มติการประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting
การประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting
โดยมีนายแพทย์ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา ทาหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุม มีการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นและมีมติสาคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. ประธานแจ้ง ที่ประชุม ทราบว่า การประชุม คจ.สช. ครั้งนี้ เป็นการจัดประชุม แบบออนไลน์ เนื่องด้วย
สถานการณ์โควิด-19
๒. รับ รอง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจัดสมั ชชาสุ ขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข
๓. รับทราบ มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และรับทราบว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านมติคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่ เกี่ย วข้องรับไปพิจารณาด าเนิน การตามมติในส่วนที่ เกี่ย วข้องต่อไป ตามที่คณะกรรมการ
สุข ภาพแห่งชาติ เสนอ รวมทั้งให้หน่ วยงานที่เกี่ ย วข้องรับความเห็ นของหน่ วยงานต่าง ๆ ในประเด็ น
ที่เ กี่ ย วข้ อ งไปพิ จ ารณาด าเนิ น การต่ อ ไปด้ ว ย ส าหรั บค่ า ใช้จ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ในปีงบประมาณปีต่อๆ ไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
๔. รับ ทราบ ภาพรวมความคืบหน้าการดาเนินงานตามกรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ระเบีย บวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้ง ๓ เรื่อง ได้แก่
(๑) เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับวิกฤตโควิด
(๒) เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม
(๓) เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ
โดยขอให้ ค ณะอนุ ก รรมการวิ ช าการ และคณะท างานพั ฒ นาข้ อ เสนอฯ ทั้ ง ๓ ประเด็ น น า
ข้อเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาปรับปรุงร่างเอกสารหลักและร่างมติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนาฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว เสนอเรื่องเวียนให้ คจ.สช. รับทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ หาก
กรรมการไม่ไ ด้มีความเห็น แจ้งตอบกลับ ภายในวันที่กาหนดไว้ ให้ถื อว่าเห็ นชอบร่ างเอกสารหลักและ
ร่างมติทั้ง ๓ ฉบับ และให้ดาเนินการจัดทาประกาศ (ร่าง) ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๖. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายในสมั ชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้ง ที่ ๑๔ และมอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการการมี ส่วนร่วมและสร้ างการเรีย นรู้ข องภาคีเ ครือ ข่า ย
นาข้อเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
-๑-

๗. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการจัดกลุ่ม เครือข่ายในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และมอบหมายให้
คณะอนุ กรรมการสนับสนุ นการจัดสมั ชชาสุ ขภาพแห่งชาติ น าข้อเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิ จารณา
ดาเนินการต่อไป
๘. เห็นชอบ หลักการของประกาศหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.
๒๕๖๔ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นาข้อเสนอแนะของ
คจ.สช. ไปพิจารณาปรับปรุงตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบข้อเสนอแนะเพื่อประกาศต่อสาธารณะต่อไป
๙. เห็ นชอบ นัด หมายประชุ ม คจ.สช. ครั้ง ที่ ๓/๒๕๖๔ ในวัน พฤหั สบดีที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ
ผู้จัดทามติการประชุม
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ผู้ตรวจมติการประชุม
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