สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง)
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ก่อนเปิดการประชุม นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้อนุญาตให้
สมาชิก วุฒ ิส ภาปรึก ษาหารือ ปัญ หาที่เ กี่ย วกับ ความเดือ ดร้อ นของประชาชนหรือ ปัญ หาอื่น ใด
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จานวน ๙ คน เป็นเวลาพอสมควร
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธานของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดาเนิน การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ไม่ม)ี

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่ม)ี

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่ม)ี

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน ๒ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care)
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ) และที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน (พลโท อาพล ชูประทุม) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า

๒
การพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานมีแนวคิดการดาเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน มุ่งเน้นการจัดทรัพยากร
ทางสุขภาพโดยใช้เงื่อนไขของชุมชนเป็นสาคัญ มีการแปรสภาพจากสถานีอนามัยมาเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือ รพ.สต. ซึ่งสอดคล้องกับ แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในประเด็น
การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ และมาตรา ๒๕๘ ช. ด้านอื่น ๆ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่บัญญัติว่า “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัด ส่ว น
ที่เ หมาะสม” ตลอดจนพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ให้ บริ การปฐมภูมิ ไ ปสู่ป ระชาชนในทุก พื้น ที่ ให้ มี โอกาสเข้า ถึง บริ การสุ ขภาพที่มี แพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างทัดเทียมกัน ทั้งนี้ บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในชุมชน (นอกโรงพยาบาลหลัก) โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรกเริ่ม ต่อเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม
ควบคุม ป้องกัน ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ซึ่ง เชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
ดังนั้น ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จึงหมายความว่า กลไกและกระบวนการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รวมทั้งการส่งต่อผู้รับบริการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติ ยภูมิ
และตติยภูมิ โดยมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ ใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว
ลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน และมีเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุม
ประชากร ๖๘ ล้านคน มีหน่วยบริการปฐมภูมิ ๖,๕๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีหน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ๙๐๐ แห่ง และปรับหน่วยบริการสุขภาพให้เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ๑,๐๙๑ แห่ง
ทั้งนี้ จากการศึกษาคณะกรรมาธิการได้พบปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านระบบบริการปฐมภูมิ
ที่มีอยู่หลายประการจึงควรมีการกาหนดยุทธศาสตร์และทิศทางในการพัฒนาของฝ่ายบริหาร และกาหนด
การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งมีบริบทความหลากหลายของพื้นที่ให้ชัดเจน ในการนี้ คณะกรรมาธิการ
จึงมีข้อเสนอแนะ ๘ ประการ ดังนี้ (๑) กาหนดทิศทางและนโยบายการดาเนินงานให้ชัดเจน (๒) สารวจ
และศึกษาพื้นที่เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นไปตามบริบทพื้นที่ใน ๔ ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่เขตเมืองใหญ่
(เน้น ให้บริการผสมผสานหลายรูปแบบ) พื้นที่เขตเมือง (มุ่งเน้นความร่วมมือของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่าย) พื้นที่เขตชนบท (พัฒนา รพ.สต. ให้มีศักยภาพ) และพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ใช้ทรัพยากร
ของหน่ว ยบริก ารทุก สัง กัด และอาจจาเป็น ต้อ งมีห น่ว ยบริก ารปฐมภูมิห รือ เครือ ข่า ยรูป แบบใหม่)
(๓) มุ่งพัฒนาเขตพื้นที่ชนบท และ รพ.สต. เป็นลาดับแรก (๔) ทบทวนกรอบอัตรากาลังและบทบาทหน้าที่
ของ รพ.สต. (๕) เพิ่มการผลิตแพทย์และการคงอยู่ในระบบของแพทย์จากแรงจูงใจ (๖) โอนภารกิจ รพ.สต.
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗) เร่งรัดให้หน่วยงานหลักในระบบสุขภาพปฐมภูมิเป็นโครงสร้าง
ตามกฎกระทรวง และ (๘) ถอดบทเรียนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID 19)

๓
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ในระบบ รพ.สต. และดาเนินการให้เกิดความเชื่อมโยงและส่งต่อในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีความเข้มแข็ง โดยกาหนด
วิธีการดาเนินงานการขับเคลื่อนบริบทในพื้นที่ตามที่กาหนดให้ชัดเจน ควรพิจารณาทบทวนการยกระดับ
จัด ตั้งหน่ว ยงานระดับ กรมเพื่อ รับ ผิด ชอบระบบสุขภาพปฐมภูมิอ ย่า งรอบคอบ เนื่องจากการแยก
ระบบบริการแต่ละระดับออกจากกันโดยผู้รับผิดชอบที่แตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการดาเนินงานได้
ควรพิจารณานาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามาร่วมดาเนินการในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ควรพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนอานาจ รพ.สต.
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องอย่างรอบด้าน
เช่น การสนับสนุนด้านงบประมาณ เป็นต้น ควรดาเนินการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิในทุกมิติ ทั้งการรักษา
ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟู ตลอดจนให้ความรู้ทางการแพทย์พื้นฐานแก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ
เพื่อให้มีส่วนร่วมในระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย
คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงว่า ระบบสุขภาพจะต้องมีความเชื่อมโยงและสามารถส่งต่อได้
ทัง้ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยมีกลไกการติดตามภายใต้โครงสร้างระบบสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพ และการบูรณาการร่วมกันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องอื่นนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โรงพยาบาลเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับต่าง ๆ
เพื่อ บรรลุเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้า และเนื่องจากปัจจุบันได้มุ่งให้ความสาคัญ
กับระบบการส่งต่อทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นลาดับแรก ฉะนั้น การถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อปท.
จึง ยังไม่อาจเร่งดาเนินการได้ ในขณะนี้ เพราะมีผลกระทบต่อระบบการส่งต่อทางการแพทย์ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ระบบการถ่ายโอนยังคงมีความจาเป็นในอนาคตจึงต้องพิจารณาตามสถานการณ์และ
ความเหมาะสมต่อ ไป นอกจากนี้ จะได้มีก ารพิจ ารณาศึก ษาเพื่อ ผลัก ดัน ให้แ พทย์แ ผนไทยและ
แพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อลดอัตราการส่งต่อทางการแพทย์
ไปยังระบบทุติยภูมิและตติยภูมิด้วย จากนั้นคณะกรรมาธิการได้ขอรับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการด้านการบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการต่อไป

๔

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด ๑๙
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ) และรองประธาน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่หนึ่ ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ) ได้ร่วมกัน
เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ี
ได้ระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข จานวน ๑๑ ครั้ง ในลักษณะของการระดม
ความเห็น ของบุคลากรที่มีป ระสบการณ์แ ละความเชี่ยวชาญจากทุกหน่ว ยงานที่มีส่ว นที่เ กี่ยวข้อ ง
อาทิ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์
สถาบันบาราศนราดูร องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และนั ก วิ ช าการอิ ส ระ ซึ่ ง จากการพิ จ ารณาศึ ก ษาพบข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้
ที่มีค วามทัน สมัย และถูก ต้อ งตามหลัก วิช าการจานวนมาก ตั้ง แต่ ค วามรู้เ กี่ย วกับ โรคโควิด ๑๙
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ความเป็น มาของโรค สถานการณ์โ รคในประเทศไทย ระยะฟักตัว
ของเชื้อ อาการเด่นของโรค เช่น มีไข้ ไอแห้ง เพลีย ไอมีเสมหะ และการรับกลิ่นผิดปกติ สัด ส่ว น
การติด เชื้อของผู้มีอาการของโรคและผู้ไ ม่แสดงอาการ โดยพบว่าโรคโควิด ๑๙ มีผู้ไม่แสดงอาการ
ของโรคเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น อั น ตรายอย่ า งมาก เนื่ อ งจากการแพร่ เ ชื้ อ ในระยะฟั ก ตั ว สามารถเกิ ดได้
แม้ไ ม่แ สดงอาการ หรือความรู้เกี่ยวกับ แนวทางที่นามาใช้เพื่อ รับมือ กับโรคของหลาย ๆ ประเทศ
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ การปล่อยไปตามธรรมชาติให้คนส่วนใหญ่ติดเชื้อจนเกิด
ภูมิคุ้มกันหมู่ แนวทางที่ ๒ ปิดบ้าน ปิดประเทศ ห้ามประชาชนออกนอกพื้นที่ เพื่อให้โรคสงบโดยเร็วที่สุด
และแนวทางที่ ๓ แนวทางผ่อนสั้นผ่อนยาวระหว่างแนวทางที่ ๑ และแนวทางที่ ๒ โดยปรับมาตรการ
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยนามาใช้ในปัจจุบัน รวมถึงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาต่าง ๆ ที่ควรรู้ เช่น ไวรัสจะลอยอยู่ในอากาศได้ไม่นานจะตกลงบนพื้น และมีชีวิตอยู่
ได้หลายชั่วโมง การติดเชื้อจะผ่านเยื่อบุที่บอบบาง และไวรัสจะถูกกาจัดได้ด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ ๗๐ %
และต้องล้างมือให้นาน ๒๐ วินาที นอกจากนี้ ยังได้พบความรู้ใหม่เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากความรู้เดิม เช่น กลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิต จากผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัว เป็นทุกกลุ่มอายุรวมถึง
วั ย หนุ่ ม สาวที่ แ ข็ ง แรง เป็ น ต้ น การยุ ติ ข องการระบาดของโรค เช่ น การค้ น พบวั ค ซี น การติ ด เชื้ อ
จนคนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันหมู่ และไวรัสก่อโรคกลายพันธุ์ตามธรรมชาติและหายไปจากโลก การป้องกัน
และควบคุมโรค การดูแ ลรักษา ความคืบหน้าของการวิจัยพัฒนายาและวัคซีน ตลอดจนแนวทาง
การบริหารจัดการ การผลิต การนาเข้า และการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต ่อ
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและผู้ ที่ ส นใจจะได้ นาไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจาวั น เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรค

๕
ในทุกระดับ โดยขณะนี้การควบคุม โควิด ๑๙ ในประเทศไทยประสบความสาเร็จในระดับที่น่าพอใจ
และได้รับความชื่นชมจากทั่วโลก ซึ่งความสาเร็จที่ผ่านมาเกิดจากปัจจัยสาคัญ ๓ ประการ คือ (๑) นโยบาย
ของรัฐบาลที่เป็นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เช่น การให้ข้อมูล การแถลงข่าว การประกาศต่าง ๆ เป็นต้น
มีข้อมูลที่ชัด เจนและดาเนิน การในเวลาที่เหมาะสม (๒) วัฒ นธรรมในการดาเนิน ชีวิต ของคนไทย
เช่น การไหว้ การอาบน้าเป็นประจา การถอดรองเท้าก่อนเข้าเคหะสถาน เป็นต้น ทาให้การแพร่เชื้อโรคน้อยลง
(๓) ประชาชนมีวินัยและมีจิตสานึกในการป้องกันตัวเองจากโควิด ๑๙ และมีหน่วยงานระดับท้องถิ่น
โดยเฉพาะอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจาหมู่บ้า น (อสม.) ดาเนิน การดูแ ลประชาชนในท้อ งถิ่น
อย่า งใกล้ชิด นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙
โดยกระทรวงสาธารณสุข บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
และบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ได้ลงนามข้อตกลงว่า บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า จะมอบวัคซีนตัวอย่าง
ที่ได้รับการรับรองแล้ว รวมถึงจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์
สาหรับใช้ ภายในประเทศและให้สิทธิประเทศไทยในการจัดจาหน่ายวัคซีนให้แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย
ดังนั้น องค์ความรู้ที่รวบรวมมาจึงเป็นความรู้สาคัญในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ของการรักษาและแนวทางการพัฒนาของโรคดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันมีผลกระทบไปทั่ วโลก
เพื่อให้ประเทศไทยเตรียมความพร้อมและสามารถดาเนินการแก้ไขวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างดีที่สุด
และเสียหายน้อยที่สุด
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้ สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ
สรุปได้ว่า ควรเสนอแนะศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
ให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนิน งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. ให้มากขึ้น
เพราะ อปท. เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และมีสถานที่ที่พร้อมจะสนับสนุนการบริหาร
จัดการโรคโควิด ๑๙ ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ ศบค. จะต้องประกาศหรือยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนางบประมาณของหน่วยงานมาใช้ในกรณีการจัดการโรคโควิด ๑๙ ได้ และประเด็นเรือ่ งการสนับสนุน
ทุน วิจัย ควรจัด สรรงบประมาณภายในประเทศในการศึกษาวิจัย โดยไม่พึ่งพาทุนจากต่างประเทศ
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา เพราะบุคคลเหล่านี้อาจนาความรู้
หรือผลสาเร็จของการศึกษาวิจัยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สร้างอาวุธชีวภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วโลก
นอกจากนี้ กรรมาธิการควรร่วมศึกษากับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายงานเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการรับมือโรคโควิด ๑๙ ที่ประสบความสาเร็จของประเทศไทย โดยเรียบเรียงความรู้
นโยบาย มาตรการ ระบบโครงสร้างสังคมไทย ความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน เพราะจะเป็นองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ของประเทศอย่างยิ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการต่อไป

๖
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

จานวน ๒ เรื่อง

๕.๑ รายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณารายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ของที่ประชุมวุฒิสภา มีผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้นาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
จากนั้นประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง โดยที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
ได้มีมติมอบหมายให้พิจารณา ให้ความเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานฯ ดังกล่าว ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (สกพอ.) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ยกระดับนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย
ทาหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการติดต่อดาเนินธุรกิจ ตลอดระยะเวลาของโครงการ และประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินโครงการประสบความสาเร็จ
ตามนโยบายที่กาหนด คณะกรรมาธิการได้ศึกษารายงานผลการดาเนินการของ สกพอ. ประจาปี ๒๕๖๒
แล้วมีข้อสังเกตว่า สกพอ. ควรมีการประเมินผลโครงการในภาพรวมทุกมิติ เช่น ประเมินแรงจูงใจ
ด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของนักลงทุน ประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ความพร้อมของกาลังแรงงาน
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นต้น ควรเร่งรัดผลการดาเนินงานโครงการสาคัญต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุน ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สกพอ. ควรให้ความสาคัญกับการจั ดทา
แผนพัฒนาผังเมืองของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการกาหนดเขตปลอดภัยด้านสาธารณสุข
ควรผลักดันเขตส่งเสริ มศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ควรให้ความสาคัญกับการผลิตกาลังคน
ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่และผ่านการให้การศึกษาลักษณะ
Demand Driven Education Development ในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ควรสนับสนุนและส่งเสริม
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ อาชีวศึกษา ด้านการยกระดับการสร้างแรงจูงใจในการลงทุน
สกพอ. ควรศึกษาข้อจากัดการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรพิจารณา
ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ด้านอัตราภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาให้เหมาะสม ควรติดตามการร่วมทุน
ในโครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ต ะเภา ด้านการยกระดับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ สกพอ. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผลกระทบ และประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จ ะได้รับอย่างต่อเนื่อง และควรนารูปแบบการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปเป็นต้นแบบการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจอื่น ๆ
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายและมีข้อซักถาม สรุปได้ว่า สกพอ. ควรทาแผนประชาสัมพันธ์
โครงการภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรับรู้
และเข้าใจถึงผลความสาเร็จของโครงการที่จะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้
การพัฒนาพื้นที่ควรต้องครอบคลุมและเข้าถึงชุมชน เช่น การสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้าน ควรนาเงินของกองทุน
ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด การถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่การพัฒนาฯ จะทาให้เส้นเขตแดน
ชายทะเลเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะกระทบต่อทะเลอาณาเขตของไทยจึงควรศึกษาผลกระทบในเรื่องดังกล่าวด้วย
ควรให้ความสาคัญกับประชาชนในพื้นที่โดยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้น
และต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ต้องสร้างมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามระดับขีดความสามารถซึ่งเป็นแรงจูงใจในการแข่งขันเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น EEC เป็น โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อดาเนินการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จึงควรมีการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้วย ควรมีการดาเนินการตามกระบวนการทางศาลอย่างจริงจัง
กับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านขัดขวางการดาเนินการโครงการต่าง ๆ โดยการกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชน
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ควรมีการบริหารจัดการปัญหาในพื้นพัฒนาฯ ที่เกี่ยวกับปัญหาการจราจรติดขัด
การกาจัดขยะที่มีจานวนมาก
หลังจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ตอบชีแ้ จง
สรุปได้ว่า สกพอ. ได้ดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ ได้แก่ มีการประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่องและในทุกมิติซึ่งพบมิติใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ได้เร่งรัดการดาเนินงานทุกโครงการ
มีก ารสร้างแรงจูงใจนักลงทุนด้านสิทธิประโยชน์ มีการจัดทาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ โดยมีแนวคิด
พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง มีการจัดหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับคนไทย
ได้นาเงินของกองทุนมาใช้เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และขอรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ที่สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นไปพิจารณาดาเนินการต่อไป เช่น เรื่องการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
โครงการให้มากขึ้น การใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้น การศึกษาเรื่องทะเลอาณาเขต การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
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๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติง านประจาปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสีย ง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ของที่ประชุมวุฒิสภา มีผู้แทนจากองค์การกระจายเสียง
และแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงรายงานดั ง กล่ า ว
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และรองศาสตราจารย์วิลาสินี
พิพิธ กุล ผู้อานวยการ ส.ส.ท. กับคณะ เป็ นผู้นาเสนอรายงานต่อที่ ประชุม
จากนั้นประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
โดยโฆษกคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และโฆษกคณะกรรมาธิการ
การเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่ อสาร และการโทรคมนาคม (นายนิ พนธ์ นาคสมภพ เป็ น ผู้ แทนของ
คณะกรรมาธิการทั้ง ๒ คณะ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวิสามัญวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้พิจารณา
ให้ความเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานฯ ดังกล่าว ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า
ส.ส.ท. ได้ทาหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการร่วมกัน
ได้มีข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของ ส.ส.ท. ดังนี้ (๑) ด้านการผลิต ควรสร้างกระแสความสนใจต่อประเด็น
สาธารณะในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และควรผลิตสื่อออนไลน์ให้ประชาชนใช้เป็น แหล่งตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน (๒) ด้านการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร ควรปรับกระบวนการนาเสนอข่าว
ให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว ตามความเป็นจริงที่ประจักษ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ (๓) ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวม ในการให้บุคคลภายนอกผลิตรายการต้องคานึงถึงความเป็นสื่อสาธารณะภายใต้ภารกิจขององค์กร
และควรนาส่งรายงานข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสถานีไปถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจดาเนินการ
ตลอดจนติดตามรายงานผลให้ประชาชนทราบ
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายและมีข้อซักถาม สรุปได้ว่า (๑) ควรใช้พื้นที่ในฐานะสื่อสาธารณะ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ วิกฤตการณ์ทางการเมืองปัจจุบันอย่างถูกต้องในมุมมองที่เป็นกลาง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักสามัคคี เข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันหลัก ๓ สถาบัน ขณะเดียวกัน
ก็ทาหน้าที่เป็นเกราะคุ้มครองเยาวชน ย้าเตือนให้ประชาชนตระหนักรู้อย่างมีสติโดยใช้ปัญญาในการแก้ไข
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หรือยุติปัญหา เป็นเวทีในการสร้างความสมานฉันท์ ทั้งนี้ อาจนาเสนอเป็นสารคดีสั้นเพื่อให้น่าติดตาม
และจดจา (๒) ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องในจุดยืนที่เป็นกลางและเป็นพื้นที่เรียนรู้สาธารณะสาหรับทุกคน
ตลอดจนปรับตัวในการนาเสนอข่าวสารเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับโลก ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ชุมชน
และท้องถิ่น โดยนาเสนอข่าวแต่ละระดับให้มีปริมาณความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๓) ควรปรับผังรายการให้มีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ โดยสอดแทรกวิชาการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีรูปแบบการนาเสนอที่กระชับ จัดกลุ่มเนื้อหารายการ กลุ่มอายุผู้ชม
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาออกอากาศ ตลอดจนสร้างความรู้เท่าทันให้กับประชาชนในเรื่องที่เป็นประเด็นสาคัญ
เช่น การเมื อง การสาธารณสุข เพื่อมิให้เกิดการชี้นาประชาชนไปในทางที่ผิดโดยใช้ศักยภาพของสถานี
บุคลากร และการมีส่ว นร่วมจากภาคส่วนอื่น (๔) ควรจัด ให้มี การนาเสนอพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ตั้งแต่ในอดีตจนถึ ง
ในสมัยรัชกาลปัจจุบัน และเพิ่มรายการเกมส์โชว์หรือเรียลลิตี้ (Reality) เกี่ยวกับการทาความดีโดยมุ่งเน้น
กลุ่มเยาวชน เพิ่มบทบาทด้านทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ส่งเสริมการออม
เพื่อปลูกฝังวินัยทางการออมให้เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ควรจัดทารายการสปิริตออฟไทยแลนด์
(Spirit of Thailand) เพื่อนาเสนอความรู้ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อแสดงความเชื่อมโยงในแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่
ที่มา และความสาคัญของสถานที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
นักข่าวพลเมือง ท้องถิ่น พหุวัฒนธรรม ศาสนา และการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยเพิ่มบทบาทในเชิงรุก
วิจัย และการสืบ ค้น ให้แ ตกต่างจากสถานีโทรทัศ น์ช่องอื่น สร้า งความตระหนัก รู้ ประวัติศาสตร์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและสังคม การสร้างอาชีพ และสะท้อน
ความเป็น จริงของสัง คมไทย (๕) ควรนาแนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้บนพื้นฐานของ
การใช้ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
มาปรับใช้ร่ว มด้ว ย (๖) ควรสนับสนุน การติด ตามการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ของวุฒิสภา
มิใ ช่มองว่าเป็นองค์กรในแง่การสื บทอดอานาจ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นคาถามเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่
ส.ส.ท. มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายหรือหุ้ นส่วนทางสังคมอย่างไร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
และดาเนินงานมีรายละเอียดเป็นอย่างไร
หลังจากนั้นประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และผู้อานวยการ ส.ส.ท. ได้ร่วมกันตอบชี้แจง
สรุปได้ว่า ส.ส.ท. ยืนยันการทาหน้าที่เป็นทางออกให้แก่ประเทศไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะวิกฤต
เพียงใดก็ต าม และพร้อมรับเป็น เวทีสร้างความสมานฉันท์ โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภา
ยืนยันการนาเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในรายการต่าง ๆ ของสถานีอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหา
COVID 19 จะทาหน้าที่ร่วมกับทุก ภาคส่วนเพื่อให้เข้าถึงประชาชน การตั้งเป้าหมายในการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๖๔ ในเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน การส่งเสริม รายการเกี่ยวกับ ครอบครัว
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ คนต่ า งวั ย เด็ ก เยาวชน และสั ง คมสู ง วั ย ตลอดจนรายการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อช่วยหาทางออกของสังคม การจัดทาช่องโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้หรือ ALTV ดาเนินการบนใบอนุญาต
ฉบับทดลองและอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตฉบับจริงโดยมีการขยายไปในแพลตฟอร์ม (platform) อื่น

๑๐
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ทั้งนี้ ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ เต็มประสิทธิภาพ ๒๔ ชั่วโมง
การสนับ สนุน ให้มี นักข่าวพลเมืองโดยมีการเตรียมแพลตฟอร์ม เพื่อการอบรมดังกล่าว การดาเนินงาน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น การส่งเสริมวัฒนธรรมโดยจัดทารายการใหม่
ที่ ชื่ อว่ าไพรด์ อ อฟไทยแลนด์ เ พื่ อ เผยแพร่ สู่ ส าธารณชนและสากล ส่ วนประเด็ นเรื่ องงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์เป็นการใช้งบออนกราวน์ (On Ground) เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ จัดกิจกรรม ในแต่ละภูมิภาค
รวมทั้ ง การเปิ ด ตั ว รายการต่ า ง ๆ ของสถานี จึ ง เป็ น ที่ ม าของรายได้ เ กิ น กว่ า ๒,๐๐๐ ล้ า นบาท
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ส.ส.ท. ยืนยันว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เป็น โรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ของทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ ค นไทยรู้ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสั ง คม
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
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