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ความเป็ นมา
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนกระบวนการที่ใหประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไดรวมแลกเปลี่ยน
องคความรูและเรียนรูอยางสมานฉันท เพื่อนำไปสูการเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาวะ
ของประชาชน โดยจัดใหมีการประชุมอยางเปนระบบและอยางมีสวนรวม ซึ่งในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2550 ไดกำหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ( คสช.) แตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(คจ.สช.) เพื่ อ ทำหน า ที่ จั ด ให มี ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ อย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง สำหรั บ ในป พ.ศ. 2564 คจ.สช.
ไดกำหนดรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 เปนรูปแบบผสมผสาน โดยปรับลดการรวมตัว
ของคนจำนวนมาก และกระจายการมีสวนรวมของผูเขารวมงานไปยังพื้นที่ตางๆ ทุกจังหวัด ที่สามารถเชื่อมตอกับการ
จัดงานที่สวนกลางไดตลอดกระบวนการโดยนำเทคโนโลยีมาใช ในงานตามความจำเปนและความเหมาะสม รวมถึงการ
ปฏิบัติตามมาตรการระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณระบาดของ
โรคโควิด-19 ไดอยางยืดหยุน ทันการณ และใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอยางเครงครัด
นอกจากนี้ คจ.สช. ไดกำหนดจัด การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ขึ้น ระหวางวันที่ 15-16
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภายใตประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตื่นรู สูวิกฤตสุขภาพ” โดยจะมีผูเขารวมประชุมในหองประชุม
จำนวนประมาณ 500 คน และผูเขารวมประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Zoom Meeting) จำนวนประมาณ
2,500 คน ผานระบบ Zoom Meeting
แนวคิ ดหลั กของการจั ด สมั ชชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ นป นี้ เป น การสานต อ ป ที่ 2 ของการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวมในประเด็นหลัก (Theme) “พลังพลเมืองตื่นรู สูวิกฤตสุขภาพ” (ครั้งที่ 13
และครั้งที่ 14) และการสรางกระแสสังคมรวมผลักดันขับเคลื่อนประเด็นของระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
รวม 3 ระเบียบวาระ ไดแก (1) การสรางเสริมสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 (2) การคุมครองการเขาถึง
บริการสุขภาพของกลุมประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอยางเปนธรรม และ (3) การจัดการการสื่อสารอยางมีสวนรวม
ในวิกฤตสุขภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดจัดกิจกรรมขยายการมีสวนรวมของเยาวชน
และภาคีเครือขายรวมขับเคลื่อนสังคมทั้ง 3 ประเด็นมาตลอดทั้งป จนมาถึงวันงานประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจะ
เปนเวทีแหงการประกาศถอยแถลง หรือเจตนารมณของหนวยงานหลัก หนวยงานที่เกี่ยวของ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ที่พรอมจะขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอไป
นอกจากนี้สมัชชาสุขภาพแหงชาติในปนี้จะแสดงใหเห็นคุณคาและความหมายของกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติที่สืบสานตกทอดมาจนถึงปจจุบัน โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทสถานการณของ
สังคมประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเกิดวิกฤตสุขภาพที่ไดรวมชี้ทิศทางของประเทศใหทุกภาคสวนในสังคมเกิด
พลังความรวมมือรวมใจกันพรอมที่จะกาวตอไปหลังโควิด-19 รวมถึงจะมีการประกาศประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ 15 - ครั้งที่ 16 ตอสาธารณะ เพื่อสานตองานในอีก 2 ปขางหนา ซึ่งมุงที่จะขยายการมีสวนรวมไปยัง
กลุมเปาหมายตางๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งเชิงพื้นที่ เชิงประเด็น รวมถึงการมีสวนรวมบนชุมชนออนไลน ในยุคดิจิทัล
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ประเด็นหล ัก (Theme)
ของสม ัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
ครงที
ั้ ่ 14 พ.ศ. 2564
ประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563 – 2564 คือ
“พลังพลเมืองตื่นรู...สูวิกฤตสุขภาพ”
โดยนิยามสำคัญ มีดังนี้
“พลเมืองตืน่ รู” หมายถึง การทีพ่ ลเมืองของประเทศไทยมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม
มีความตระหนักรู และกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในภารกิจของประเทศ
“ว�กฤตสุขภาพ” หมายถึง ภาวะทางสุขภาพทั้ง 4 มิติที่ไมอยูในภาวะปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากธรรมชาติหรือไมไดเกิดจากธรรมชาติก็ ได เปนเหตุการณที่มีอยูในภาวะอันตราย ที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม หรือสิง่ แวดลอมโดยรวม ทีค่ วรตองมีนโยบายหรือการตัดสินใจเพือ่ แก ไข
ปญหาภายในเวลาที่จำกัด

กลุมเปาหมายที่เขารวมงาน
1) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กลุม เครือขายพืน้ ที่ กลุม เครือขายภาคประชาสังคม ชุมชน
และเอกชน ภาควิชาการและวิชาชีพ ภาครัฐและการเมือง รวมทั้งกลุมเครือขายเฉพาะประเด็น
2) ประชาชน หรือตัวแทนกลุมประชาชน ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ที่สนใจสมัครเขารวม
งานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14
3) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพตางๆ
4) ผูสังเกตการณ อาทิ ตัวแทนภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคเอกชน เครือขายเยาวชน
คนรุนใหม เครือขายผูปวย กลุมประชากรเฉพาะ เปนตน
5) คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ 14 (คจ.สช.) คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดตางๆ
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กําหนดการ
สม ัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครงที
ั ้ ่ 14 พ.ศ. 2564
ภายใต ้ประเด็นหล ัก “พล ังพลเมืองตื่นรู ้...สู ้วิกฤตสุขภาพ”
ว ันที่ 15 – 16 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564
หอประชุมใหญ่ บริษ ัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จําก ัด (มหาชน)
สํ าน ักงานแจ ้งว ัฒนะ ถนนแจ ้งว ัฒนะ เขตหล ักสี่ กรุงเทพฯ

ว ันพุ ธที่ 15 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา

กำหนดการ

08.30 – 09.30 น.

ลงทะเบียนเขารวมประชุมและเตรียมความพรอมของผูเขารวมประชุม

09.30 – 09.45 น.

รับชมวีดิทัศน “กอนจะถึงสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14”

09.45 - 10.00 น.

เปดการประชุมและรับรองระเบียบวาระ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
โดย นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง 14 พ.ศ. 2564 (คจ.สช.)

10.00 - 12.00 น.

พิจารณาระเบียบวาระที่ 1 และแสดงถอยแถลงรวมขับเคลื่อนรางมติ
“การสรางเสริมสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19”
โดย นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
ประธาน คจ.สช. และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง 14 พ.ศ. 2564

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมกิจกรรมอื่นๆ

13.00 - 15.00 น.

พิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และแสดงถอยแถลงรวมขับเคลื่อนรางมติ
“การคุมครองการเขาถึงบริการสุขภาพของกลุมประชากรเฉพาะ
ในภาวะวิกฤตอยางเปนธรรม”
โดย นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
ประธาน คจ.สช. และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง 14 พ.ศ. 2564

15.00 - 17.00 น.

พิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และแสดงถอยแถลงรวมขับเคลื่อนรางมติ
“การจัดการการสื่อสารอยางมีสวนรวมในวิกฤตสุขภาพ”
โดย นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
ประธาน คจ.สช. และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง 14 พ.ศ. 2564

17.00 - 17.15 น.

รับรองมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ทั้ง 3 มติ
และปดการประชุม
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ว ันพฤห ัสบดีท่ี 16 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา

กำหนดการ

08.30 – 09.30 น.

ลงทะเบียนเขารวมงานและเตรียมความพรอมของผูเขารวมงาน

09.30 – 09.50 น.

รายงานความกาวหนาของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมา
โดย ศ. คลินิก นพ.สุพรรณ ศร�ธรรมมา
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.)

09.30 – 10.30 น.

บอกเลาเรื่องราว “ดอกผลคนตื่นรู...สูวิกฤตสุขภาพ”
โดย ผูแทนองคกรเคร�อขายนวัตกรรมสังคม สูว�กฤตโคว�ด-19.

10.30 - 10.45 น.

รับชมวีดิทัศน และการแสดงเปดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
“พลังพลเมืองตื่นรู...สูวิกฤตสุขภาพ”

10.45 - 11.00 น.

กลาวรายงาน และรับชมวีดิทัศนประมวลภาพการแสดงถอยแถลง
รวมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14
โดย นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
ประธาน คจ.สช.

11.00 - 11.30 น.

พิธีเปดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
และแสดงปาฐกถาพิเศษหัวขอ “พลังพลเมืองตื่นรู พาไทยสูสุขภาวะที่ยั่งยืน”
โดย นายอนุทิน ชาญว�รกูล
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ

11.30 - 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษหัวขอ “สุขภาพองครวม จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน”
องคปาฐก นพ.ว�ชัย โชคว�วัฒน
ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภฯ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมกิจกรรมอื่นๆ

13.00 – 13.15 น.

การแสดง
โดย พลังเยาวชน คนรุนใหม

13.15 – 13.45 น.

ปาฐกถาหัวขอ “พลังคนรุนใหม กับวัคซีนไทยที่จะไปใหถึง”
องคปาฐก
1. ผศ. ภญ. ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
2. รศ. ดร.วรัญู พ�ลเจร�ญ
บริษัท ใบยา ไฟโตฟารม จำกัด ภายใต CU Enterprise
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ว ันพฤห ัสบดีท่ี 16 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา

กำหนดการ

13.45 – 15.15 น.

เวทีทัศน “ทิศทางโลก ทิศทางไทย: โอกาสและความทาทาย”
โดย 1. นายนคร�นทร วนกิจไพบูลย
กรรมการผูจัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักขาว THE STANDARD
2. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ
3. นายดนุชา พ�ชยนันท
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

15.15 – 15.20 น.

พิธีสงมอบงาน - รับมอบงาน จากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ 13-14 และคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 15-16

15.20 - 15.30 น.

ประกาศประเด็นหลัก (Theme) และมิติใหมของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ 15 และ 16 พ.ศ.2565 - 2566
โดย 1. นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 15 และ 16
2. นพ.ประทีป ธนกิจเจร�ญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

15.30 น.

พิธีปด
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ปาฐกถาพ�เศษหัวขอ

“พลังพลเมืองตื่นรู
พาไทยสูสุขภาวะที่ยั่งยืน”
โดย อนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ

อนุทิน ชาญวีรกูล

ทามกลางวิกฤตโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ ปรากฏการณของการมีสว นรวม
ของผูค นเพือ่ รวมแกวกิ ฤต วัคซีนทางสังคมทีส่ รางขวัญกำลังใจใหกนั และกัน
วิถีแบบ new normal สู next normal และการตอบสนองความตองการ
ของคนรุน ปจจุบนั ที่ไมลดิ รอนความตองการของคนรุน หลัง ลวนเปนเข็มทิศ
สูการพัฒนาประเทศใหผาสุกและยั่งยืน
การนำพาประเทศไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนดวยกระบวนการแบบมี
สวนรวม นับเปนเรื่องทาทายและสำคัญยิ่ง
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ปาฐกถาพ�เศษหัวขอ

“สุขภาพองครวม:
จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน”
โดย นพ. วิชัย โชควิวัฒน

ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภฯ

เมื่ อ “สุ ข ภาพองค ร วม” ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง บุ ค คล ชุ ม ชน สั ง คม
และระบบสุขภาพ และ “ปฏิทินแหงความหวัง จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน”
ทีส่ ะทอนถึงความหวังของคนไทยทัว่ ไป และเปนแรงบันดาลใจใหแกคนหนุม สาว
และประชาชนผูร กั ชาติ รักประชาธิปไตยตอมายาวนาน ไดถกู นำมารอยเรียง
เปนบทปาฐกถาเดียวกัน จึงมีทงั้ ความงามของภาษาอรรถรสจากการรับฟง
และคุณคาจากเรื่องราวในอดีต สูปจจุบัน และอนาคต เพื่อคนรุนปจจุบัน
และรุนตอๆ ไปจะไดพิทักษ รักษา และพัฒนาสุขภาพองครวมตอไป

นพ. วิชัย โชควิวัฒน

บอกเลาเร�่องราว

“ดอกผลคนตื่นรู...สูวิกฤตสุขภาพ”
โดย ผูแทนองคกรเครือขายนวัตกรรมสังคม สูวิกฤตโควิด-19

คร�ส โปษยานนท

พระมหาพรอมพงศ
ปภสฺสรจ�ตฺโต

มาเร�ยม ปอมดี

บุหงา ลิ�มสวาท

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ภราดล พรอํานวย

เสียงไซเรนของรถฉุกเฉินที่สงเสียงดังไปทั่วเมือง สายดวนฉุกเฉินที่ดัง
ไมหยุดหยอน ภาพผูป ว ยโพสตขอความชวยเหลือผานชองทางการสือ่ สารตางๆ
ภาพบุคลากรทีเ่ หนือ่ ยลา ฯลฯ ทำใหผคู นจำนวนหนึง่ บอกกับตัวเองวา ถึงเวลา
ทีต่ อ งทำอะไรสักอยาง...อะไรก็ ไดทชี่ ว ยคนทีก่ ำลังเผชิญกับความทุกข ความผิดหวัง
...แม ก ระทั่ ง ความตาย
จนกระทั่งเกิ ด การถั ก ทอผูค นหลานี้เปนเครือขายพลเมืองอาสาดูแล
ช ว ยเหลื อ ผู  ป  ว ยโควิ ด -19 เป น “ดอกผล พลเมื อ งตื่ น รู  สู  วิ ก ฤตสุ ข ภาพ”
เป น พลานุ ภ าพแห ง หั ว ใจเพื่ อ เพื่ อ นมนุ ษ ย ข องคนธรรมดาที่ ไ ม ธ รรมดา
เปนสวนหนึ่งของสังคมที่เกื้อกูลกัน

ณาตยา แววว�รคุปต
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ปาฐกถาหัวขอ

“พลังคนรุนใหม
กับวัคซีนไทยที่จะไปใหถึง”

โดย ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
และ รศ.ดร.วรัญู พูลเจริญ
บริษัท ใบยา ไฟโตฟารม จำกัด ภายใต CU Enterprise

ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ

รศ.ดร.วรัญู พ�ลเจร�ญ

จากความหวั ง ที่ เ พี ย งต อ งการนำงานวิ จั ย
มาใช ง านจริ ง แต เ มื่ อ ประเทศไทยประสบกั บ การแพร
ระบาดของโควิด-19 คนรุนใหมอยาง รศ.ดร.วรัญู
พูลเจริญ และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ จากคณะ
เภสั ช ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูกอตั้ง
บริษัท ใบยาไฟโตฟารม จำกัด ภายใต CU Enterprise
จึงมุงสรางวัคซีนสัญชาติไทยจากพืชเพื่อสูโควิด-19 และ
ภารกิจผลิตวัคซีนนี้ ไมเพียงแตเปนการรักษาชีวิตผูคน
แตยังเปนบันไดที่จะสรางความมั่นคงใหกับระบบสุขภาพ
ของประเทศไทย สรางแรงกระเพื่อมใหคนเกง คนรุนใหม
คนที่เปนความหวังของประเทศกลาที่จะกาวเดินออกมา
พัฒนางานเพื่อประเทศ...หากมีความฝน หากกาวเดิน
เพื่อฝนมันยอมเปนไปได

เวทีทัศน

“ทิศทางโลก ทิศทางไทย: โอกาสและความทาทาย”
โดย นครินทร วนกิจไพบูลย

กรรมการผูจัดการและ
บรรณาธิการบริหาร
สำนักขาว THE STANDARD

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ

ดนุชา พิชยนันท

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

นคร�นทร วนกิจไพบูลย

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ดนุชา พ�ชยนันท

เมื่อทิศทางโลกขยับปรับเปลี่ยนตามสถานการณ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ที่สรางความระส่ำ
ทุกแวดวง และสงผลกระทบอยางมหาศาลในทุกๆ ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดลอม ฯลฯ
แลวทิศทางไทยจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยางไร มารวมเปดประสบการณ พลังความคิด ความเชื่อกับ
3 มุมมองของคนตาง Gen ทีม่ าจาก 3 ภาคสวนทีเ่ ปนพลังสำคัญ อันไดแก พลังภาครัฐ พลังภาคเอกชน
และพลังคนรุนใหมในสังคม
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ผ ังรายการถ่ายทอดสดออนไลน์ "พล ังพลเมืองตื่นรู ้ สู ้วิกฤตสุขภาพ"
การประชุมสม ัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครงที
ั ้ ่ 14 พ.ศ. 2564
ว ันพุ ธที่ 15 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.

09.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.

10.30 - 11.00 น.

11.00 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.30 น.

กำหนดการ
รายการ ลุก ปลุก เปลี่ยน
รายการ เชานี้...ที่สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ภาพรวมของสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 14 และประเด็นที่นาสนใจในการประชุม
โดย • ดร.ธีรารัตน พันทว� วงศธนะเอนก
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563-2564
• นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
รายการ ถายทอดสดงานประชุมงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 14
เปดการประชุมและรับรองระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
รายการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู ตื่นกอน สูวิกฤตสุขภาพ”
เนนทิศทางสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครัง้ ที่ 14 ทัง้ ระเบียบวาระ และการมีสว นรวมของภาคีเคร�อขาย
ผูดําเนินรายการ
• นายเจษฎา มิ�งสมร
รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563-2564
• ดร.ธีรารัตน พันทว� วงศธนะเอนก
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563-2564
• นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
รายการ “พลังพลเมืองพื้นที่สูระดับชาติ สูวิกฤตสุขภาพ”
Side Event 01 (เหนือ กขป. 1-3)
โดย นพ. ปร�ดา แตอารักษ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และคณะ
รายการ เกาะติดสมัชชา โตะขาวเปดประเด็น
“ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 3”
รายการ “พลังพลเมืองพื้นที่สูระดับชาติ สูวิกฤตสุขภาพ”
Side Event 02 (กลาง กขป. 4-6 และ กทม. 13)
โดย นพ. ปร�ดา แตอารักษ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และคณะ
รายการ Inside Talk ชวงละ 30 นาที
1. รวมพลังชุมชนตานมะเร็ง
2. บทบาท อปท.กับการแกปญหายาในชุมชนอยางยั่งยืน
3. ว�สัยทัศนระบบสุขภาพในมือเยาวชน
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ว ันพุ ธที่ 15 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา
13.30-14.00 น.

14.00-14.30 น.

14.30-15.00 น.
15.00-15.30 น

กำหนดการ
รายการ เกาะติดสมัชชา โตะขาวเปดประเด็น
“เปดประเด็นมติขาข�้น”
1. การสรางเสร�มสุขภาวะสิ�งแวดลอมที่ยั่งยืน ในว�กฤตโคว�ด-19
2. การคุมครองการเขาถึงบร�การสุขภาพของกลุมประชากรเฉพาะในภาวะว�กฤต
อยางเปนธรรม
3. การจัดการสื่อสารอยางมีสวนรวมในว�กฤตสุขภาพ
รายการ “พลังพลเมืองพื้นที่สูระดับชาติ สูวิกฤตสุขภาพ”
Side Event 03 (อีสาน กขป. 7-10)
โดย นพ. ปร�ดา แตอารักษ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และคณะ
รายการ เกาะติดสมัชชา โตะขาวเปดประเด็น (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
“รวมพลังสื่อสาร ภาคีเคร�อขาย พ�้นที่กลางสําหรับนักสื่อสารสุขภาวะ”
รายการ จับประเด็นเด็ด “รวมพลังพลเมืองตื่นรู ตื่นกอน สูวิกฤตสุขภาพ”
เนนทิศทางสมัชชาครั้งที่ 14 ทั้งระเบียบวาระ และการมีสวนรวม
ผูดําเนินรายการ
• ดร.ธีรารัตน พันทว� วงศธนะเอนก
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563-2564
• นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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ผ ังรายการถ่ายทอดสดออนไลน์ "พล ังพลเมืองตื่นรู ้ สู ้วิกฤตสุขภาพ"
การประชุมสม ัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครงที
ั ้ ่ 14 พ.ศ. 2564
ว ันพฤห ัสบดีท่ี 16 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา
08.30 - 09.00 น.

09.00 - 09.30 น.

09.30 - 10.30 น.

10.30 - 11.00 น.

11.00 - 11.20 น.

11.20 - 12.00 น.
12.00 - 12.30 น.

12.30 - 13.00 น.

กำหนดการ
รายการ เชานี้...ที่สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ภาพรวมของสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 14 และประเด็นที่นาสนใจในการประชุม
โดย • ดร.ธีรารัตน พันทว� วงศธนะเอนก
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563-2564
• นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
รายการ “พลังพลเมืองพื้นที่สูระดับชาติ สูวิกฤตสุขภาพ”
Side Event 04 (ใต กขป. 11-12)
โดย นพ. ปร�ดา แตอารักษ
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และคณะ
รายการ ถายทอดสดงานประชุมงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 14
พ�ธีเปดงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564
และแสดงปาฐกถาพ�เศษหัวขอ “พลังพลเมืองตื่นรู พาไทยสูสุขภาวะที่ยั่งยืน”
โดย นายอนุทิน ชาญว�รกูล
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ปาฐกถาพิเศษหัวขอ “สุขภาพองครวม จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน”
องคปาฐก นพ. ว�ชัย โชคว�วัฒน
ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภฯ
รายงานความกาวหนาของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมา
โดย ศ.คลินิก นพ. สุพรรณ ศร�ธรรมมา
รองประธานกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.)
บอกเลาเรื่องราว “ดอกผลคนตื่นรู...สูวิกฤตสุขภาพ”
โดย ผูแทนองคกรเคร�อขายนวัตกรรมสังคม สูว�กฤตโคว�ด-19
รายการสมัชชาวาไรตี้
“10 สิ�งนารูเกี่ยวกับสมัชชา”
วาไรตี้โดย นส. ขนิษฐา แซเอี้ยว
รายการ Inside Talk ชวงละ 15 นาที
• “การขจัดการเลือกปฏิบัติ เพ�่อความเปนธรรมระหวางเพศ”
• เปดกฎหมาย! สังคมไทย ‘ไรแรใยหิน’

12
ว ันพฤห ัสบดีท่ี 16 ธ ันวาคม พ.ศ. 2564

เวลา

กำหนดการ

13.00 - 13.45 น.

13.45 - 15.15 น.

15.15 – 15.30 น.

รายการ ถายทอดสดงานประชุมงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 14
ปาฐกถาหัวขอ “พลังคนรุนใหม กับวัคซีนไทยที่จะไปใหถึง”
องคปาฐก
• ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
• รศ.ดร.วรัญู พ�ลเจร�ญ
บริษัท ใบยา ไฟโตฟารม จำกัด ภายใต CU Enterprise
เวทีทัศน “ทิศทางโลก ทิศทางไทย: โอกาสและความทาทาย”
โดย • นายนคร�นทร วนกิจไพบูลย
กรรมการผูจัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักขาว THE STANDARD
• ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รองผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ
• นายดนุชา พ�ชยนันท
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
รายการ กาวตอไปกับสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
พ�ธีสงมอบงาน - รับมอบงาน จากคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 13-14
และคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 15-16
ประกาศประเด็นหลัก (Theme) และมิติใหมของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ 15 และ 16 พ.ศ. 2565 - 2566
โดย • นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 15 และ 16
• นพ. ประทีป ธนกิจเจร�ญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ดําเนินรายการโดย
• ดร.ธีรารัตน พันทว� วงศธนะเอนก
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2563-2564
• นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ร ับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์
สม ัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครงที
ั ้ ่ 14 พ.ศ. 2564 ได ้ที่

สถานีว�ทยุและโทรทัศนสุขภาพแหงชาติ
www.healthstation.in.th

สช. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
www.facebook.com/NHCO.thai

QR CODE
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นิ ทรรศการออนไลน์
(Virtual Exhibition)
รายงานความกาวหนา 5 มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

“ยุทธศาสตรทสี่ ำคัญในการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติใหเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรมและมีพลัง
คือ การสานพลังความรวมมือ (Synergy) ซึ่งเปนการทำงานแบบเครือขายที่เนนการเสริมพลังทางบวก ใหเกิดการ
ตอยอดงานและสรางคุณคาในการทำงานให ไดประโยชนรวมกัน” สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
เปนเวทีรายงานตอสาธารณะใหทราบถึงความกาวหนาของการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติทผี่ า นมา โดยในปนี้
มี ท้ั ง หมด 5 มติ ได แ ก มติ 12.1ทบทวนมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ มาตรการทำให สั ง คมไทยไร แ ร ใ ยหิ น ,
มติ 12.2 วิถเี พศภาวะ เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว, มติ 12.3 รวมพลังชุมชนตานมะเร็ง, มติ 12.4 การจัดการเชิงระบบ
สูป ระเทศใชยาอยางสมเหตุผล โดยชุมชน เปนศูนยกลาง และมติ 13.2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีสว นรวม
กรณีโรคระบาดใหญ
ความแปลกใหม ใ นป นี้ คื อ การเป ด ให ป ระชาชน และภาคี เ ครื อ ข า ยได รั บ ชมนิ ท รรศการออนไลน
(Virtual Exhibition) สัมผัสบรรยากาศของงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติเสมือนจริง พรอมทั้งรวมเปนสวนหนึ่งในการ
ประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติฯ โดยรวมพลังจากทุกภาคสวน ณ หองประชุมใหญ และการประชุมออนไลน
จากทั่วประเทศ
นิทรรศการออนไลน
(Virtual Exhibition)

QR CODE
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เอกสารขององค ์ปาฐก วิทยากร
และเอกสาร เผยแพร่ต่างๆ
สื บค ้นได ้ที่ www.samatcha.org

แบบประเมินผลการจ ัด
สม ัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
ครงที
ั ้ ่ 14

แบบประเมินการสื่ อสาร
ของงานสม ัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
ครงที
ั ้ ่ 14

ขอเชิญตอบแบบประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 14
และแบบประเมินการสื่อสารของงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 14
เพ�่อรวมลุนโชครับของที่ระลึก โดยจะจัดสงถึงบานทานที่รวมตอบ
แบบประเมินในครั้งนี้

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชัน้ 3 อาคารสุขภาพแหงชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท : 02-832-9013 โทรสาร : 02-832-9001
FB : เพจ สช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ https://www.facebook.com/NHCO.thai
www.nationalhealth.or.th E-mail : nhco@saraban.mail.go.th

“สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบายสาธารณะ”

