รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ณ ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุมสุชน ๑ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
กรรมการที่เขาประชุม
๑. นายแพทยกิจจา เรืองไทย
๒. นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๓. นายแพทยสมชาย พีระปกรณ
๔. นายสุรพจน สุวรรณพานิช
๕. นางสุวรรณา บุญกล่ำ
๖. นายแพทยประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๗. ผูชวยศาสตราจารยวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติท่ไี ดรับมอบหมาย
กรรมการที่เขาประชุมแบบออนไลน
๑. รองศาสตราจารยจิราพร ลิ้มปานานนท
๒. นางทิพยรัตน นพลดารมย
๓. นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ
๔. นายแพทยสวุ ิทย วิบุลผลประเสริฐ
๕. นายณัฐสุชน อินทราวุธ
๖.
๗.
๘.

๙.

ผูแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ
ผูแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางรัชนิกร ดารกมาศ
ผูแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นางเกศมณี เลิศกิจจา
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
ผูแทนคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติท่เี กี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุข

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
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๑๐. นางทิพยรัตน นพลดารมย
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
๑๑. รองศาสตราจารยสุภาภรณ สงคประชา
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ ปนาทกูล
๑๓. นายจิรนนท พุทธา
๑๔. นายแพทยชูชัย ศรชำนิ
กรรมการที่ติดภารกิจไมไดเขาประชุม
๑. Dr.Liviu Vedrasco
ผูแทนองคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
๒. ศาสตราจารยชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๓. นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
๔. นางสาวสุวรรณี สุวรรณไพบูลย

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ

ผูแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๕. นางธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก

กรรมการ

๖. นายแพทยประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายเจษฎา มิ่งสมร
๒. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๓. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๔. นายแพทยปรีดา แตอารักษ
๕. นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
๖. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๗. นางจุฑามาศ โมี
๘. นายจารึก ไชยรักษ
๙. นายสมเกียรติ พิทักษกมลพร
๑๐. นางสาวทิพิชา โปษยานนท
๑๑. นางวิลัยรัตน จั่นเพิ้ง
๑๒. นางสาวศิริธร อรไชย

รองประธานอนุกรรมการ
การมีสวนรวมฯ
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช

๑๓. นางสาวขนิษฐา แซเอี้ยว
๑๔. นางสาวฐิติพร คหัฎฐา

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
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๑๕. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๑๖. นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
๑๗. นางสาววันวิสา แสงทิม
๑๘. นางสาวแคทรียา การาม
๑๙. นางสาวฐิติมา สุวัตถิ
๒๐. นางสาวขนิษฐา แซเอี้ยว
๒๑. นางสาวกนกวรรณ รับพรดี
๒๒. นางสาวธัญญาภรณ บุญแสน
๒๓. นางสาวศิริเพ็ญ กองแกวรัศมี
๒๔. นางสาวสิระกาญจน มโนทัศนันท
๒๕. นางสาววริฎฐา แกวเกตุ

พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.

เปดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายแพทยณรงศั กดิ์ อังคะสุว พลา ประธานคณะกรรมการจัดสมัช ชาสุ ขภาพแหงชาติ (คจ.สช.)
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ทำหนาที่ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมทราบวา การประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง (ราง)รูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานวา ในการประชุมคณะกรรมการจัด
สมัช ชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื ่อวัน อังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุม Citrine ๑-๒ ชั้น ๕ ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิส คอน
เวนชั่น จ.นนทบุรี โดยมี นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธานการประชุม และมีมติที่ประชุม ดังนี้
๑. ประธานแจง การประชุม คจ.สช. ครั้งนี้ เปนการจัดประชุมแบบมาดวยตนเองผสมกับการประชุม
ออนไลน ซึ่งตองทดลองใชงานระบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นนำมาใชสนับสนุนการทำงานอยางตอเนื่อง
๒. รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห งชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๓. รับทราบ สาระสำคัญจากประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เกี่ยวกับรายงาน
ความกาวหนาการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. รั บ ทราบ รายงานความกา วหนา การดำเนิ นงานตามแผนงานของคณะอนุ กรรมการวิ ชาการ
คณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคีเครือขาย และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจั ด
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สมั ชชาสุขภาพแห งชาติ และมอบใหคณะอนุกรรมการแต ละคณะนำขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิ จารณา
ดำเนินการตอไป
๕. เห็นชอบ ใหกำหนดรูป แบบการจัดสมัชชาสุข ภาพแหงชาติ ครั้ง ที ่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน แบบ
ทางเลือกที่ ๓ “สถานการณระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อ รุนแรงตอเนื่อง” ใหจัดการประชุมแบบออนไลน
เต็มรูปแบบ เนื่องจากไมสามารถจัดประชุมที่รวมคนได และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ นำ
ขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาดำเนินการตอไป
๖. นัดหมาย การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุข ภาพแหงชาติ ครั ้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวัน ที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ดังมีรายละเอีย ดตามเอกสารประกอบระเบีย บวาระที่ ๒ จึงเรียนมาเพื่ อคณะกรรมการได โ ปรด
พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยไมมีขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) รูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายแพทยประทีป ธนกิจเจริญ ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ได
มอบหมาย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปน
ผูนำเสนอ (ราง) รูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบใหกำหนดรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห งชาติ
ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนแบบทางเลือกที่ ๓ “สถานการณระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อ รุนแรงตอเนื่อง” ให
จัดการประชุมแบบออนไลนเต็มรูปแบบ เนื่องจากไมสามารถจัดประชุมที่รวมคนได และมอบใหฝายเลขานุการนำ
ขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาดำเนินการตอไป
๒. ตอมา ในการประชุ มคณะกรรมการสุ ขภาพแห งชาติ (คสช.) ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๓ เมื ่อวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบความคืบหนาการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให
คจ.สช. รับขอเสนอเรื่องรูปแบบการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที ่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพิ จารณา
ดำเนินการ ดังนี้
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๑) มีขอหวงกังวลตอการจัดประชุมรูปแบบออนไลน ทั้งเรื่อง ความเสถียรของระบบและการเขา
รวมของภาคีเครือขายเนื่องจากเปนรูปแบบใหม
๒) ขอใหทบทวนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนแบบผสมผสาน (แนวทางที่ ๒) โดยยึดหลัก
ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) มีเหตุผลดังนี้ (๑) คาดการณวาในเดือนธันวาคม สถานการณโควิด-19 จะ
ดีขึ้น (๒) เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล (๓) เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหคนไทย โดยตองสื่อสาร
ใหประชาชนมีความรูเทาทัน ใชชีวิตในสถานการณที่ยังมีโควิดอยูได ซึ่งระบบบริการสาธารณสุขของไทยมี ความ
พรอมในดานการรักษาอยูแลว (๔) สามารถจัดแบบออนไลนคูขนานได โดยใหมีการเชื่อมสัญญานกลางไปในแตละ
จังหวัด ซึ่งจะงายตอการบริหารจัดการ
๓) ทั้งนี้ ประธาน คสช. ไดแจงวา หากมีขอจำกัดดานงบประมาณ อาจขอสนับสนุนงบกลางของ
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมได และใหประสานหนวยงานดานสุขภาพอื่นๆ รวมเปนเจาภาพจัด
๓. ในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไดพิจารณาทบทวน (ราง) รูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามมติและขอเสนอแนะของ คสช. (ตามทางเลือกที่ ๒) และ คจ.สช. (ตามทางเลือกที่ ๓) อีกครั้ง จึงขอ
เสนอทางเลือกที่ ๒.๕ “กรณีสถานการณ COVID-19 คลี่คลาย,ไมยุติ” ใหลดรูปแบบของจัดงาน และผสมผสาน
การนำเทคโนโลยีมาใชในงาน คำนึงถึงหลัก social distancing พรอมปรับเปลี่ยนยืดหยุนตามสถานการณ ดังนี้
๑) ลดจำนวนวันจัดงาน แตปรับเปน “สัปดาหสมัชชาสุขภาพแหงชาติ” มีกิจกรรมหลัก
ประกอบดวย (๑) นำเสนอรูปธรรมการดำเนินงานในชวงโควิด-๑๙ จากพื้นที่ (๒) การชื่นชมรูปธรรม
ความสำเร็จการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (๓) การพิจารณาระเบียบวาระ และ (๔) การเฉลิมฉลอง
๒) ลดจำนวนคนเขารวมงานตาม capacity ของหองประชุมสถานที่จัดงาน
๓) ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถรับชมผานทาง Online ได
๔) นำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนตามความจำเปนและความเหมาะสม เพื่อใหเกิดผลอยางคุมคา
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑ จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได โปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) รูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝาย
เลขานุ การเสนอ และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ นำขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณา
ดำเนินการตอไป
ความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
๑) กระทรวงสาธารณสุขในหลายสำนักไดรวมกันทำการศึกษาคาดการณแนวโนมของการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พบวา สถานการณการแพรระบาดจะคงตัว (Free Period) ไปจนถึงเดือน
กัน ยายน ๒๕๖๓ หลังจากนั้นอาจเกิดระบาดใหญอีก ครั้งได ในชวงตน เดือนกันยายน ๒๕๖๓ กระทรวง
สาธารณสุขจะจัดงานประชุมวิชาการประจำป ซึ่งยังอยูในชวงระยะเวลาที่จัดงานประชุมแบบรวมคนได อ ยู
จากการประเมินสถานการณแลว จึงเห็นดวยกับการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในชวง
เดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๓ เป น แบบทางเลื อ กที ่ ๒.๕ ตามที ่ ฝ  า ยเลขานุ ก ารเสนอ เนื ่ อ งจากเป น รู ป แบบที่
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เตรียมพรอม สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณที่รุนแรงขึ้นได ในกรณีที่ตองจัดประชุม ออนไลนเต็ม
รูปแบบตามทางเลือกที่ ๓.๐
๒) ขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั่วโลก พบวา มีหลายประเทศเกิด
การระบาดระลอกสอง (second wave) แลว โดยเฉพาะประเทศแถบยุโ รป เชน สเปน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศล
นอรเวย เนเธอรแลนด รวมถึงประเทศเวียดนามจากเดิมที่ไมมียอดผูติดเชื้อแลวมียอดพุงขึ้นสูงในชวงหลัง ทั้งนี้
การระบาดระลอกสองนี้จะมียอดผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงกวารอบแรก ดังนั้นจึงจำเปนตองคาดการณเพื่อเตรียม
รับมือกับความเสี่ยงของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกสองที่อาจเกิดขึ้นไดในเดือนธันวาคม
๒๕๖๓
๓) เห็นดวยตามที่ฝายเลขานุการนำเสนอ คณะอนุกรรมการสนับสนุน การจั ดสมัชชาสุ ข ภาพ
แหงชาติไดออกแบบงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบยืดหยุน และมีขอเสนอแนะตอ
การบริหารจัดการดานตางๆ ไดแก (๑) การกำหนดกลุมเปาหมายตามจำนวน ๔๐๐ ที่น ั่ง ใหคัดเลือกเชิญ
ผูเขารวมใหเหลือจำนวนเทาที่จำเปนตามโควตาที่กำหนดไว สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติสามารถเลือกเขา
ประชุมดวยตนเอง หรือประชุมแบบออนไลนได โดยที่ไมจำเปนตองจัดคนใหครบตามจำนวนที่นั่งเติมใหเต็ม
ในหองประชุม (๒) การจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจางดำเนินงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ โดยเฉพาะงานในสวน
ของโครงสร างพื้นที่และสถานที่จัดงาน (Physical Space) ใหชะลอ ประวิงเวลาเทาที่เปน ไปได ควรเริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจางในชวงหลังเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งจะวางแผนการจัดงานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น (๓)
งานระบบประชุมแบบออนไลนตองใชภายในวันงานอยูแลว และการออกแบบนิทรรศการออนไลน (virtual
exhibition) ใหจัดหาบริษัทผูรับจางที่มีความเชี่ยวชาญดานนี้ มาดำเนินการไดไปกอน ไมตองรอ
๔) กลุมเปาหมายแบบ Online จำนวน ๓,๐๐๐ คน ขึ้นไป ควรประสานเชื่อมโยงกับภาคีเครือขาย
ที่มีอยูแลว เชน เขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั้ง ๑๓ เขต เพื่อใหมีผูเขารวมขยายวงกวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควร
เชื่อมตอกับสื่อออนไลน เพจที่มีมาตรฐาน และมีสมาชิกเพจติดตามอยูแลว เชน เพจ The standard เพจ The
matter เปนตน และมีนักสื่อสารสังคมที่เปน Key opinion leader เชน คุณอำมร บรรจง คุณกรรณิการ
กิตติเวช เปนตน จะชวยสรางการรับรูตอสาธารณะในวงกวางได ทั้งนี้อาจมีคาใชจายงานสื่อในสวนนี้ หรือเปน
ลักษณะประสานความรวมมือกันระหวางองคกร
๕) กิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Side Event) เรื่อง การขับเคลื่อนมติ พื ้นที่สาธารณะ (Public
Space) ในชวงโควิดที่ผานมา มีกลุมสตารทอัพดานสุขภาพเพิ่มขึ้น เชน Tele Medicine การกระจายอาหาร
เปนตน นอกจากนี้ยังมีงานอนามัยโรงเรียน การเปดโรงเรียนสลับเวลาเรียนกัน การจัดการของโรงพยาบาล
เอกชน และโรงแรมที่รับเปนสถานที่กักตัวกลุมเสี่ยงโควิด ซึ่งเปนความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
ถือเปนประสบการณงานใหมที่เกี่ยวของกับการจัดการพื้นที่สาธารณะดวย สำหรับเรื่องการขับเคลื่อนมติเพศ
ภาวะ มี เครือขา ยที่เคลื ่อนไหวทางสังคมตอเนื่อง เชน กลุ มฟา สีรุ ง กลุ ม LGBT ศู น ย ว ิจ ั ยโรคเอดส ของ
สภากาชาดไทย เปนตน สามารถประสานความรวมมือใหภาคีเหลานี้มารวมจัด Side Event ได
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๖) ตัวอยางขาวงานจาก เพจ The Standrad ที่มีโอกาสเสนอแนวคิดการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs
กับนายกรัฐมนตรี เปนการทำงานของคนรุนใหมที่มีความคิดสรางสรรครวมขับเคลื่อนสังคม ขณะนี้บริษัท
The Standrad ทำงานรวมกับกรมควบคุมโรคอยูแลว อาจจะประสานการทำงานรวมกันได
๗) การทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง TOR ควรพิจารณาใหรอบคอบ ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนงานตาม
สถานการณที่จำเปน หรืออาจจัดงานไมได เชน TOR เชาสถานที่จัดงาน (อิมแพค เมืองทองธานี) ควรเขียนระบุ
เงื่อนไขนี้เอาไว เพื่อเจรจาตอรองโดยคำนึงถึงประโยชนของหนวยงานภาครัฐใหเสียหายนอยที่สุด
๘) การจัด ทำนิท รรศการออนไลน (virtual exhibition) ใชเ วลาในการออกแบบและผลิ ตงาน
คอนขางมาก รวมไปถึงระยะเวลาตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจางอีก ดังนั้นงานในสวนนี้ไมควรประวิงเวลา สามารถ
ดำเนินการกอนไดทันที ขอใหเรงจัดหาผูผลิตเพื่อใหมีเวลาผลิตงานใหออกมาดี
๙) ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ ที่ทำงานประสานเชื่อมโยงภารกิจระหวางกันมาอยาง
ตอเนื่อง คจ.สช. เห็นชอบรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม เห็นชอบรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) กำหนดรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนแบบทางเลือก
ที่ ๒.๕ “กรณีสถานการณ COVID-19 คลี่คลาย,ไมยุติ” โดยเปนการลดรูปแบบการจัดงาน และผสมผสานการ
นำเทคโนโลยีมาใชในงานตามความจำเปนและความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตราการระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) การจัดเตรียมงานมีความยืดหยุน ในกรณีที่สถานการณ ระบาดของ COVID-19
รุนแรงเพิ่มขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนมาสูการจัดประชุมแบบออนไลนเต็มรูปแบบได
๒) มอบหมายใหคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ นำขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณา
ดำเนินการตอไป
๕.๒ แตงตั้งประธานคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคีเครือขาย ทดแทน
ตำแหนงที่วางลง
นายแพทยประทีป ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการ ไดมอบหมาย ผศ.วีระศักดิ์ พุ ทธาศรี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ เปนผูนำเสนอ ซึ่งไดรายงานวา ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหง ชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื ่ อ ง แต งตั ้ง คณะอนุ ก รรมการคณะต างๆ ซึ่ ง
ประกอบดวย (๑) คณะอนุกรรมการวิชาการ (๒) คณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคี
เครือขาย และ (๓) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เริ่มปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนมา และไดมีการปรับปรุงคำสั่ง คจ.สช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะตางๆ โดยมีการแตงตั้ง นายเจษฎา มิ่ งสมร เปนรองประธาน
อนุกรรมการการมีสวนร วมและสรางการเรียนรูข องภาคีเ ครือข าย ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๕.๒
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ตอมา นายวีระพล เจริญธรรม ประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ ไดเสียชีว ิตลง เมื่อวันที ่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ในฐานะฝายเลขานุการ จึงเสนอ
ตอ คจ.สช. พิจารณาแตงตั้งให นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ ทดแทนตำแหนง
ที่วางลง เนื่องจากเดิมดำรงตำแหนงเปนรองประธานที่ดูแลรับผิดชอบงานของคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ
มาอยางตอเนื่อง จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง นายเจษฎา มิ่งสมร
ประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ ทดแทนตำแหนงที่วางลง
ความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
๑) นายเจษฎา มิ่งสมร ไดกลาวขอบคุณที่มอบโอกาสใหทำหนาที่ประธานอนุกรรมการมีสวนรวมฯ
ซึ่งจะทำหนาที่ตอจาก นายวีรพล เจริญธรรมใหดีที่สุด ในนามตัวแทนของภาคประชาสังคม และยินดีสนับสนุน
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตางๆ อยางเต็มที่ มุงเนนการสรางพลังอำนาจออน (soft power) ซึ่ง
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนรูปธรรมหนึ่งที่ชัดเจน
๒) ในคำสั่ง คจ.สช. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะตางๆ เนื่องจากมีการเลื่อนลำดับ ของ
นายเจษฎา มิ่งสมร จากเดิมตำแหนงรองประธานอนุกรรมการ เสนอแตงตั้งใหมเปนประธานอนุกรรมการนั้น
ขอมอบใหประธานอนุกรรมการคนใหมไปพิจารณาวาจะเสนอแตงตั้งรองประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ
คนใหมทดแทนหรือไม
๓) เสนอใหคณะกรรมการสุ ขภาพแห งชาติ (คสช.) พิจ ารณาแกไขคำสั่ ง คสช. เรื่ อ ง แต งตั้ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยใหมีการแตงตั้ง นายเจษฎา
มิ่งสมร เปนรองประธานกรรมการ ทดแทนตำแหนงที่วางลง เนื่องจากในคำสั่งเปนการระบุชื่อตัวบุคคล ไมใช
ตำแหนง และใหเสนอเปนระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม คสช. ครั้งถัดไป
มติที่ประชุม เห็นชอบใหแตงตั้ง นายเจษฎา มิ่งสมร เปนประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมและสราง
การเรียนรูของภาคีเครือขาย ทดแทนตำแหนงที่วางลง และเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
พิจารณาแกไขคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยให
แตงตั้ง นายเจษฎา มิ่งสมร เปนรองประธานกรรมการ ทดแทนตำแหนงที่วางลง
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ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นัดหมายการประชุมฯ ครั้งตอไป
ฝายเลขานุการเสนอใหที่ประชุมพิจารณานัดหมายการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
มติที่ประชุม เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐
- ๑๓.๐๐ น.

นางสาววริฎฐา แกวเกตุ
ผูจัดทำรายงานการประชุม
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารยวีระศักดิ์ พุทธาศรี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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