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การปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากการคาเสรีระหวางประเทศ 
 

๑. การคาเสรีระหวางประเทศของไทย และผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม 

 นับตั้งแตประเทศไทยเปนสมาชิกองคการการคาโลกเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ ประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบันใน

สนธิสัญญาและความตกลงทางการคาเสรีระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคีมาเปน

ระยะ ๆ โดยท่ีการคาเสรีระหวางประเทศน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่เพิม่ศักยภาพดานการแขงขนัทางการคารวมถึงเศรษฐกิจ 

และการลดอุปสรรคตอการคาสินคา บริการ การลงทุน และอื่น ๆ  

 จากประสบการณที่ผานมา ประเทศไทยไดแบกรับผลกระทบดานลบตอสุขภาวะและสังคมจากความตกลง

การคาเสรีระหวางประเทศ มีการวิพากษวิจารณและอภิปรายกนัอยางกวางขวางในสังคมถึงแนวทางที่ไมชัดเจนใน

การกำหนดกรอบการเจรจา การทบทวน และการเจรจาในอนาคต ในประเด็น ๑) สินคาที่มีผลลบตอสุขภาพ เชน 

ยาสูบและแอลกอฮอลไดกลายเปนสินคาธรรมดาในรายการของการเจรจาเพื่อลดภาษี และ ๒) การคุมครองทรัพย

สินทางปญญาซึ่งสงผลกระทบตอราคาและการเขาถึงยาและเทคโนโลยีดานสุขภาพซ่ึงเปนสินคาคุณธรรม 

 นอกจากน้ีจากความกังวลถึงผลกระทบจากการทำความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศที่อาจมีผลตอสุข

ภาวะและสังคม๑ ของประชาชนในทุกมิติ หลายภาคสวนไดมีการติดตามและผลักดันในประเด็นดังกลาวเพื่อให

กระบวนการการทำสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศใด ๆ ไดมีการพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาวะ

และสังคมอยางรอบคอบและรอบดาน 

 

๒. บทบัญญัติ และมาตรการปองกันผลกระทบจากการคาเสรีระหวางประเทศในปจจุบัน 

 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ 

  กำหนดในวรรค ๒ วา “... หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต

ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือจะตอง

ออกพระราชบญัญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ 

ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

เรื่องดังกลาว ...”  

 นอกจากนั้นมาตรา ๑๙๐ ยังใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงการดำเนินการแกไข

หรือเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏบิตัติามหนงัสือสัญญาระหวางประเทศดวย อยางไรกต็ามหลักการดังกลาว

ตองมีการออกกฎหมายรองรบัเพือ่การบงัคบัใชดวย ซึง่ในปจจบุนัมกีารเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ 

๓ ฉบับ จากกระทรวงการตางประเทศ สมาชิกสภาผูแทน ราษฎรจากพรรคประชาธิปตย และ กลุมศึกษาขอตกลง

เขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH)  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑๐ 

สมัชชาสุขภาพ ๓ / หลัก ๑๕ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

๑ หมายรวมถึง ความมั่นคงทางดานอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม งบประมาณรัฐบาล รายจายครัวเรือนรวมถึงศีลธรรม

และวัฒนธรรม 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๓๙๑

 ๒.๒ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๘ มาตรการขอ ๗๕ 

 กำหนดใหการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวพันมาจากหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น ๑) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาผลกระทบตอผูบริโภค

ดานสุขภาพและสุขภาวะอยางรอบคอบและถี่ถวนตามกระบวนการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตองดำเนินการ

ขอความเห็นจากองคกรผูบริโภคและภาคประชาสังคมอยางกวางขวาง ๒) สรางหลักประกันเพื่อปกปองผลเสียหาย

ที่จะเกิดข้ึนจากการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกลไกรองรับผลกระทบที่เอ้ือ

อำนวยและไมเปนอุปสรรคตอกระบวนการพัฒนาดานสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ และ ๓) เปด

โอกาสใหมีการพิจารณาผลกระทบตอผูบริโภคโดยเฉพาะดานสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากหนังสือสัญญาระหวาง

ประเทศภายหลังที่มีการบังคับใช เพื่อหาแนวทางและกลไกในการชดเชยความเสียหายจากขอตกลง ตลอดจน

พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอตกลงในกรณีที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง 

 ๒.๓ สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑)  

 จากมติที่ ๑.๒ เรื่อง “การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย” สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหการรับรองยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ตามมติที่ ๑.๒ เรื่อง การเขาถึง

ยาถวนหนาของประชากรไทย ซึ่งในยุทธศาสตรที่ ๓ ขอ ๓.๒ ระบุไววา ใหใชขอยืดหยุนของขอตกลงทรัพยสินทาง

ปญญาที่เก่ียวกับการคาที่มีอยูในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพื่อแกปญหาการเขาถึงยาอยางมีประสิทธิภาพและสม

เหตุสมผล และยุทธศาสตรที่ ๕ ขอ ๕.๑ ระบุไววา ขอตกลงเขตการคาเสรี ตองไมผูกพันประเทศเกินไปกวาความ

ตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา ค.ศ. ๑๙๙๔ (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights Agreement, TRIPs Agreement) ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกับขอ

เสนอเชิงนโยบายเพือ่การเขาถงึยาถวนหนาของประชากรไทยและมอบหมายคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 

เปนกลไกหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทยแบบ

มีสวนรวม ซึ่งในที่สุด เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติไดใหความเห็นชอบตอ

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการเขา

ถึงยาถวนหนาของประชากรไทยแลว  

 และมติที่ ๑.๔ เรื่อง “การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการคาเสรี” 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติได ๑) จัดตั้งกลไกคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศ

ที่มีผลกระทบทัง้ดานบวกและลบตอสขุภาพและนโยบายสขุภาพ ซึง่ปจจบุนัคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) 

ไดจัดตั้ง คณะกรรมการชุดดังกลาวและเร่ิมการดำเนินงานแลว ผานความรวมมือกับหนวยงานวิชาการตาง ๆ เชน 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ๒) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการมี

สวนรวมของภาคประชาชนในการเสนอรางกฎหมายวาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา

ระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรค ๕ โดยใหมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นและนำขอเสนอของภาคประชาสังคมไปพิจารณา 

๒.๔ สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) 
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 มติที่ ๒.๕ ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติ” โดยยุทธศาสตรขอ ๕.๕.๔ มาตรการปกปองความ

เขมแข็งของนโยบายแอลกอฮอลจากผลกระทบของขอตกลงการคาระหวางประเทศ กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับ

การถอนเครื่องดื่มแอลกอฮอลและบริการที่เกี่ยวของออกจากการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศในทุกระดับ 

สนับสนุนการปองกนันโยบายแอลกอฮอลจากผลกระทบจากขอตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศ พฒันากระบวนการ

เจรจาตอรองขอตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหมี

ความโปรงใสและมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยลดอิทธิพลทางตรงและทางออมจากอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล และพัฒนาการเรียนรูรวมกันของสังคมทุกภาคสวนถึงผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีระหวาง

ประเทศที่มีตอสินคาที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งแผนยุทธศาสตรนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

  ๒.๕ แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗ 

 ในยุทธศาสตรที่ ๗ ขอ ๓.๔ ของ แผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบแหงชาติ ซึ่งผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแหงชาติ (คบยช.) แลวเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วาดวย การ

แกปญหาการควบคุมยาสูบโดยใชมาตรการทางภาษี ในประเด็นการลดสิทธปิระโยชนทางภาษผีลิตภณัฑยาสบู โดย 

“กำหนดใหยาสูบเปนสินคานอกรายการของขอตกลงการคาเสรี (FTA)” 

 

๓. สถานการณการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศของประเทศไทยในปจจุบัน 

 ประเทศไทยไดใหสัตยาบันที่มีผลผูกพันกับความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไปแลวหลายฉบับ และ

ปจจุบันประเทศไทยกำลังมีการเจรจากับหลายประเทศอยูอยางตอเนื่องรวมถึงการพิจารณาความเปนไปไดในการ

เจรจาระดับ ทวิภาคีกับสหภาพยุโรป นับตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงพาณิชย โดย กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ ไดเตรียมการกำหนดกรอบการเจรจา และจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั่วประเทศ โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอีก ๔ ชุด ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตร และ

ภาคประชาสังคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนในเรื่องการจัดทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป

ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๓ เปนตนมา  

 ๓.๑ กรณีศึกษา “เครื่องดื่มแอลกอฮอลในการเจรจาการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป” 

 ในระยะเวลาที่ผานมา หลักฐานวิชาการยืนยันใหเห็นวาประชากรไทยมีปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลนำเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณการนำเขาเครื่องดื่มจากกลุมประเทศอาเซียน

เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจนหลังจากขอตกลงเขตการคาอาเซียนมีผลบังคับใช ดวยเหตุเหลานี้ จึงมีขอกังกลจากภาคประชา

สังคมและภาคสุขภาพวา ควรหรือไมที่สินคาที่ทำลายสุขภาวะและสังคมของประชาชน อยางเชน เครื่องดื่ม

แอลกอฮอลจะเปนหน่ึงในสินคาธรรมดาในกลไกการคาเสรีที่จะมีผลทั้งการสงเสริมการแขงขัน การลดอัตราภาษี

และคาธรรมเนียมตาง ๆ การเคลื่อนไหวอยางเสรีของสินคา การลงทุน และบริการที่เกี่ยวของ และผลกระทบทาง

ตรงและทางออมตอความเขมแข็งของนโยบายแอลกอฮอล รวมถึงการกดดันใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ ยกเลิก

กฎระเบียบท่ีอุตสาหกรรมสุราเห็นวาเปนขอจำกัดในการขยายตัวของธุรกิจ ดังนั้น จึงมีแรงผลักดันใหยกเวนสินคา

ไมธรรมดาอยาง เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการบริการที่เกี่ยวของออกจากการคาเสรีระหวางประเทศ  
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 จากเวทีรับฟงความคิดเห็นที่จัดข้ึนโดยคณะอนุกรรมการฯ ภาคประชาสังคมเสนอแนะใหถอนเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลออกจากกรอบเจรจาการคาเสรีระหวางไทยและสหภาพยโุรป ซึง่มคีวามสอดคลองกับมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติครั้งท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มติที่ ๒.๕ ดังกลาวขางตน แตขอเสนอแนะนี้ขัดแยงกับความตองการของบางภาค

สวนทั้งในและตางประเทศ กระทรวงพาณิชยจึงไดจัดใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นเฉพาะประเด็นสินคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลอีกหลายคร้ัง และปจจุบันระบุวายังอยูในระหวางการรวบรวมความคิดเห็นและยังไมมีขอสรุปเกี่ยวกับ

ทาทีตอเรื่องนี้ที่ชัดเจน  

 นอกจากนี้ ประเด็นสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังเปนประเด็นหลักที่ไดรับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอยาง

เขมขนในการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก เชน การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการเจรจาความตกลงการ

คาเสรีที่แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะกรรมการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีมี

ผลกระทบตอสุขภาพและนโยบายสุขภาพ และการประชุมศึกษาการเปดเสรีสินคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่จัดโดย

กระทรวงการคลงั เปนตน อยางไรก็ตาม คสช. เมื่อการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ วาระ “การจัด

ทำความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะกรณีสินคาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและบุหรี่” มีมติเห็นชอบ

ตามมติของคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบตอ

สุขภาพและนโยบายสุขภาพ ซึ่งใหละเวนการบรรจุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลและบุหรี่เขาเปนรายชื่อสินคาภายใตขอตกลง

การคาเสรีกับสหภาพยุโรป และใหเสนอมติดังกลาวตอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ และคณะ

อนุกรรมการกำกับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรีเพื่อทราบมติและความหวงกังวลของคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติซึ่งพิจารณาใหละเวนการบรรจุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและยาสูบเขาเปนรายช่ือสินคาภายใตขอตกลงการคา

เสรีระหวางประเทศ 

 ๓.๒ กรณีศึกษาผลกระทบจากการคาเสรีระหวางประเทศตอสินคายาสูบ 

 การศึกษาผลกระทบของความตกลงการคาเสรรีะหวางประเทศทีผ่านมา แสดงใหเห็นวา การแขงขันระหวาง

อุตสาหกรรมยาสูบมากขึ้น สงผลใหมีการใชกลยุทธการตลาดที่หลากหลายมากข้ึน เชน การโฆษณาขามประเทศ 

การใหทุนอุปถัมภ โดยผลที่ตามมาทำใหเกิดการบริโภคยาสูบที่เพิ่มมากขึ้น และเกิดผลเสียตอสุขภาพ เศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศตามมา  

 และจากกรณีศึกษาการคัดคานการนำเขาบุหรี่ปรุงรสเขามาในประเทศไทย เมื่อกลางป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมี

ความกังวลวา เมื่อนำเขาบุหรี่ปรุงรส หรือบุหรี่ที่ปรุงแตงกลิ่น เชน รสช็อกโกแลต วานิลลา ม้ินท จะทำใหกลุมเด็ก

และเยาวชนมีการสบูบหุรีม่ากขึน้ และกระทรวงสาธารณสขุไดเสนอกระทรวงการคลงัใหประกาศมาตรการหามผลิต 

จำหนาย และนำเขาบุหรี่ปรุงรส แตกรมสรรพสามิตยังมีขอจำกัดในการดำเนินการโดยใหเหตุผลวาองคการการคา

โลก ชี้วาการกระทำดังกลาวอาจเขาขายการกีดกันทางการคา เนื่องจากในไทยยังมีการผลิตบุหรี่จำหนายเชนกัน จึง

ปฏิเสธการไมใหนำเขาบุหรี่นอกไมได อยางไรก็ตาม ในที่สุดหลายภาคสวนไดรวมกันผลักดันจนเกิดมาตรการหาม

ผลิต จำหนาย และนำเขาบุหรี่ชูรสเนื่องจากความกังวลถึงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน 

 ๓.๓ กรณีศึกษาผลกระทบในการเขาถงึยาท่ีอาจเกดิขึน้จากการเจรจาคาเสรทีีเ่กนิเลยไปจากความตกลง

วาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวกับการคา (TRIPS) 

 การศึกษาคาดการณผลกระทบตอการเขาถึงยา๒ โดยพิจารณาจาก ราคายา คาใชจายดานยาและสวนแบง

การตลาดของอุตสาหกรรมยา ที่อาจเกิดขึ้นในขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ใน ๒๐ ปขางหนา (พ.ศ. 

๒ Nusaraporn Kessomboon et al. (2010). Impact on Access to Medicines from TRIPS-Plus: a case study of Thai-

US FTA. Southeast Asian J Trop Med Public Health. Vol.41 (3) May 2010. 
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๒๕๗๐) พบวา การขยายระยะเวลาสิทธิบัตรใหยาวนานขึ้น การใหยาชื่อสามัญเขาสูตลาดลาชาจากปกติ และการ

ผูกขาดตลาดยาเนื่องจากการผูกขาดขอมูลยา (Data exclusivity หรือ Test data exclusivity) ลวนมีผลสำคัญ

ตอการเขาถึงยาของประชาชนไทยโดยหากประเทศไทยยอมรับขอเรียกรองทั้ง ๓ ประเด็นใน “อัตราสูงสุด” 

(ยินยอมขยายระยะเวลาสิทธิบตัรจาก ๒๐ ปเพิม่ขึน้อกี ๑๐ ป ยนิยอมใหยาชือ่สามญัเขาสูตลาดลาชาจากปกติ ๕ ป 

เนื่องจากการเชื่อมโยงการขึ้นทะเบียนยากับสถานะสิทธิบัตรของยาและยินยอมใหมีการผูกขาดตลาดตลาด

เนื่องจากการผูกขาดขอมูลยา เปนเวลา ๑๐ ป) จะทำใหราคายาเพิ่มสูงถึง รอยละ ๖๗ และคาใชจายดานยา 

เพิ่มข้ึน ๗๙๙,๘๘๗.๕๖ ลานบาทจากสถานการณปกติ และเกิดผลกระทบทางลบทำใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตลดลง 

เขาถึงยาไดนอยลง ในขณะที่มีการผูกขาดตลาดยาของบรรษัทยาขามชาติเพิ่มขึ้น  

 

๔. บทเรียนจากชองวางที่หายไปในกระบวนการปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมจากความตกลงการคา

เสรีระหวางประเทศ 

 แมวา กระบวนการทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ทัง้จาก กระบวนการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และกระบวนการตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อการเตรียมการเจรจาการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรปที่

ผานมา ทำใหเกิดการเคลื่อนไหวในการปองกันผลกระทบตอสุขภาวะและสังคมมากข้ึนดังกลาวแลวในขอ ๒  

 อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหกระบวนการดังกลาว ยังพบวามีชองวางที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการ

บรรลุเปาหมายตามมติของสมัชชาสุขภาพแหงชาติในหลายประเด็น ดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ การอภิปรายผลกระทบจากการเปดการคาเสรีระหวางประเทศดานสินคา การบริการ การลงทุน 

ทรัพยสินทางปญญาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาวะและสังคมที่ผานมาเปนการอภิปรายแยกสวนรายสินคาหรือ

รายประเด็นตามแตละหนวยงานที่รับผิดชอบ หรอืทีละความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ ทำใหเกิดความลาชา

และอาจขาดความโปรงใส และขาดการบูรณาการของภาพรวมทั้งหมด  

 ๔.๒ การถกแถลงและอภปิรายความเห็นสวนใหญมไิดตัง้อยูบนฐานความรู แตกลับใชการคาดเดาผลกระทบ 

โดยมิไดพิจารณาองคความรูทางวิชาการในมิติอื่น ๆ อยางรอบดาน เชน มิติทางสังคม และสุขภาพ ทำใหการ

อภิปรายอยูในมิติความหมายที่แคบ วกวน และหาขอสรุปไดยาก  

 ๔.๓ ยังขาดแนวทางการหาขอสรุปในการระดมความคิดเห็น กรณีที่เกิดความขัดแยงอยางรุนแรง เชน 

กรณีที่ผูเสียผลประโยชนอยางภาคธุรกิจ พยายามและยืนหยัดคัดคานเพื่อปกปองผลประโยชนทางการคาซึ่งขัดแยง

กับความคิดเห็นของภาคประชาชน 

 ๔.๔ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑) มติที่ ๑.๔ มีขอจำกัดดังนี้ 

     ๔.๔.๑ เนนการพัฒนากลไกในการสนับสนุนใหทกุภาคสวนมสีวนรวมในการศึกษาและติดตามการเจรจา 

และตรวจสอบผลกระทบจากการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศ แตยังขาดการสงเสริมการใชความรูและขอมูล

ทางวิชาการในกระบวนการมีสวนรวมและการนำไปใชอยางทันทวงที  

    ๔.๔.๒ แมวาจะมีคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพและ

คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาพและ

นโยบายสุขภาพ แตยังไมครอบคลุมหรือบูรณาการในประเด็นการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศของสินคา 

การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทางปญญาและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม อีกหลายรายการ ซ่ึง
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อาจลดความเขมแข็งของนโยบายที่ควบคุมและจัดการกับปญหาในระยะยาว 

 ๔.๕ ในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล แมวามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติที่ ๒.๕ 

ยุทธศาสตรนโยบายแอลกอฮอลระดับชาติจะไดรับการรับรองโดยคณะรัฐมนตรีแลว แตยังไมมีรูปธรรมของการนำ

ไปปฏิบัติ ในขณะที่การเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศอยางไมเปนทางการไดเริ่มขึ้นแลว  

 

๕. แนวทางแกไขปญหา 

 แนวทางการปองกันผลกระทบทางสุขภาวะจากการคาเสรีระหวางประเทศ ควรจะเปนไปใน ๖ หลักการ

สำคัญ ไดแก  

 ๑. การมีสวนรวมอยางกวางขวาง มีความโปรงใส และปราศจากปกปองผลประโยชนทางธุรกิจบนผลกระทบ

ตอสาธารณะ  

 ๒. มีการใชประโยชนจากความรูทางวชิาการ อยางกวางขวาง โดยมีกลไกการสนับสนุนการพัฒนา เผยแพร 

และ ใชประโยชนจากองคความรูทางวิชาการ  

 ๓. มีความบูรณาการในภาพรวม เปนกลไกที่มีความยั่งยืน ในระยะยาว มิควรเปนกลไกท่ีมีผลแบบแยก

สวนทีละสินคา หรือ มีผลตอการเจรจาเปนครั้ง ๆ 

 ๔. ใชหลักการระมัดระวังไวกอน (Precautionary principle) ในการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศเม่ือ

ขอมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในดานลบตอสุขภาวะและสังคมยังมีขอจำกัด  

 ๕. ใชประโยชนสูงสุดจากจากกลไก เครื่องมือ และ นวตกรรมที่มี เชน กลไกการประเมินผลกระทบดาน

สุขภาพโดยมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ ๑.๑๑ เรื่องระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพในสังคม

ไทยที่สงเสริมใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA)  

 ๖. มีการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนเยียวยาตาง ๆ ที่มีอยูโดยเฉพาะที่มาของกองทุนจากผูที่ไดรับ

ประโยชนจากการเจรจาการคาเสรีระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอสุขภาวะและสังคม และการบริหารกองทุนใหมี

ประสิทธิภาพในการดูแลผูไดรับผลกระทบ 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๓ / รางมติ ๙  

 


