิตรระหวางองคกรวิชาชีพดานสุขภาพ ใหตัดคําวาสุขภาพออก
เปลี่ยนเปน องคกรที่เกี่ยวของเพื่อยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ขอ ๒.๑ บรรทัดที่๒ ทายประโยค
ตัดคําวา “สุขภาพ” เปลี่ยนเปน “ผูประกอบวิชาชีพแตละสาขา”
ขอ ๒.๓ ขอแกไขขอความทั้งประโยคเปน “กําหนดมาตรการบังคับองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของเพื่อ
ยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม ตรวจสอบและดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด”
ขอ ๓.๓ ตอทายประโยคมีการเพิ่มเติม ทั้งนี้ ”ตองจัดใหมีงบประมาณเพื่อใหภาคประชาสังคมมี
สวนรวมในการเฝาระวังดวย”
๕. นายวิทิต อรรถเวชกุล กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ องคการเภสัชกรรม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มีสามประเด็น
๑) เห็นดวยกับยุทธศาสตร
๒) เพิ่มเรื่องยุทธศาสตรการบูรณาการ การทํางานของกรมตางๆของกระทรวงฯ โดยเฉพาะเรื่อง
การกําหนดราคายา
๓) เพิ่มยุทธศาสตรเรื่องการกํากับการใชกฎหมาย (Rule of Law)
๖. นายสมชาย ละอองพันธุ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ขอแกไขขอ ๒.๒.๑ (๑) ใหเพิ่มคําวา สอดคลองกับบริบทของประเทศ
ขอ ๒.๒.๒ ใหตัดคําวา “จัดทําระบบ” ทําการติดตาม ใหใชคําวา จัดทํากลไกติดตาม ตรวจสอบ
และใหเพิ่ม ใหรัฐจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพิ่อบริหารจัดการองคกรอิสระอยางพอเพียง ตอทายภาค
ประชาสังคมรวมตรวจสอบ
ขอ ๓ ใหตัดครั้งที่ ๔ เปลี่ยนเปน “ทุกป”
๗. นางวี ร วรรณ แตงแก ว กลุ ม เครื อ ข า ยภาคการเมื อ ง/ราชการ/องค ก รภาครั ฐ กลุ ม ภารกิ จ
สนับสนุนการสาธารณสุข สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ใหแกไขเอกสารในสวนสถานการณตามเอกสารที่แนบมา และแกไขรางมติ ขอ ๒.๒.๑ ตัด “จัดตั้ง
คณะกรรมการทํางานที่มา” เปน “ประสานกับหนวยงาน” และ (๑) บรรทัดหนึ่ง ตัด “ขององคการอนามัยโลก
รวมทั้งประสบการณ.......ของประเทศ” ขอ ๒.๒.๒ ตัด ”สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ....จัดตั้งองคกร
อิสระ” เปน “กระทรวงสาธารณสุขประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ”
๘. นายพนมศักดิ์ เอมอยู สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ขอแกไขขอ ๒ ยุทธศาสตรการยุติการสงเสริมการขายยา ขอ ๒.๑ ตัดคําวา “พัฒนาและ” เปน ให
มีหนวยงานควบคุมการตรวจสอบและการดําเนินการตามมาตรการบังคับขององคกรวิชาชีพดวย
๙. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม เครือขายสหพันธองคกรผูบริโภค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เห็นดวยกับร างทุกประเด็ น แต ขอเพิ่ มเติม ในยุทธศาสตรที่๒ เพิ่มคํ าวา “ร วมมือ กับกระทรวง
พาณิชยใหมีมาตรการควบคุมราคายาตามที่กฏหมายควบคุมราคาสินคาอยางเขมงวด”
๑๐. นายภาณุโชติ ทองยัง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอแกไขรางมติ ๘ ภาคผนวก ขอแกไข ยุทธศาสตรที่ ๑ หนา ๒ บรรทัดที่ ๒ เพื่อใหแพทยผูสั่งใช
ยา แกเปน เ”พื่อใหแพทยผูสั่งใหยาและกรรมการบริหารโรงพยาบาล”

๔๒

แกไขยุทธศาสตรที่ ๑ หนา ๒ บรรทัดที่ ๔ การสนับสนุนทางวิชาการ แกเปน “การสนับสนุนทาง
วิชาการ โดยเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม”
๑๑. นายพิสณฑ ศรีบัณฑิต สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ขอแกไขขอ ๒.๕ เผยแพรผลการดําเนินการ ตรวจสอบดานการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม
ของสมาชิกองคกรวิชาชีพ ในกรณีที่เห็นวาการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมนั้นสงผลกระทบตอสังคมให
องคกรวิชาชีพ เปดเผยขอมูล และนําเสนอปญหาและผลกระทบ และจัดทําขอเสนอเพื่อแกปญหาการสงเสริม
การขายยาที่ขาดจริยธรรม
๑๒. นายแพทยวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร เครือขายสถาบันวิชาการ ๕ สํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ จังหวัดนนทบุรี
Comment ๑ ไมเห็นดวยกับ TPMA กับการที่ใหตัด ๒.๒.๑ ตรงผูมีสวนไดสวนเสีย เพราะวาไม
ควรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑจริยธรรม
Comment ๒ Physician Payment Sunshine Act ๒๐๐๙ การจะ adapt ในยุทธศาสตร เนื้อหา
สาระใหบริษัทยาและธุรกิจที่เกี่ยวของรายงานใหกระทรวงสาธารณสุขใน washingtion ใหรายงานวาไดใหเงิน
เกินกวา หนึ่งพันเหรียญ ของรางวัลอื่นๆ ดังนั้น นาจะพิจารณาเรื่องยุทธศาสตร
Comment ๓ ยุทธศาสตรไม clear (Ambiguous Text) วาจะเปน voluntary หรือ Mandatory ควร
ใหมีความชัดเจน
๑๓. ภก.ทวีสิทธิ์ วีระวัฒนชัย เครือขายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เสนอใหพิจารณาขอ ๒.๒.๑ “จัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคสวนที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับธุรกิจยาทั้งใน
และตางประเทศเพื่อทําหนาที่” ขอใหพิจารณาคําวา ไมมีสวนไดสวนเสีย จะเปนเหตุใหตัดภาคประชาชนออกไป
หรือไม
สวนภาคผนวก ๑ ขอ ๒ ยุทธศาสตรประสานความรวมมือระหวางองคกรวิชาชีพ ขอเพิ่มเติม
องคกรแพทยแผนไทย
๑๔. นายทวิราบ ตันติวงษ เครือขายธุรกิจดานสุขภาพ PreMA จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอ ๒.๒.๑ ใหคงไวกับคําวา จัดตั้งคณะทํางานที่มาจากทุกภาคสวน
๑๕. เรือโทกลาสิงห แกวเหม สมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ขอแกไข ๓.๑ เพิ่มคําวา “นําคําพิพากษาของศาลมาเปดเผยตอสาธารณะ”

ผูจดสาระสําคัญ
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ

๔๓

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๙
เรื่อง การจัดการปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะที่ ๒
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.พงศเทพ สุธีรวุฒิ
นางศิรินา ปวโรราฬวิทยา
นายสุรพงษ พรมเทา
ดร.วณี ปนประทีป
คุณทิพาพร สังขพันธ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. แพทยหญิงทัศนีย เอกวานิช สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ภาคผนวกรางยุทธศาสตรฯกลุมที่ ๑ ขอ ๒.๒ ใหเพิ่ม Bullet ที่ ๗ “ผลักดันใหภาคธุรกิจทํา
การตลาดเชิงสรางสรรคในลักษณะการสรางกระแส การเฝาระวัง และปองกันภาวะน้ําหนักเกิน และโรคอวน
และพึงหลีกเลี่ยงการจัดประกวดนางงามชาง”
กลุมที่ ๑ ขอ ๓.๑ ตระหนักถึงปญหา เพิ่ม “และผลกระทบ” จากภาวะ....
กลุมที่ ๑ ขอ ๓ ขอ ๓.๔ ทายขอขอเพิ่ม “และพึงหลีกเลี่ยงการใหรางวัลดวยขนม/อาหารขยะ”
กลุมที่ ๒ ขอ ๖...ทายขอขอเพิ่ม “และพึงหลีกเลี่ยงการลงโทษนักเรียดวยการออกกําลังกาย”
๒. ดร.ทิพยวรรณ ปริญญาศิริ กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ประเด็นที่ ๑ หนาที่ ๔/๗ หัวขอยุทธศาสตร ๒.๑ ควบคุมฉลากผลิตภัณฑอาหารหัวขอยอยที่ ๒
(บรรทัดที่ ๓๒) เดิม “หามโฆษณาใดๆ บนบรรจุภัณฑหรือหีบหอบรรจุ” ขอปรับเปน “การควบคุมการโฆษณา
และการแสดงขอความใดๆ บนบรรจุภัณฑ ตองเปนไปตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
ประเด็นที่ ๒ หนาที่ ๕/๗ หัวขอยุทธศาสตร ๒.๒ ควบคุมการสงเริมการขาย อาหารประเภทไขมัน
หรือน้ําตาลหรือโซเดียมสูงกวาปริมาตรที่กําหนดหัวขอยอยที่ ๒ (บรรทัดที่ ๖-๗)
ขอความเดิม “กําหนดใหกลุมอาหารประเภทไขมันหรือน้ําตาลหรือโซเดียมสูงเปนอาหารควบคุม
เฉพาะ ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
ขอปรับเปน “กําหนดใหกลุมอาหารประเภทไขมัรนหรือน้ําตาล หรือโซเดียมสูง เปนอาหารที่ตอง
ดั้บการพิจารณาเปนพิเศษ”
๔๔

๓. สุรภารัตน สุธีพรวิโรจน สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
หนา ๓/๗ ปรับเปนลูกศร ๒ ทาง สวนหนา ๔/๗ อาหารชูสุขภาพ เสนอแทน คือ “อาหาร ขนม
เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ”
หนา ๕/๗ ขอ ๓.๒ เพิ่มสรางคานิยม การบริการอาหารพืน้ บาน
ขอ ๓.๔ เพิ่ม ตอสื่อโฆษณา
ขอ ๓.๕ สงเสริมผลักดันการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายเมื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับอาหาร ขนม
เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ และ เผยแพรขอ มูลเกี่ยวกับอาหารกอใหเกิดภาวะอวน
ขอ ๔.๑ ๔.๒ ควรกําหนดบทบาทของผูบริโภคในการผลิตในการมีสวนรวมของชุมชนและการผลิต
อาหารพื้นบาน ในงานประเพณีของชุมชน ตางกันวาจัดใหมีแตอันนัน้ การจําหนายการเฝาระวังบทบาทของ
ครอบครัวตอภาวะอวน
เพิ่มยุทธศาสตรที่ ๔ (กลุม ๑) ยุทธศาสตรการผลิตและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในครอบครัว
หนา ๖/๗ ขอ ๗ เพิ่มทางเลือกและโอกาส
ขอ ๑๒ เพิ่ม “พัฒนาระบบขอมูลอาหารทองถิ่นเพือ่ สุขภาพ” และขอ ๑๓ เพิ่ม “พัฒนาระบบเฝา
ระวัง ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับการลดน้ําหนัก”
กลุมที่ ๕ หนา ๗/๗ เพิ่มยุทธศาสตร “การสรางเสริมศักยภาพของครอบครัว” ยุทธศาสตร “การ
สงเสริมทางเลือก การจัดการภาวะอวน เชน แนวคิดแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก”
๔. นางสาวสารี อองสมหวัง เครือขายคุมครองผูบริโภคทั่วไป จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เปาหมายระยะกลางของรางยุทธศาสตร ขอ ๓ เด็กไดรับนมแคอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือน ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ในป ๒๕๕๘
รางมติ ๙ ขอ ๓.๑ ใหเพิ่ม “เครือขายครอบครัว เครือขายคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เครือขาย
คุมครองผูบริโภคทั่วไป เครือขายเทาทันสื่อ” และขอ ๓.๒ ใหทดลองมาตรการลักษณะสีสัญญาณจราจรใน
อาหารที่มีไขมัน หรือน้ําตาล หรือโซเดียมสูง”
๕. นางตุลา อุนพงศถาวร สมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เพิ่มขอ ๓ “ขอใหคณะกรรมการอาหารแหงชาติประสานงานกับคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ดําเนินการยกรางแผนปฏิบัติรวมกับกระทรวงอื่นๆ เกี่ยวของ”
๖. นายชูชัย รัตนศรีทอง เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
เพิ่มขอความใหยุทธศาตรกลุมที่ ๑ ขอ ๒.๑ บรรทัดที่ ๔ จากทาย หลังคําวา...น้ําตาลหรือโซเดียม
สูงวา “เชน อาหารที่มีเกลือสูง ไมเหมาะกับผูเปนโรคไต หรือความดันสูง” หรือ “อาหารนี้มีน้ําตาลสูง ไมเหมาะ
สําหรับเด็ก” หรือ “อาหารที่มีไขมันสูง บริโภคประจําอาจเปนโรคหัวใจหรือความดันสูง”
๗. นายสมเกียรติ ภูธรรมศิริ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแกว จังหวัดสระแกว
รางยุทธศาสตร ขอที่ ๔ กลุมที่ ๑ ขอ ๑.๕ หนา ๔/๗ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มเติมวรรคที่ ๔ ขอความเดิม
“...มีการจัดอาหารวางเพื่อสุขภาพ (Health Snack) ขอความใหม “...มีการจัดอาหารหลักและอาหารวางเพื่อ
สุขภาพ (Health Snack)”
จากเอกสารการจัดการปญหาภาวะน้ําหนักเกิน หนา ๒/๒ มติขอที่ ๒ ทายบรรทัดที่ ๒ เพิ่มเติม
หลังขอความ “...อาหารแหงชาติ...” เปน “และมอบหมายคณะกรรมการอาหารแหงชาติ และภาคีเครือขาย
สุขภาพพื้นที่ จัดทําแผนปฏิบัติการ...”

๔๕

๘. นพ. ธานินทร สนธิรักษ กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี
รับทราบวาประเทศไทยมีรายจายในการบําบัดรักษาโณคอวนภาวะน้ําหนักเกินที่ฟุมเฟอยและไม
สมเหตุสมผล
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดบริการลดน้ําหนัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลการรักษา ลดการ
ใชยา ตลอดจนผลกระทบและความรุนแรงของโรคเรื้อรังที่เกี่ยวของ เชน โรคขอเขาเสื่อม เบาหวาน
มติขอที่ ๑ เพิ่มขอความตอจากโรคอวน “โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพหลักในการ
บริหารยุทธศาสตร”
เพิ่มกลุมยุทธศาสตร โดยแยกกลุมยุทธศาสตรพัฒนาและสนับสนุนความเขมแข็งของระบบการให
การรักษาโรคอวน หรือภาวะน้ําหนักเกิดน รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ
๙. ภญ.อรทัย วลีวงศ เครือขายสถาบันวิชาการ ๕ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ จังหวัดนนทบุรี
ขอแกไข
มติขอที่ ๒ ขอปรับแกเปน ขอใหคณะกรรมกมรสุขภาพแหงชาติ นําเสนอยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนตอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบ และดําเนินการตอ...
มติขอที่ ๓ ใหปรับเปน ขอใหคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ... เปน ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนใหเกิดกลไกและกระบวนการในการเสริมของ
เครือขายคุมครองผูบริโภค
เพิ่ม ๔ องคกร ในขอ ๓.๑ คือ ๑) คณะกรรมการอาหารแหงชาติ ๒) มูลนิธิเครือขายครอบครัว ๓)
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค ๔) เครือขายคุมครองผูบริโภค
เอกสารภาคผนวก ๑ (รางยุทธศาตรฯ) การจัดการปญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน ขอเปลี่ยน
คําวา “เปาหมายระยะกลาง” เปน “เปาหมายระยะยาว” และ “เปาหมายระยะยาว” เปน “ความคาดหวังระยะยาว”
ทั้งนี้เพราะพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการดําเนินการของยุทธศาสตร
ในสวนของ “ความคาดหวังระยะยาว” ขอแกเปน “อัตราปวยของโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เกี่ยวของ
เชน (เปลี่ยนคําวาไดแก เปน “เชน”) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลือดเลือด ไมมีขึ้นในป ๒๕๖๒ และ
ลดลงรอยละ ๕ ภายใน ป ๒๕๗๒”
๑๐. นางสาวรัศมี วุฒิพินิจธรรม สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ยุทธศสาตรที่ ๑ ขอ ๑.๕ จัดใหมีอาหารสุขภาพจําหนายในหนวยงาน องคกรตางๆ สถาน
ประกอบการและชุมชนรวมถึงสงเสริมใหหนวยงานองคกร และโรงแรมใหมีจัดเมนูอาหารและอาหารวางเพื่อ
สุขภาพ
ขอ ๒.๑ ควบคุมฉลากผลิตภัณฑอาหาร กําหนดระเบียบขอบังคับตรวจสอบคุณภาพและรูปแบบ
ฉลากผลิตภัณฑอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑสุขภาพจากอุตสาหกรรม
ขอ ๓ ขอ ๓.๒ สงเสริมสนับสนุนสรางคานิยมการบริโภคอาหารที่มีวัตถุดิบประเภทปลา พืช ผัก
ผลไมของไทย และสมุนไพรทองถิ่นรวมถึงผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
ขอ ๓.๗ สงเสริมสนับสนุนผลักดันใหเกิดศูนยการเรียนรูตนแบบของหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน
เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงใหดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔๖

๑๑. ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศริอิริยานุภาพ เครือขายคุมครองผูบริโภคดานบริการ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ไมเห็นดวยกับคณะกรรมการอาหารและยา ยืนยันตามเอกสารรางเดิม แกไขเอกสารรางมติใหเปน
ตามเอกสารราง
๑๒. ทนตแพทยหญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ เครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
หนา ๔/๗ ขอ ๒.๑ ขอยยอยที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ กําหนดระเบียบ...หรือคําเตือนหากมีไขมันทรานส
ไขมัน น้ําตาล หรือโซเดียมสูง...
หนา ๕/๗ ขอ ๒.๒ ขอยอยที่ ๕ ผลักดันใหมีการนําประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑการับรอง
อาหารลดน้ําตาล ไขมัน โซเดียม...เอาคําในวงเล็บออก แกเปน “สนับสนุนใหผูประกอบการผลิตอาหาร ขนม
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ...
ขอยอยที่ ๖ ผลักดันใหบัตรแสดงเอาออก แทนดวย “ขอมูลโภชนาการ” ในเมนูอาหารของโรงแรม
...
๑๓. นายวรวุธ อยูดี สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร
หนา ๕ ขอ ๓ ยุทธศาสตรการรณรงคสาธารณะการใหขอมูล สรางความรู และความตระหนัก เปน
พิษภัยโรคอวน อยางตอเนื่อง แกไขขอความจาก “และความตระหนัก” เปน “และตระหนัก เปนพิษภัยของ
โรคอวน”
ขอ ๓.๑ รณรงคประชาสัมพันธทั้งทางสื่อสาธารณะและระดับพื้นที่ “เสริมสรางความรู ความ
ตระหนัก.....” เปน “พิษภัยของโรคอวน ถึงปญหาภาวะน้ําหนักฯ”

นางสาวประพักตร เนรมิตพิทักษกุล
ผูจดสาระสําคัญ

๔๗

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐
เรื่อง ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการคณะที่ ๒
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

ผศ.ดร.พงศเทพ สุธีรวุฒิ
นางศิรินา ปวโรราฬวิทยา
นายสุรพงษ พรมเทา
ดร.วณี ปนประทีป
คุณทิพาพร สังขพันธ
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

(ทําหนาที่แทน)

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
๑. ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน
รับรูวามาตราการของนโยบายแอลกอฮอล.....ไดแก มาตราการทางภาษีและราคา การจํากัดการ
เขาถึง เครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล เพิ่ม ขอ ๔
ขอให เลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห งชาติ รายงาน
ความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔
๒. นายเกรียงศักดิ์ สันเทพ สถาบันแสนผะพญาลําปาง จังหวัดลําปาง
ขอที่ ๕.๕.๑ ยอหนาที่ ๒ ของแนวทาง (หนา ๒๕/๓๒) แนวทาง (๑) เติม ยกระดับใหปญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนวาระแหงชาติและวาระแหงทองถิ่น ตองการเพิ่มเติม “ยกระดับใหปญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนวาระแหงชาติ วาระแหงจังหวัด และวาระแหงทองถิ่น
บทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการเก็บปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล (หนา ๒๙-๓๐-๓๑
๖.๑-๖.๘ ไมมีบทบาทขององคกรพระสงฆเลย) อยากเพิ่มองคกรทางศาสนา (พระสงฆ)
๓. นางวีรนุช วองวรรธนะกุล เครือขายสถาบันวิชาการ ๕ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ จังหวัดนนทบุรี
ขอให...โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่อมดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ เพิ่ม “คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติและจังหวัด”
๔. จารุวรรณ วุฒิ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
จุดที่ ๑ เพิ่มเติมขอความภาคประชาสังคม “เชนมาตรการทางการลดหยอนภาษีใหกับผูมีสวนใน
การควบคุม เฝาระวัง”

๔๘

จุดที่ ๒ เพิ่มหลังขอความ “สําหรับเครื่องดื่ม ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล” ทําเปนที่มั่นใจของ
เยาวชน
๕. นายนพดล มีประสาท สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ขอปรับแกขอที่ ๒ เปลี่ยนจากขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ตัดคําวา “ขอ” เหลือ “ให
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ” และขอที่ ๓ ตัดออกและเพิ่มเติมเปน “ใหคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแหงชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับจังหวัด”
๖. นายมานะ อุทธยากร สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ขอ ๕.๑.๒ สถานที่จําหนาย รานคาใดที่ตั้งอยูในที่ธรณีสงฆและจําหนายเหลาหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใหยายออกจากที่ธรณีสงฆ หรือเลิกเหลาโดยเด็ดขาด
๗. นางศิวพร คงทรัพย สมัชชาสุขภาพจังหวัดตาก จังหวัดตาก
ขอ ๕.๕.๑ ยอหนาที่ ๒ ขอเสนอเพิ่มเติม ดานมาตราการสรางความมุงมั่นและการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน ทุกระดับ ๑) ใหกําหนดเปนตัวชี้วัดของการดําเนินงานของผูวาราชการจังหวัด ๒) ใหเสนอเขาสู
แผนการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๘. นางลําดวน ออนละมุล เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ขอเสนอเพิ่มเติมประเด็นหามขายหามจําหนายเด็กอายุไมเกิน ๒๐ ป ขอเพิ่มเติมวานาจะเพิ่มคําวา
“หามเด็กอายุไมถึง ๒๐ ดื่มดวย” เนื่องจากวาเด็กสวนใหญที่มีอายุ ๑-๒๐ ป กําลังอยูในวัยเรียน วัยศึกษา ยังไม
มีงานทํา ไมมีรายได เพื่อปองกันปญหาความรุนแรง/อุบัติเหตุ/การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธกอนวันอัน
ควร (เอดส) การเสียการเรียน
๙. นายประชาญ มีสี สมัชชาสุขภาพจังหวัดสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี
มติขอที่ ๒ ยอหนาที่ ๒ โดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ เพิ่ม
“คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ”
๑๐. สุนทรี เซงกิ่ง เครือขายแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอความ ๓.๒ วา “สนับสนุนการรณรงคขจัดความรุนแรงในครอบครัว และใชในมาตราการเยียวยา
ผูหญิงและเด็กที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว อันเปนผลมากจาการเสพและติดสุราของบุคคลใน
ครอบครัว”
๑๑. พ.ต.ท.สมชาย มวงคํา สมัชชาสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เพิ่มเติมมติ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ คณะกรรมกรระดับจังหวัด
ขับเคลื่อนการใชกฎหมายอยางจริงจัง
๑๒. นายสัททนา ธรรมสุโรจน สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ให ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ เสอนต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบ ให
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ และในระดับจังหวัด ร วมกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง บังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๑๓. นายสุพจน สงวนกิตติพันธุ สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เพิ่มมติขอ ๓ ใหคณะกรรมการควบคุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขาไปรวมดวย
๑๔. นายแพทยบุณเรียง ชูชัยแสงัตน สมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๔๙

หนา ๑๖/๓๒ เอกสารผนวกแนบรางมติ ยุทธศาสตร ๑๙/๓๒ แนวทาง “พิจารณาตอยอด...ผิว
จราจร ยานพาหนะที่อยูบนผิวจราจร บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา และหอพัก พื้นที่การแขงขันกีฬา การแสดง
ดนตรีผานวัฒนธรรมและพื้นที่ใกลเคียง”
๑๕. นายฐาปนพงศ เรืองไชย องคการงดเหลา จังหวัดยโสธร
ยุทธศาสตรที่ ๒ หนาที่ ๙/๓๒ การปรับเปลี่ยนคานิยมและแรงสนับสนุนในการดื่มหรือการบริโภค
(ลัทธิเอาอยาง) เขาไปบรรจุอยูในยุทธศาสตรเพราะไมมีในการปรับจิตใจของผูบริโภค
เสนอใหเพิ่มเติมหนา ๒/๒ ใหมติเรื่องการปฏิบัติงานในขอ ๒ ใหเปนวาระหลักของชาติและปฏิบัติ
อยางจริงจัง
๑๖. นายอาธร อุคคติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
ขอปรึกษาที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒ คือ การกําหนดตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตร
ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดตั ว เลขที่ จ ะบรรลุ เ ป า หมายในแต ล ะยุ ท ธศาสตร เช น จํ า นวน อั ต รา ร อ ยละ ในกรณี จ ะ
มอบหมายใหใคร/หนวยงานใด เปนผูกําหนด หรือคณะทํางานมีแนวทางการกําหนดแลวหรือไม ถามีก็ขอให
กรุณาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดวย กอนที่จะพิจารณาลงมติรับรองแผนยุทธศาสตรดังกลาว
๑๗. นายอภิศักดิ์ วรรณไพศรี สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ขอเพิ่มมติ ๓.๒
จาก “รวมกับคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา...” เปลี่ยนเปน “รวมกับ
คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พิ จ ารณาศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการจั ด เก็ บ
คาธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือการจัดสรรงบประมาณจากภาษีสรรพสามิต และองคการภาครัฐ เอกชน หรือ
ชุมชนผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อสนับนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ และ
สนับสนุนกงอทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
๑๘. วาที่ ร.ต.บุญเลิศ ธงสอาด ภาคประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี
โดยหยึดหลักการและมาตราการ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว เปนแนวทางปฏิบัติอยางจริงจังตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว
๑๙. นายธัญญา ประวรรณรัมย สมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
เพิ่ม ๓.๓ ใหผูมีสวนเกี่ยวของในการปฏัติการในทุกระดับ ทําตนเปนตัวอยางที่ดีแกสังคมและมี
วิธีการบังคับใชใหเกิดผลอยางตอเนื่อง
๒๐. นายภานุมาศ วงศไอศูรย สมัชชาสุขภาพจัหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ขอความเดิม (เชน บริเวณทางเทา ทางสาธารณะ บริเวณใกลสถานศึกษาและหอพัก พื้นที่การ
แขงขันกีฬา การแสดงดนตรี และงานวัฒนธรรมและพื้นที่ใกลเคียง) เพิ่มเติมเปน (เชน บริเวณทางเทา ทาง
สาธารณะ รวมบริเวณศาสนสถานที่มีการแขงขันกีฬา การแสดงดนตรี และงานวัฒนธรรมและพื้นที่ใกลเคียง)
๒๑. นายชวลิต จงไพศาล สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด จังหวัดตราด
ขอที่ ๓.๒ ยอหนาที่ ๕ รวมกับคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
“และหนวยงานที่เกี่ยวของ” พิจารณาศึกษาความเปนไปไดจัดเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการจัดสรร
งบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรา เพื่อสนับสนุนการดํานินงานตามแผนยุทธศาสตร นโยบายแอลกอฮอล
ระดับชาติ และสนับสนุนกองทุนสรางเสริมและพันฒาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒๒. นายสุนทร คงทองสังข ประชาคมสุขภาพจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เพิ่มเติมขอ ๔ ใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชา
สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕
๕๐

หนา ๒๙/๓๒ ขอ ๖.๑ บทบาทรัฐบาล เพิ่มเติม (ขอที่ ๔)
การปรับ wording และขอ ๖.๖ บทบาทอุตสาหกรรมสุรา ใหเพิ่มเนนการสนับสนุนการจัดปญหา
แอลกอฮอลอยางจริงจังและตอเนื่อง (นอกเหนือจากไมขัดขวางกระบวนการจัดการกับปญหา)
๖.๒ ตกคําวาเครื่องดื่ม
หนา ๓๐/ ๓๒ ขอ ๖.๖ ขอที่ ๓ เพิ่มประเด็นการสนับสนุน การจัดการปญหาระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่
๒๓. นายวรวุธ อยูดี สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร
หนา ๒/๒ จึงมีมติดังตอไปนี้ ขอ ๓ ในหัวขอ ๓.๑ ตอทายเนนรวมถึงการพัฒนาแผนปฏิบัติการ”
โดยเฉพาะตํารวจ และสรรพสามิต บังคับใชกฎหมาย อยางเครงครัด”
๒๔. นายศราวุธ จันตาเวียง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน
หนา ๑๓/๓๒ บรรทัดที่ ๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนแบบอยางที่ดีตอการบังคับ
ใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พิจารณายอหนาที่ ๔ ในสถานศึกษา เพิ่มบริเวณสถานที่ใกลเคียงวัด
๒๕. นายวิชัย นิลคง สมัชชาสุขภาพจังหวัดนาน จังหวัดนาน
หนา ๑๒/๓๒ และ ๑๓/๓๒ เพิ่มขอที่ ๒ พัฒนาระบบใบอนุญาตจําหนายสุรา โดยมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยแตงตั้งจากคณะกรรมการระดับจังหวัด
๒๖. นายนิรพงศ สุขเมือง สมัชชาสุขภาพปตตานี จังหวัดปตตานี
ขอ ๕.๒.๒ มาตราการใหความรู ปรับทัศนคติ และเพิ่มโอกาสในการไมดื่มสุรา เพิ่มขอความหนา
๑๗/๓๒ แนวทาง “ใหขาราชการทุกสังกัดไมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาปฏิบัติงานราการ หรือกิจการที่
เกี่ยวของกับราชการและหามขาราชการดื่มเครื่องดื่มในงานกิจกรรมสังสรรคโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการระดับ
ผูบริหารและจะตองมีบทลงโทษใหชัดเจนเพื่อเปนแบบอยางที่ดี
๒๗. พล.ต.ต.รักชาติ ราชกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หนา ๒๙/๓๒ ขอ ๖ บทบาทผูเกี่ยวของเพิ่มจอ ๖.๙ บทบาทของจังหวัดตองเขมแข็งควบคุม และขอ
๖.๑๐ เพิ่มบทบาทของกรมสรรพสามิต โดยเฉพาะควบคุมการผลิตการควบคุมแอลกอฮอลเถื่อน
๒๘. ภก.สมบัติ แกวจินดา วิชาชีพเภสัชกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หนา ๑๔/๓๒ ขอ ๕.๑.๓ เพิ่มรานสะดวกซื้อตอทาย สถานที่หามจําหนาย บรรทัดตอมา “ใหทํา
บัญชีในการจําหนายแอลกอฮอล ยังรานคา”
๒๙. นายโสภณ นาขวัญ องคกรงดเหลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ขอ ๕.๑.๒ สถานที่ วัน เวลา การขาย ขอเสนอใหผูการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลสอบใบอนุญาต
ขาราชการตองเปนตัวอยางที่ดีไมควรดื่มสุราในเวลาปฏิบัติราชการ แตกฎหมายกําหนดใหผูขาย
สุราไว ๒ เวลา คือ ๑๑:๐๐ - ๑๔:๐๐ น. และ ๑๗:๐๐ - ๒๔:๐๐ หากขาราชการดื่มในเวลาราชการ คือหลัง
รับประทานอาหารกลางวันแลว ๑๓:๐๐ ไปเขาปฏิบัติงานในสํานักงาน มีปริมาณแอลกอฮอลสูง มึนเมาเปน
ตัวอยางที่ไมดีจึงนาจะมีการวัดปริมาณแอลกอฮอล ถือวาเปนตัวอยางที่ไมดีและควรจะมีบทลงโทษ เพื่อมิหให
เปนตัวยางที่ไมดีแกผูอื่น
๓๐.
นายบุ ญ เลิ ศ สดสุ ช าติ เครื อ ข า ยพิ ทั ก ษ สิท ธิ์ ผู บ ริ โ ภคจั ห งวั ด มหาสารคาม จั ง หวั ด
มหาสารคาม
หามจําหนาย เสพ บางสวน หามใหของขวัญเปนเหลา

๕๑

ควรศึกษาตัวอยางจากหมูบานปลอดเหลาไดจริง ตัวอยางบานบอนอย อําเภอเมือง บานดอนมัน
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นําไปใชกับชุมชนอื่นๆ
๓๑. นายชัยวัฒน จันทิมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
ขอเสนอการควบคุมการผลิต และเขตจําหนายในระดับจังหวัด
การยกเลิกการตงเปาภาษีในระดับจังหวัด มีผลตอการบีบบังคับใหผลิตเหลาเถื่อนในทองถิ่นสูง
๓๒. นางสาวเพี ย งออ กลุ ม เครื อ ข า ยภาคการเมื อ ง/ราชการ/องค ก รภาครั ฐ กระทรวงการ
ตางประเทศ จงหวัดกรุงเทพ
ความเห็นรางบรรทัดที่ ๒-๔ รับทราบ........อนาคตตอชาติพัฒนา คํานึงถึงปญหาความยากจน
การพัฒนาอยางยังยืน
ขอ ๕.๕.๔ ประเด็นที่ตองพิจารณา
- การถอดรายการสินคาหรือบริการ
- การจํากัดการนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมสามารถอางไดตามขอตกลงวา GATT
- การเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรที่ลดลงซึ่งเปนไปตามองคการอนามัยโลก
๓๓. ดต.ไพฑูรย ทะระลับ สมัชชาสุขภาพจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
ขอ ๕.๒.๑ ยอหนาที่ ๑ ขยายการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหครอบคลุมมากขึ้น....
ขอเพิ่ม เพลง หรือที่สงผลกระทบตอการดื่มแอลกอฮอล
๓๔. นางนภาวรรณ งามที เครือขายเกษตรทางเลือก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อยากใหคํานึงเรื่องการสื่อสารเรื่องแอลกอฮอล ตามเสื้อสกรีนของวัยรุน ที่มีแบรนดของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ซึ่งมีกระจายไปมาก
๓๕. นางอาภา หนอตา เครือขายเฉพาะ (ชาตพันธุ ชนพื้นเมือง)
หนาที่ ๑๘/๓๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจ.. เพิ่มกองทุนสุขภาพระดับตําบล
๓๖. นายอนัตน เมืองมูลไชย เครือขายสรางเสริมสุขภาพเฉพาะประเด็น
แนวทางหนา ๑๔/๓๒ จุดที่ ๒ ของแนวทางเพิ่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
จุดที่ ๕ ของแนวทางเพิ่มและพัฒนากลไกการลงโทษ การตรวจสอบโดยการใหผูจําหนายสุราแก
เยาวชนไดรับโทษรวมกับเยาวชนที่มีการกระทําความผิด
๓๗. นายแพทยสุวัฒน กิตติดิลกกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
เอกสารหลักหนาที่ ๓ นโยบายขอ ๘ แกไขขอความ “มาตราการของนโยบายแอลกอฮอล...” แก
เปน “มาตราตามนโยบาย”
ขอ ๑๐ บรรทัด ๖ ใหยกขอความตั้งแตกลุมมาตราการที่มีประสิทธิผล ใหเปนขอที่ ๑๑ กลุม
มาตรการที่มีประสิทธิผล.....
ขอ ๑๔ ขอความ “แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติเนนสนับสนุนใหเพิ่มขอความ
“เครื่องมือ” หนาคําวา “สนับสนุน” ขอความใหมเปน “แผนยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ เปน
เครื่องมือสนับสนุน...”
ขอ ๑๔ บรรทัด ๕ เพิ่มขอความ “เครื่องมือ” หลังคําวา “และ” หนาคําวา “การประสพตาม”
ขอความใหมเปน “และเรื่องมือการประสานความ...”

๕๒

หนา ๒ ขอ ๓.๑ ขอแกไขขอความ ๒ บรรทัด แกขอความใหมเปน ๓.๑ รวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หนวยงานราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนภาคประชาสังคม
และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานและเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม...
๓๘. พ.ต.ท.เกียรติชัย ปอวิจิตกุล สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
แกไขเพิ่มเติมเรื่องบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการกับปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอ ๖ เอกสารหนา ๒๙/๓๒ ขอ ๖.๔ โดยขอเพิ่มเติม ดังมีขอความดังตอไปนี้
“ผลักดันใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยใหเพิ่มโทรสําหรับการประทุษรายตอชีวิตรางกาย
หรือเพศ ที่มีสาเหตุจากการที่มีผูกระทําไดกระทําผิด เพราะความมึนเมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และเพิ่มโทษความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานเสพสุราจนเปนเหตุใหมึนเมา ประพฤติวุนวาย ครองสติ
ไมไดในที่สาธารณะ ใหสูงขึ้น รวมทั้งใหมีการทํางานบริการสาธารณดวย”
นางสาวสริญญา เลาหพันธพงศ
ผูจดสาระสําคัญ

๕๓

การบันทึกการอภิปรายโดยยอ (Summary Record)
ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑
เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม กรณีภาคใต

หองคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมที่ ๑
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๑๕-๑๗.๐๐ น.
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขานุการ
เลขานุการรวม
ผูชวยเลขานุการ

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต
นาย สุรเดช เดชคุมวงศ
ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท
นางรัตนา สมบูรณวิทย
นายสุรพล วสุโสภาพล

สรุปประเด็นสําคัญ (ไมเกินหาบรรทัดตอหนึ่งผูอภิปราย) มีดังนี้
1. นายชาญ ศุภมาศ สมัขชาสุขภาพจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
ขอ ๑.๒ ใหความสําคัญกับการทําสัมปทานเหมืองแร ดูดทราย แมน้ําลําคลอง โดยเสนอความ
คิดเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทําประชามติกอนการใหสัมปทานชนิดตางๆ นั้น
๒. ดร.รวมจิตร นกเขา สมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร
ขอ ๑.๒ เนนการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและศักยภาพของพื้นที่ และอยาก
ใหคณะรัฐมนตรีมีกลไกในการประเมิณผลกระทบอยางรอบดานกอนอนุมตั โครงการ และมีการมีสวนรวมจากทุก
ฝาย
๓. นายบัณฑิต ตันเสถียร กลุม เครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชี้แจงวาการดําเนินการพัฒนาโครงการใดของกระทรวงอุตสาหกรรม ตองอยูบนความเห็นความ
ตองการของคนในพื้นที่เปนหลัก
๔. นายปรีชา จันทรภกั ดี สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ใหความเห็นวาการทําการรับฟงความคิดเห็นควรมาจากจังหวัดขางเคียงหรือ Stakeholder ดวย
5. นายประภาส โรจนภิทักษ สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
เพิ่มการพัฒนาพื้นที่ชุมน้ํา ขอใหกรรมการทบทวนที่ตั้งตามมติที่ ๒ ทบทวนใหสอดคลองกับมติที่
๑.๒ ๑.๕ กอน
๖. วันสุรีย พรหมภัทร สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๔

อยากเนนผลกระทบตอสุขภาพมากกวาการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มความสนใจในผลกระทบ
ระยะยาว และเนนการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง
๗. นายประยูรเวช คณานุรักษ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี
เห็นดวยกับพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและศักยภาพของพืน้ ที่
๘. นายมนตรี สุดสม สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ปรับเปลี่ยนขอความเปน การพัฒนาตามความตองการและความจําเปนของทองถิน่ ปรับแกมติขอ
๑.๓ เพิ่มคําวา วิถีชีวิต “วัฒนธรรมทองถิ่น” และการกระจาย...
๙. นางดารณี ออนชมจันทร เครือขายภูมิปญ
 ญาทองถิ่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสารรางมติยอหนาที่ ๔ “เห็นวา...ทําการเกษตร ประมง การทองเที่ยว และการดูแลสุขภาพ
แบบพื้นบาน” และขอ ๑.๔ เพิ่มภาคผนวกเห็นวา ทิศทางการพัฒนาควรรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน ให
ความสําคัญกับปาสมุนไพร
๑๐. นางสวสุรัตน แซจุง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
ใหความสําคัญกับการพัษนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความตองการของ
ถองถิ่น (เพิ่มเติม) โดยเปนอุตสาหกรรมที่ไมทําลายฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต และสุขภาพชุมชนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
ขอยืนยันขอเสนอใหเพิ่มเติมประเด็น ๑.๒ ใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่และความตองการของทองถิ่น ดยเนนอุตสาหกรรมที่ไมทําลายฐานทรัพยากร สิ่งแวดลอม
และสุขภาพชุมชนทั้งระยะสั้นระยะยาว
๑๑. นายพีระ ตันติเศรณี นากยกสมาคมเทศมนตรีสงขลา ตัวแทนสันตบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย จังหวัดสงขลา
เห็นดวยกับความเห็นของตัวแทนจัหงวัดสงขลา
๑๒. นายเสณี จาวิสูตร สมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ขอมูลเพิ่มเติม ๑.๒ จะสอดคลองกับศักยภาพของพืน้ ที่ แตกระบวนการตัดสินใจใหเกิด
อุตสาหกรรมสวนใหญทองถิน่ ไมเปนผูมีอํานาจกําหนด กระบวนการมีสวนรวมสวนใหญ ใชเวทีที่เปนตัวแทนอยู
ใตอํานาจของสวนราชการ ขาดการมีสวนรวมของคนในทองถิ่นอยางแทจริง
ประธาน Wrap up ในกรณีไมมีผูคัดคานปรับแกเพิ่มเติมทั้งหมดตามขอเสนอ

ผูจดสาระสําคัญ
นายแพทยชนินทร สกุลอิสริยาภรณ

๕๕

