
รายงานการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ๓๐๑ ช้ัน ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล 

 
กรรมการผูเขาประชุม 
1. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี    ประธานการประชมุ 
2. นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
          (แทน) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
3. พันเอก กวีพจน โพธิ์วิเชียร หัวหนาสวนตรวจรักษา สํานักงานแพทยสํานักงานสนับสนุน   
        สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แทน) ปลัดกระทรวงกลาโหม 
4. นางกาญจนกุระ ฮัยสคาเนน หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล  

       (แทน) ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
5. นางสุภัชชา  สุทธิพล  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   

       (แทน) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
6. นายสุรจิตต  อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
       (แทน) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
7. นายชัยวัฒน   ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 
8. นางสาวพลอยรวี  เกริกพันธกุล ผูอํานวยการกองโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  

      (แทน) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
9. นายพงศบุณย   ปองทอง  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

      (แทน) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

    (แทน) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
11. นายบุญสงค  ทัพชัยยุทธ ผูอํานวยการสํานักจัดระบบบริการทางการแพทย 

    สํานักงานประกันสังคม (แทน) ปลัดกระทรวงแรงงาน 
12. นายประกอบ  วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
      (แทน) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
13. นายแพทยชวินทร  ศิรินาค  นักบริหารระดับสูง ผูอํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
      (แทน) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
14. พลตรี มหัทธนา  กมลศิลป รองเจากรมแพทยทหารบก (แทน) ผูบัญชาการทหารบก 
15. พลเรือโท พรชัย  แยมกลิ่น เจากรมแพทยทหารเรือ กรมแพทยทหารเรือ  
      (แทน) ผูบัญชาการทหารเรือ 
16. พลตํารวจตรี พงศธร สุโฆสิต  นายแพทย (สบ6) โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ      

   (แทน) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
17. นายสาลี่  สุขเกิด  ผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณดานสังคม 3 

    (แทน) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
18. นายดนัย มูสา  รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  
      (แทน) เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 
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19. นายวรรณชัย  บุญบํารุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     (แทน) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
20. นางสาวจินางคกูร โรจนนันต ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผนงานทรงคุณวุฒิ  

    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
   (แทน) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
   แหงชาติ 

21. นายแพทยสัญชัย  ชาสมบัติ  รองเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
   (แทน) เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

22. นายแพทยศักดิ์ชัย   กาญจนวัฒนา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
23. นายแพทยชาญวิทย วสันตธนารัตน ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ  

    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  
   (แทน) ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

24. นายแพทยกิตตินันท อนรรฆมณี  ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
25. ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ ผูจัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

    (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
26. พันตํารวจเอก พิษณุ พราหมณเทศ รองผูบังคับการอํานวยการ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
   (แทน) ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
27. นายแพทยณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
28. นายแพทยพิศิษฐ  ศรีประเสรฐิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
29. นายแพทยสุรเชษฐ  สถิตนิรามัย ขาราชการบํานาญ 
30. นายแพทยศุภกิจ  ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(แทน) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข       กรรมการและเลขานุการฯ 
31. นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 6 
32. นายแพทยชัยพร  สุชาติสุนทร รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
คณะกรรมการลาประชุม 
1. นางบุษยา มาทแล็ง  ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
2. นายแพทยพลเดช  ปนประทีป  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
3. รศ.ดร.กฤตยา   อาชวนิจกุล  รองศาสตราจารยระดับ 9 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   

   มหาวิทยาลัยมหิดล 
4. นายกลินท  สารสิน   ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
5. คุณสุพันธุ  มงคลสุธี  ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
6. นายวิชิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการทองเท่ียว 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายแพทยประกิจ  สาระเทพ นายแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
2. นายแพทยชนินันทร  สนธิไชย  นายแพทยชํานาญการ กองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
3. นางสุวิชา  บุญชวยรอด นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ กองโครงสรางพ้ืนฐาน 
      เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
4. นางสาวจันทิมา  กันทาสัก นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กองโครงสรางพ้ืนฐาน 
        เทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
5. นางรชันิกร   ดารกมาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. นายพีรรจุ   อภินันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
7. นายรัฏฐาธิป   นิลวิเชียร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
8. นางสาวญาณิน  สีเหนี่ยง  นักสื่อสารกลยุทธสํานักโฆษก ประจําทําเนียบรัฐบาล 
9. นาวาเอก พิสิทธิ์  เจริญยิ่ง  หัวหนากองกําลังพล กรมแพทยทหารเรือ 
10. นายแพทยพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
11. นายยงยทุธ   ภูประดับกฤต นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
12. นางสาวนฤมล  บุญเนื่อง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย 
13. นางวนิดา   ปาวรีย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
14. พันโทอํานวย สิมารัตน  หัวหนาแผนกแผน กองยุทธการและการขาว กรมแพทยทหารบก 
15. นางสาวกันตกนิษฐ  เสียมไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

หัวหนากลุมบริหารความม่ันคงดานการขนสง  
กลุมบริหารความม่ันคงดานการขนสง กระทรวงคมนาคม 

16. นางสาวสุภาพร จันทรทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
       กลุมบริหารความม่ันคงดานการขนสง กระทรวงคมนาคม 
17. นางปณิดา  รัตนสุวรรณกุล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคม 
18. นายพทยพีระมน  นิงสานนท  ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการและประชาสัมพันธ  
       สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
19. นางมนธิรา   ธาราเวชรักษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
20. นางสาวสุวรรณี สุวรรณไพบูลย นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ  
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
21. นางสาวกมลทิพย  แซเลา  ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร  
       สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
22. พันตํารวจโท ชยพัทธ ศรีสวัสดิเตโชดม สารวัตรฝายยุทธศาสตร กองบังคับการอํานวยการ  

โรงพยาบาลตํารวจ 
23. นายปยะพงษ  พุกะนัดด แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
24. นางสาวนลิน ี สุกใส  นักวิชาการเผยแพร สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
25. นายฉัตรชัย  โพธิวัฒน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
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26. นายธนกร   กุลวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยปฏิบัตกิารนายกรัฐมนตรี 
27. สิบตํารวจตรี นพวง วงศกิจเจริญ ผูบังคับหมูฝายอํานวยการ 3 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
28. นางภารณี  วสุเสถียร ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 6 
29. นางสาวลินดา  เหลารัตนใส นักวิเคราะหนโยบายและแผนงานชํานาญการพิเศษ  
        กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
30. นางสาวปนัสยา  จันเทศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ  
       กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
31. นายธงชัย   กาสา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
       กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
32. นางรติกร   ชื่นตา  เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
33. นายเกรียงศักดิ์  ชมเกล็ดแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
34. นางสาวเพียงเพ็ญ  เฟองฟุง  นักวิชาการเงินและบัญชี กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
35. นางสาวอัญชรา  ตัญญะสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
36. นายวศิน   ตากภิรมย จางเหมาบริการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
37. นางสาวธัญญา  ทวีวงศ  จางเหมาบริการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
       สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกลาวเปดการประชุม และแจงใหท่ีประชุมทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๙๒/๒๕๖๑  
ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ และ 
ใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ความเปนมางานดานการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
 ฝายเลขานุการฯ รายงานใหท่ีประชุมทราบความเปนมางานดานการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ  
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 รับทราบสรุปสาระสําคัญการประชุมคณะกรรมการ
บริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร (บยศ.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซ่ึงท่ีประชุม
เห็นชอบในหลักการใหกระทรวงสาธารณสุขประสานความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ 
ไดแก งานสาธารณสุขชายแดน งานสาธารณสุขทางทะเล งานเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก รวมถึงพ้ืนท่ีเฉพาะอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทเฉพาะแตกตางกับพ้ืนท่ีท่ัวไปเปนอยางมาก  
จนไมอาจใชแนวทางการดําเนินการแบบพ้ืนท่ีท่ัวไปได  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.๑ ปรับองคประกอบคณะกรรมการการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
 ฝายเลขานุการฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการปรับองคประกอบคณะกรรมการการพัฒนางาน
สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ในลําดับท่ี 37 โดยปรับจากผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  กรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษและแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุข 
เขตสุขภาพพิเศษ ๔ ดาน 

 ฝายเลขานุการฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณากรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษ ท่ีจะดําเนินงานใน 
4 ดาน ไดแก 1) ดานสาธารณสุขทางทะเล 2) ดานสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ดานสาธารณสุข
ชายแดน และ 4) ดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ: ประชากรตางดาว โดยใหผูรับผิดชอบงานเขตสุขภาพพิเศษ
แตละดานนําเสนอกรอบการดําเนินงานและรางแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข ดังนี้  

4.2.1  แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขทางทะเล  
  นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอท่ีประชุมทราบ
สถานการณ สภาพปญหาการดําเนินงานสาธารณสุขทางทะเล กรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษและ 
รางแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล โดยนํารองพ้ืนท่ี
เปาหมาย ๕ จังหวัด จากจังหวัดท่ีติดทะเลท้ังหมด ๒๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดกระบี ่
จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงเนนการพัฒนาใน ๕ ประเด็น ไดแก ๑) บูรณาการเครือขายการดูแล 
ชวยเหลือประชาชน นักทองเท่ียวในภาวะวิกฤติฉุกเฉินดานการสาธารณสุขทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพ  
๒) พัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศใหเปนเลิศ และมีมาตรฐานสากล ๓) สรางคุณคาการสาธารณสุข
ทางทะเลสูมูลคาทางเศรษฐกิจ ๔) พัฒนา สงเสริม ควบคุม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ คุมครองผูบริโภค  
แกประชาชนในพ้ืนท่ีติดทะเลอยางมีคุณภาพท่ัวถึง และ ๕) สาธารณสุขทางทะเลอาเซียนและระหวางประเทศ 
เชื่อมโยงการพัฒนาการสาธารณสุขประเทศไทย 

ความเห็นและประเด็นอภิปรายจากท่ีประชุม: 
  ประธานคณะกรรมการ เสนอวา ๑) การเคลื่อนยายสงกลับผูปวยและชวยเหลือเหตุฉุกเฉิน
กูภัยทางทะเลถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เห็นดวยท่ีจะใชศักยภาพเฮลิคอปเตอรพยาบาลของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและขอใหมีการบูรณาการประสานความรวมกับทางกองทัพเรือ ควรระบุรายละเอียดไวใน
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แผนงานกิจกรรมโครงการ ๒) การสรางหนวยการแพทยบนอุทยานแหงชาติทางทะเล ขอใหคํานึงถึงเรื่องภาระ
คาใชจายงบประมาณในการจัดตั้งใหม เบื้องตนขอใหบูรณาการประสานความรวมมือเพ่ือฝกอบรมทักษะการกูภัย
ทางทะเลใหกับเจาหนาท่ีประจําอุทยานแหงชาติทางทะเลใหสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือประสานงาน
สงผูปวยไปรักษาตอไดเร็วท่ีสุดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเล ๓) การจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุและสั่งการทางทะเล
ระดับประเทศ จะตองไมเปนการเพ่ิมภาระ โดยควรพิจารณาใหมีการบริหารจัดการเปนกลุมจังหวัดหรือเขตสุขภาพ 
ในการประสานงานความรวมมือเครือขายการทํางาน และ ๔) เรื่องอาสาสมัครกูภัยทางทะเล ซ่ึงมีความจําเปน
จะตองมีการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชวยเหลือผูประสบภัย
ทางทะเลและเคลื่อนยายสงกลับผูปวยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเลไดอยางทันทวงที 
  ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ แจงวาปจจุบันมีศูนยแพทยทหารอาเซียนเปนหนวยตนแบบ และ
ประสานการทํางานกรณีเม่ือเกิดภัยพิบัติในอาเซียน โดยมีกรมแพทยทหารบกเปนหนวยงานหลัก ซ่ึงบูรณาการ
งานแพทยทหารท้ัง ๔ เหลาทัพ  
  ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงวาเรื่องอุทยานแหงชาติทางทะเล 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธพืช มีหนวยกูภัยอุทยานแหงชาติทางทะเล ซ่ึงมีขอมูลจะนําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ท่ีจะแตงตั้งตอไป 

4.2.2  แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 นพ.สุเทพ  เพชรมาก ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๖ นําเสนอท่ีประชุม

ทราบ สถานการณ บริบทท่ีเก่ียวของ และกรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ท่ีครอบคลุม 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ปจจุบันพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบั งคับใชตั้ งแต  15 พฤษภาคม 2561 โดยมี
คณะกรรมการนโยบาย ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ท้ังนี้การกําหนดพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของ
ประเทศมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีก 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ตราด สระแกว โดยกรอบการดําเนินงาน  
4 ดาน ไดแก 1) โครงสรางพ้ืนฐานทางดานกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการยกระดับการบริการสุขภาพ  
2) สงเสริมปองกันโรคเก่ียวกับภัยทางสุขภาพ 3) การพัฒนางานอาชีวะเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
และ 4) ดานการสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ เชน ศูนยทันตกรรม ศูนยความงาม สปา ซ่ึงสรางรายไดใหกับประเทศ 
ท้ังนี้การดําเนินงานตองบูรณาการท้ังในกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากมีโรงพยาบาล
ของกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ สภากาชาด กระทรวงศึกษาธิการ และโรงพยาบาลเอกชนตางๆ ในอนาคต
อาจตองมีการเพ่ิมแพทยชาวตางชาติ เพ่ือทําใหทุกคนม่ันใจในระบบการดูแลสุขภาพและสามารถมาทํางานได
อยางปลอดภัย และนักลงทุนตางๆ เกิดความเชื่อม่ัน ประชาชนใหการยอมรับตอการคุมครองดูแล ซ่ึงกลาวคืองาน
ดานสาธารณสุขก็เปนเหมือนความม่ันคงอยางหนึ่ง  
 ความเห็นและประเด็นอภิปรายจากท่ีประชุม: 
 ประธานคณะกรรมการใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ประชาชนควรไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง 
ไมใชดูแลเพียงดานอุตสาหกรรม และการทองเท่ียว รวมถึงการวางแผนดูแลคนกลุมใหมท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึน  
2) การจัดสถานบริการสุขภาพ  ควรคิดในหลักท่ีวาทําอยางไรใหพ้ืนท่ี EEC นี้เกิดสถานรักษาพยาบาลดานเอกชน
ใหเพียงพอ ซ่ึงตองทบทวนและคาดการณวาอนาคตจะมีคนท่ีอยูใน EEC ท่ีมาจากตางชาติ หากเปนนักธุรกิจ 
หรือผูประกอบการ ควรจะไดรับการดูแลในภาพเอกชน หรือมีบริษัทเอกชนมาลงทุนการจัดตั้งโรงพยาบาลใน
เขต EEC เพ่ิมเติม เพ่ือไมใหเกิดภาระคาใชจายของสถานพยาบาลในสังกัดหนวยงานภาครัฐมากข้ึน และ
ภาครัฐก็ควรเพ่ิมศักยภาพใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 3) ควรเสนอคณะกรรมการ EEC เรื่องการหาผูลงทุนภาคเอกชน 
ดานสถานบริการสุขภาพ ซ่ึงจะทําใหชวยแบงเบาภาระภาครัฐได 
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4.2.3  แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขชายแดน  
  นพ.พิศิษฐ ศรีประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอท่ีประชุมทราบบริบทพ้ืนท่ีชายแดน 
สถานการณ สภาพปญหาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน กรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษและ 
รางแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน โดยนํารองพ้ืนท่ีเปาหมาย 
4 จังหวัด จากพ้ืนท่ีชายแดนทางบก จํานวน 123 อําเภอ ใน 31 จังหวัด ไดแก จังหวัดนาน ตาก สระแกว 
และระนอง ซ่ึงประเด็นปญหาท่ีพบมาก อาทิ ปญหาโรคระบาด หรือโรคท่ีเคยกวาดลางในประเทศไทยไดแลว 
แตกลับมาระบาดข้ึนใหม พ้ืนท่ีตางๆ มีลักษณะการเขาถึงยาก จึงเนนการพัฒนาใน 3 ประเด็น ไดแก ๑) จัดโครงสราง
หนวยงานรับผิดชอบดานสาธารณสุขชายแดนในระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ อาทิ การดูแลผูปวยฉุกเฉิน  
การสงตอผูปวยขามแดน สุขภาพจิต เรื่องเก่ียวกับสินคาอาหารตางๆ ท่ีขามแดนมา ซ่ึงทําใหการดูแลดีข้ึนและ
ลดภาระคาใชจายของโรงพยาบาลตางๆ ลงได 2) การจัดระบบบริการสุขภาพในพ้ืนท่ีชายแดน ซ่ึงอาจจะตองทํา
บัตรประกันสุขภาพของคนท่ีขามแดน เนื่องจากมีภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีเรียกเก็บไมไดกวา 
1,800 ลานบาทตอป 3) พัฒนากลไกความรวมมือระหวางประเทศ 
 ความเห็นและประเด็นอภิปรายจากท่ีประชุม: 
 ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหขอสังเกตวา จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรท่ี
จังหวัดบุรีรัมย ในเรื่องการรองรับผูปวยจากประเทศเพ่ือนบาน พบวา คนท่ีอยูตามชายแดนจะมีอยูดวยกัน 2 กลุม 
คือ สวนหนึ่งกระทรวงมหาดไทยดูแล อีกสวนขามไปขามมา และในเรื่องของแผนท่ีตองพิจารณาใหดี คือ การขาย
บัตรประกัน ซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องระบบการเงินตางๆ ตองพิจารณาวาสามารถทําไดโดยไมผิดกฎหมายหรือผิด
ระเบียบของประเทศไทย 
 ประธานคณะกรรมการ ใหความเห็น ดังนี้ 1) การจัดต้ังหนวยงานรับผิดชอบดานสาธารณสุข
ชายแดนในระดับจังหวัด ตองทบทวนวาคณะกรรมการมีอํานาจแบบนี้หรือไม 2) การวางกรอบการทํางานตาม
ภารกิจของกระทรวงนาจะครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศแลว แตการดูแลไปไมถึงมากกวา เพราะฉะนั้นในจุด
นี้เราควรมีแผนเสริมอยางไร 3) เรื่องกลไกความรวมมือระหวางประเทศ เปนสิ่งท่ีดี หมายถึงการทํางานเชิงรุก
และเชื่อวากระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มทําแลว ควรพัฒนาทํา MOU โดยมีระดับรัฐมนตรี คณะกรรมการทาง
การแพทย รวมกันระหวางประเทศ และเพ่ือรวมพัฒนาตั้งแตแนวชายแดนซ่ึงจะทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ท้ังนี้ในสวนของคณะกรรมการไมแนใจวาทับซอนกันหรือไม 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย แจงวา ในการทํา MOU ความรวมมือ
ระหวางประเทศ ขอฝากประเด็นในเรื่องของท่ีพักอาศัย (shelter) ท่ีอยูตามแนวชายแดน เนื่องจากมีงานของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ท่ีมี shelter 
จํานวนมากหลายรอยแหง ซ่ึงมีประเด็นในเรื่อง shelter ท่ีไมไดมาตรฐานหรือเถ่ือน จะมีเด็กสัญชาติพมา หรือ
เด็กไรรัฐรวมท้ังเด็กท่ีขามไปขามมาจํานวนมาก เพ่ือท่ีจะใหการชวยเหลือเด็กในกลุมนี้ไดรับการชวยเหลือจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

4.2.4  แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ: ประชากรตางดาว 
 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอท่ีประชุมทราบ สถานการณ 

สภาพปญหาการดําเนินงานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ :ประชากรตางดาว กรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพ
พิเศษและรางแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ: ประชากร
ตางดาว ซ่ึงปรับจากประเด็นเรื่องแรงงานตางดาวเปลี่ยนเปนประชากรตางดาว เพ่ือใหเกิดความครอบคลุม
กลุมเปาหมายท่ีแทจริง เบื้องตนจะเนนท่ีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ กับผูติดตามท่ีเปนปญหาสําคัญของ
ประเทศ พ้ืนท่ีนํารองกําหนดจากจํานวนของแรงงานตางดาว ท้ังข้ึนทะเบียนและไมข้ึนทะเบียนรวมถึงปญหาท่ี
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เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีดังกลาว จํานวน 7 จังหวัด ไดแก ตาก  ระนอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 
ปทุมธานี และระยอง ซ่ึงทายท่ีสุดจะขยายในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตอไป โดยมีประเด็นพัฒนา ๑) พัฒนารูปแบบหลักประกัน
สุขภาพประชากรตางดาว ซ่ึงปจจุบันมีหลักประกันสุขภาพ 2 ระบบ ไดแก  หลักประกันท่ีเปนแรงงานตางดาว 
Formal sector อยูภายใตการประกันสังคม และหลักประกัน Informal sector ซ้ือประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตองพิจารณาแนวทางใหเปนระบบเดียวหรือบูรณาการอยางไร 2) เพ่ิมการเขาถึง
บริการสาธารณสุข เนื่องจากมีประชากรตางดาวท่ีไมใสใจในการดูแลสุขอนามัยและสุขภาพจนเกิดความเจ็บปวย
แลวจึงเขารักษาพยาบาล จึงตองวางแผนกระตุนใหชุมชนของคนตางดาวชวยสงเสริมสุขภาพ เฝาระวังและ
ปองกันโรคในชุมชนของตนเอง และ 3) ระบบสนับสนุนงานสาธารณสุขประชากรตางดาว Migrant Friendly 
Service คือ สถานบริการหลายแหง มีถุงยาภาษาพมา เขมร ปายบอกทาง หรือลามชวยแพทยแปลภาษา จะทํา
ใหการบริการครบถวนและถูกตองมากยิ่งข้ึน  
 ความเห็นและประเด็นอภิปรายจากท่ีประชุม: 
 ผูแทนกระทรวงแรงงาน แจงวา แรงงานตางดาวยังไมสามารถทราบจํานวนได ซ่ึงแรงงาน 
ตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงแรงงานมี 1,200,000 คน แตจะมีแรงงานประเภทหนึ่งคือผูรับใชในบาน 
แรงงานท่ีเปนเกษตรซ่ึงไมสามารถข้ึนทะเบียนประกันตนได จึงซ้ือบัตรประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข  
 ปลัดกระทรวงคมนาคม แจงวา เรื่องการทําแผนปฏิบัติการ จะมีพ้ืนท่ีทับซอนกัน เชน ชลบุรี
และระยอง  พ้ืนท่ีดาน EEC กับดานทางทะเล เม่ือนําแผนมารวมกันมีความจําเปนตองพิจารณาใหรอบคอบ 
เพ่ือไมใหเกิดความทับซอนหรือขาดหายไป และการทํากิจกรรมโครงการควรบรรจุอยูในแผนปฏิบัติการเพราะเรื่อง
งบประมาณของผูรับผิดชอบเปนเรื่องสําคัญ 
 ประธานกรรมการ  เสนอวา ขณะนี้เปนเพียงการเสนอกรอบแนวความคิด ตองมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพ่ือจะทําแผนปฏิบัติการและรับฟงความคิดเหน็จากคณะอนกุรรมการในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
และกรอบการดําเนินงานใหเกิดความกระชับ ชัดเจนและลงในรายละเอียดไดมากยิ่งข้ึน  
 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบในหลักการกรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษ ท่ีจะดําเนินงาน 4 ดาน ไดแก 1) ดานสาธารณสุข
ทางทะเล 2) ดานสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) ดานสาธารณสุขชายแดน และ 4) ดานสาธารณสุข
เขตพ้ืนท่ีเฉพาะ: ประชากรตางดาว และขอใหนําขอเสนอความเห็นคิดของคณะกรรมการฯ ไปเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในระดับคณะอนุกรรมการตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ราง) คําส่ังคณะอนุกรรมการการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
 ฝายเลขานุการฯ เสนอ ราง คําสั่งคณะอนุกรรมการการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ เพ่ือเปน
กลไกในการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ซ่ึงในรางคําสั่งดังกลาว  
ไดแบงเปนคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษ 
ดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน และ
คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) โดยนําเสนอองคประกอบ อํานาจ
หนาท่ี ให ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือแตงตั้ งคณะอนุกรรมการการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ  
ดังเอกสารแนบทาย มีองคประกอบหลักดังนี้ 
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4.3.1 คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล รวม 34 คน 
ประธานกรรมการ : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รองประธาน  : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
เลขานุการรวม  : ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
    : เจากรมแพทยทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

4.3.2 คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม 33 คน 
ประธานกรรมการ : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รองประธาน  : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
เลขานุการรวม  : ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
    : ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

4.3.3 คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน รวม 30 คน 
ประธานกรรมการ : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รองประธาน  : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
เลขานุการรวม  : ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
    : ผูแทนกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

4.3.4 คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) รวม 29 คน 
ประธานกรรมการ : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รองประธาน  : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
เลขานุการรวม  : ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย 
    : ผูแทนกระทรวงแรงงาน 

 ความเห็นและประเด็นอภิปรายจากท่ีประชุม: 
๑.  คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล 
 ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอเสนอ 1) เพ่ิมนายแพทยใหญโรงพยาบาลตํารวจ  

เปนอนุกรรมการ โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีความพรอมเฮลิคอปเตอร จํานวน ๖ ลํา สําหรับเคลื่อนยาย
สงกลับผูปวยไปรักษาตอและพรอมชวยเหลือรับเหตุฉุกเฉินทางทะเล โดยภารกิจเฮลิคอปเตอรพยาบาลของ สตร.
เปนการบูรณาการภารกิจทางดานความม่ันคงและใหบริการประชาชน ปจจุบันมีการขอใชเพ่ือสนับสนุน 
การเคลื่อนยายสงกลับผูปวยทางอากาศโดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใตและจังหวัดภูเก็ต และ 2) อนุกรรมการ
ในขอ 14) เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือไม 

 ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ใหขอสังเกตวา 1) อนุกรรมการฯ ลําดับท่ี ๒๓ ผูแทนสํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ควรจะมีอยูในคณะกรรมการชุดนี้หรือไม และ 2) ผูแทนดานธุรกิจโรงแรม ลําดับท่ี ๒๕ 
นายกสมาคมโรงแรมไทย และลําดับท่ี ๒๖ นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย เสนอควรเลือกเปนผูแทนใด
ผูแทนหนึ่ง 

 ผูแทนปลัดกรุง เทพมหานคร แจงว า  อนุกรรมการฯ ลํ าดับ ท่ี  ๒๓ ผู แทนสํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร หากพิจารณาใหยังคงอยูในอนุกรรมการชุดนี้ เสนอวาควรเปนผูแทนกรุงเทพมหานคร  
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 ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ เสนอวา กรมแพทยทหารเรือไดปฏิบัติงานภารกิจทางทะเลลวงหนา
เปนระยะเวลานาน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดานการกูชีพเหตุฉุกเฉินทางทะเล จึงเสนอขอใหเจากรมแพทย
ทหารเรือเปนอนุกรรมการและเลขานุการโดยมิใชเลขานุการรวม และเสนอขอปรับคําวา Marine Health เปน 
Maritime Health 

 ประธานคณะกรรมการ ขอใหปรับองคประกอบอนุกรรมการฯ เพ่ือใหดําเนินงานรวดเร็ว 
สอดคลองกับกรอบภารกิจ ๕ ดานตามเปาหมาย ซ่ึงมีหนวยงานท่ีรวมบูรณาการหลายหนวยงาน อาทิ  
กองทัพเรือ อุทยานแหงชาติ ทองเท่ียวฯ คมนาคม มหาดไทย แรงงาน โรงแรม รพ.เอกชน ประมงฯ 
อุตสาหกรรม สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติสาธารณสุข โดยบางหนวยงานมีหนวยงานท่ีใหญกวา
รับผิดชอบอยูแลว ควรปรับใหเหมาะสม 

 ผูแทนกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เสนอวา อนุกรรมการฯ ลําดับท่ี ๒๕ นายกสมาคมโรงแรมไทย 
และลําดับท่ี ๒๖ นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย อาจจะเลือกทานใดทานหนึ่ง แตในพ้ืนท่ีจริงๆ แลว
นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวจะดูแลในภาพรวมท้ังหมด หรือเสนอวาควรเปนประธานสภาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวจังหวัดแตละจังหวัด 

2. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เสนอ ขอเพ่ิมสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติเปน

คณะอนุกรรมการ 
 ผูแทนกระทรวงการทองเทียว เสนอควรเพ่ิมหนวยงานในพ้ืนท่ีเขาไปดวยเพ่ือสะดวกตอการ

ดําเนินงาน เชน จังหวัดระยอง ควรเพ่ิมหนวยงานในจังหวัดระยองเขาไปดวยเพราะเปนพ้ืนท่ีท่ีมีหนวยงาน
อุตสาหกรรมจํานวนมาก 

3. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน 
 ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหขอสังเกต ดังนี้ 1) การขายบัตรประกัน เก่ียวกับเรื่องระบบ

การเงินตางๆ แตรายชื่อคณะอนุกรรมการไมมีผูแทนกรมบัญชีกลางหรือสํานักงบประมาณ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ
ในการพิจารณาวาสามารถทําไดโดยไมผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบ 2) ผูแทนสํานักงานประกันสังคม ถาในกรณี
จังหวัดชายแดน คนตางดาวท่ีขามแดนไปขามแดนมาโดยไมไดทํางานถาวรสํานักงานประกันสังคมไมนาจะเก่ียวของ 

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอใหระบุหนวยงานยอยของอนุกรรมการฯ ลําดับท่ี 11) ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติตองการตํารวจหรือแพทยตํารวจ  

4. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ: ประชากรตางดาว 
 ผูแทนกระทรวงแรงงาน แจงวา ผูแทนสํานักงานประกันสังคมควรอยูในชุดของแรงงานตางดาว 
 ผูแทนกรุงเทพมหานคร ขอเสนอใหผูแทนกรุงเทพมหานครเขาเปนอนุกรรมการ เพ่ือใหขอมูล

และแลกเปลี่ยนขอมูล ปญหาประชากรตางดาวและแรงงานตางดาวสวนมากพบปญหาเรื่องคามนุษย สวนแรงงาน
ตางดาวยังมีในกลุมท่ีทําอาชีพการประมง เชน จังหวัดสมุทรสาครท่ีมีกลุมเมียนมา สวนในพ้ืนท่ีกรุงเทพจะมี
ความหลากหลาย จึงขอเสนอเพ่ิมประธานสมาคมประมง 

 ประธานกรรมการ ใหขอคิดเห็นวา 1) เรื่องแรงงานตางดาวจะเก่ียวพันกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
เห็นดวยท่ีมี UNHCR , ILO เปนอนุกรรมการซ่ึงคอนขางตรง สวนอนุกรรมการดานอ่ืนใหพิจารณาความเหมาะสม 
2) กระทรวงแรงงาน ขอใหสงผูแทนจากกระทรวงแรงงานท่ีรูเรื่องแผนงานท่ีเก่ียวของจริงๆ ท้ังนี้เม่ือจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการขอใหสงผูแทนท่ีรูเรื่องโดยแทจริง 
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