สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๓

สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ ๙
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สาม
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ
รับทราบและตระหนัก ถึงเจตนารมณ บทบัญญัติ และมาตรการปองกันผลกระทบจากการคาเสรีระหวาง
ประเทศในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ มติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ ที่ ๑.๒ (การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย) ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ และมติที่ ๑.๔ (การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบาย
การเจรจาการคาเสรี) และครั้งที่ ๒ มติที่ ๒.๕ (ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ) และแผนยุทธศาสตร
การควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
หวงใยและกังวล ตอผลกระทบดานลบจากการคาเสรีในสินคาทีม่ ผี ลตอสุขภาวะและสังคม๑ เชน เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ และการคุม ครองทรัพยสนิ ทางปญญาในสินคาคุณธรรม ไดแก ยาและเทคโนโลยีดานสุขภาพ
รวมถึงสถานการณที่รายการสินคาดังกลาวถูกรวมเขา กับ รายการสิ นคา ธรรมดาอื่ น ในความตกลงการคาเสรี และ
กังวลตอชองวางของระบบในการกำหนดกรอบการเจรจาการคาเสรีทุกระดับ ทั้งที่มีผลบังคับใชแลว หรือกำลังอยู
ระหวางการเจรจา และที่จะมีการเจรจาในอนาคต
ตระหนัก ถึงขอจำกัดของกลไกและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเจรจาการคาระหวางประเทศดานสินคา
ที่มีผลตอสุขภาวะและสังคมและดานบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการดำเนินการอยางบูรณาการ การมีสวนรวม
การนำมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และการใชความรูทางวิชาการ รวมทั้งขอจำกัดจากกระบวนการดำเนินการตาม
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับการคาเสรี
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหรัฐบาลและทุกภาคสวนของสังคมไทยใหสัตยาบันวาจะใหความสำคัญกับผลกระทบตอสุขภาวะ
และสังคมไมนอยไปกวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับกลไกการคาระหวางประเทศ
และแสดงจุดยืนในการปองกันผลกระทบดังกลาวตอคูเจรจาตางประเทศ
๒. ขอใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายและสนับสนุนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศดำเนินการทันทีเพื่อจัด
ใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) จากการเปดเสรีการคาระหวาง
ประเทศดานสินคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญาและอื่น ๆ รวมถึงภาระผูกพันในปจจุบันและอนาคต
จากการเขารวมเปนภาคีหรืออยูในสาระของการเจรจาเปดเสรีการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ
และสังคม อยางเปนระบบและครอบคลุมใหแลวเสร็จ เพื่อเปนแนวทางใน ๑) การกำหนดกรอบการเจรจาการคา
หมายรวมถึง ความมั่นคงทางดานอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม งบประมาณรัฐบาล รายจายครัวเรือน รวมถึงศีลธรรม
และวัฒนธรรม
๑
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ระหวางประเทศ และ ๒) การพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภาหรือหนวยงานที่มีอำนาจลงนามความผูกพัน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยใหการประเมินนี้เปนไปตาม “หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๕) โดย
ใหมีผูแ ทนจากคณะกรรมการพัฒ นาระบบและกลไกการประเมิ นผลกระทบด า นสุ ข ภาพ และคณะกรรมการ
สนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ
ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการในคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพดวย
๓. ขอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติดำเนินการ
๓.๑ นำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาตินี้เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบและสั่งการหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป
๓.๒ ประสานและสนับสนุนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศใหดำเนินงานตามมติขอ ๒ และสงเสริม
การดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๓ ประสานหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ หนวยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมกันกำหนดรายการสินคา การบริการ
การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา และอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาวะและสังคม ใหเปนรายการยกเวนจากการเจรจา
อยางถาวร (Permanent exclusion list) และรายการพึงเจรจาอยางระมัดระวัง เพื่อใชเปนแนวทางในการ
กำหนดกรอบเจรจาการคาระหวางประเทศ และทบทวนความตกลงการคาที่มีผลบังคับใชแลว โดยอาศัยผลการ
ประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพตามมติขอ ๒ หรือขอมูล ทางวิ ชาการอื่ นที่เ ปนที่ ยอมรับและผานการปรึกษา
หารือโดยสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๓.๔ ใหเผยแพรผลจากเวที ท บทวนร า งรายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห ผ ลกระทบดานสุขภาพ
โดยสาธารณะ และรายงานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพฉบับสมบูรณตามมติขอ ๒ ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่กำหนดในขอ ๑๕ ของหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
๓.๕ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงาน องคกร และสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาคเอกชน รวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนที่ไมมีผลประโยชนทับซอน
ในการดำเนินการตามมตินี้
๓.๖ รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดใหมกี ารศึกษาแนวทางการปฏิรปู กองทุนเยียวยาตาง ๆ ที่มีอยู
โดยเฉพาะที่มาของกองทุนจากผูที่ไดรับประโยชนจากการเจรจาการคาเสรีที่มีผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม
และการบริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพในการดูแลผูไดรับผลกระทบ
๔. ขอใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
๔.๑ จัดทำกรอบการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศที่ไมขัดแยงกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมถึง
นโยบายและยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของ
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๔.๒ ประสานกับหนวยงานของรัฐและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาวะและสังคมเพื่อรวบรวม
รายการสินคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญา และอื่น ๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาวะและ
สังคมทั้งทางตรงและทางออม เพื่อการประเมินตามมติขอ ๒
๔.๓ ใชหลักการระมัดระวังไวกอ น (Precautionary principle) ในการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศ
เมื่อขอมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในดานลบตอสุขภาวะและสังคมยังมีจำกัด และไมสรางขอผูกพัน (Commitment)
กับประเทศคูเจรจาจนกวาจะมีขอมูลวิชาการจากการศึกษาตามขอ ๒ ยืนยันวาการเจรจาในประเด็นนั้น ๆ ไมกอ
ผลกระทบ
๕. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๕.๑ จัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทันที เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑและวิธีการของการใช
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด
ประเภทสินคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญาและอื่น ๆ ในกระบวนการเจรจาการคาเสรีระหวาง
ประเทศ
๕.๒ ติดตามผลการดำเนินการตามมตินี้ และรายงานตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ และตอไป
ทุก ๒ ป
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