รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
ณ หองประชุม Topaz room ชั้น ๒ โรงแรมริชมอนด สไตลลิส คอนเวนชั่น จ. นนทบุรี
กรรมการที่เขาประชุม
๑. นายแพทยกิจจา เรืองไทย
๒. นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
๓. นางทิพยรัตน นพลดารมย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

๔. Dr.Liviu Vedrasco
ผูแทนองคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย
๕. นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
๖. นายแพทยสมชาย พีระปกรณ
๗. นางปวริศา สิทธิเวช
ผูแทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๘. นางรัชนิกร ดารกมาศ
ผูแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๙. นางเกศมณี เลิศกิจจา
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนคณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
๑๐. นางทิพยรัตน นพลดารมย
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติท่เี กี่ยวของกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
๑๑. รองศาสตราจารยสุภาภรณ สงคประชา
๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ ปนาทกูล
๑๓. นางธีรารัตน พันทวี วงศธนะเอนก
๑๔. นายแพทยประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
๑๕. นายจิรนนท พุทธา
๑๖. นายแพทยชชู ัย ศรชำนิ
๑๗. นายสุรพจน สุวรรณพานิช

ที่ปรึกษา

๑๘. นางสุวรรณา บุญกล่ำ

กรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๙. นายแพทยประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๒๐. ผูชวยศาสตราจารยวีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ไดรับมอบหมาย

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กรรมการที่เขาประชุมแบบออนไลน
๑. รองศาสตราจารยจิราพร ลิ้มปานานนท
๒. นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๓. นางธิติภัทร คูหา
๔. ผูแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ

กรรมการที่ติดภารกิจไมไดเขาประชุม
๑. ศาสตราจารยชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๒. นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ
๓. ผูแทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๔. ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุข

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายเจษฎา มิ่งสมร

ประธานอนุกรรมการการมี สวนรวมและ
สรางการเรียนรูของภาคีเครือขาย

๒. นายปกรณ กฤษประจันต
๓. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๔. นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
๕. นางนิรชา อัศวธีรากุล
๖. นางจุฑามาศ โมี
๗. นายจารึก ไชยรักษ
๘. นายสมเกียรติ พิทักษกมลพร
๙. นางสาวทิพิชา โปษยานนท
๑๐. นางวิลัยรัตน จั่นเพิ้ง
๑๑. นางสาวศิริธร อรไชย

องคการอนามัยโลกประจำ
ประเทศไทย
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช.
พนักงาน สช

๑๒. นางสาวขนิษฐา แซเอี้ยว
๑๓. นางสาวฐิติพร คหัฎฐา
๑๔. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ

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

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

เปดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายแพทย ณรงศั ก ดิ ์ อั ง คะสุ ว พลา ประธานคณะกรรมการจั ด สมัช ชาสุข ภาพแห ง ชาติ (คจ.สช.)
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ทำหนาที่ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมทราบวา การประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เปน
การจัดประชุมแบบมาดวยตนเองผสมกับการประชุมออนไลน และขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระใหเสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนดไว เนื่องจากกรรมการหลายทานมีภารกิจสำคัญในชวงบายวันนี้
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ผศ.วีร ะศัก ดิ ์ พุทธาศรี กรรมการและผูชว ยเลขานุ การ รายงานวา ในการประชุม คณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสุชน ๑ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแหงชาติ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
จ.นนทบุรี (ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) โดยมี นายแพทยณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา เปนประธานการประชุม
และมีมติที่ประชุม ดังนี้
๑. ประธานแจง ที่ประชุมทราบวา นายวีระพล เจริญธรรม ประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมและ
สรางการเรียนรูของภาคีเครือขาย ไดเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการประชุม คจ.สช. ครั้งนี้จึงจะ
พิจารณาแตงตั้งประธานอนุกรรมการคนใหมทดแทนตำแหนงที่วางลง และพิจารณาทบทวนเรื่องรูปแบบการจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลง
ไป
๒. รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. เห็นชอบ (๑) การกำหนดรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน
แบบทางเลือกที่ ๒.๕ “กรณีสถานการณ COVID-19 คลี่คลาย,ไมยุติ” โดยเปนการลดรูปแบบการจัดงาน และ
ผสมผสานการนำเทคโนโลยีมาใชในงานตามความจำเปนและความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตราการ
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ระยะหางทางสังคม (Social Distancing) การจัดเตรียมงานมีความยืดหยุน ในกรณีที ่สถานการณระบาดของ
COVID-19 รุนแรงเพิ่มขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนมาสูการจัดประชุมแบบออนไลนเต็มรูปแบบได และ (๒) มอบหมาย
ใหคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ นำขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาดำเนินการตอไป
๔. เห็นชอบ (๑) แตงตั้ง นายเจษฎา มิ่งสมร เปนประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการ
เรียนรูของภาคีเครือขาย ทดแทนตำแหนงที่วางลง และ (๒) เสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแห งชาติ (คสช.)
พิจารณาแกไขคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยให
แตงตั้ง นายเจษฎา มิ่งสมร เปนรองประธานกรรมการ ทดแทนตำแหนงที่วางลง
๕. นัด หมาย การประชุ มคณะกรรมการจัดสมัชชาสุข ภาพแหง ชาติ ครั ้ งที ่ ๕/๒๕๖๓ ในวั น ที ่ ๑๗
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒ จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการไดโปรดพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมีขอแกไข ดังนี้
๑) ในหนา ๒ รายชื่อลำดับที่ ๑๕ ขอใหแกไข “นางสุวรรณา บุญกล่ำ กรรมการ” เปนผูเขารวม
ประชุมดวยตนเอง เนื่องจากมีรายชื่อซ้ำกับผูเขารวมประชุมแบบออนไลนดวย
๒) ในหนา ๗ ขอใหแกไขคำผิด “มาตราการ” แกเปน “มาตรการ” และคำวา เพจ
“The Standrad” แกเปน “The STANDRAD”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ รายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
๔.๑.๑ คณะอนุกรรมการวิชาการ
นายแพทยสมชาย พีระปกรณ ประธานอนุกรรมการวิชาการ รายงานความกาวหนาการดำเนินงาน
ตามแผนงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ ดังนี้
๑) สืบเนื่องจากการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติ
รับทราบความกาวหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ ที่มี นายแพทยสมชาย พีระปกรณ เปน
ประธาน แลว นั้น
๒) ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคมจนถึงปจจุบัน คณะอนุกรรมการวิชาการไดมีการประชุม จำนวน
๒ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
ซึ่งมีความกาวหนาการดำเนินงานตามแผน จำแนกงานเปน ๒ สวน ดังนี้
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สวนที่ ๑ : กระบวนการพัฒนาทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ.
๒๕๖๓
๒.๑) ความกาวหนาของการดำเนินการพัฒนารางระเบียบวาระเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหาร
ในภาวะวิกฤต : วิกฤตซอนวิกฤต จากโควิด-19 สูความยั่งยืน” มีดังนี้
(๑) จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจกระบวนการพัฒนาขอเสนอ เรื่อง ความมั่นคงทาง
อาหารในภาวะวิกฤต: วิกฤตซอนวิกฤต จากโควิด-19 สูความยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(๒) จัดประชุม “รับฟงความเห็นตอเอกสารขอถกแถลง เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารใน
ภาวะวิกฤต: วิกฤตซอนวิกฤต จากโควิด-19 สูความยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
(๓) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาขอเสนอ เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต:
วิกฤตซอนวิกฤต จากโควิด-19 สูความยั่งยืน จำนวน ๓ ครั้ง ไดแก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓, ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
๒.๒) ความกาวหนาของการดำเนินการพัฒนารางระเบียบวาระเรื่อง “การบริหารจัดการ
วิกฤติสุขภาพจากโรคอุบัติใหม: บทเรียน COVID-19” มีดังนี้
(๑) จัดประชุมปรึกษาหารือ (ราง) ขอถกแถลงหมวดประเด็นยอยที่ ๑ วิกฤตสุขภาพ
จากโรคอุบัติใหม เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
(๒) จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจกระบวนการพัฒนาขอเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการ
วิกฤติสุขภาพจากโรคอุบัติใหม: บทเรียน COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
(๓) จัดประชุม “รับฟงความเห็นตอเอกสารขอถกแถลง เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤติ
สุขภาพจากโรคอุบัติใหม: บทเรียน COVID-19 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
(๔) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาขอเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพจาก
โรคอุบัติใหม: บทเรียนจากโควิด-19 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
สวนที่ ๒ : กระบวนการพัฒนาทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
ความกาวหนาของการดำเนินการพัฒนาทางวิชาการในหมวดประเด็นยอยที่ ๕ วิกฤตสุขภาพกับ
สังคมออนไลน ซึ่งไดเริ่มมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาเอกสารเรื่องนี้แลว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
๓) คณะอนุกรรมการวิชาการจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาความพรอม
ของรางเอกสารและกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมเสนอ คจ.สช. พิจารณาประกาศรางระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ ดังมีรายละเอียดอยูในระเบียบวาระที่ ๕.๑ จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได
โปรดรับทราบ
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ความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
๑) ในป ๒๕๖๔ ขอใหพิจารณามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เคยมีมาแลววามี มติใดที่เกี่ยวของบาง เพื่อ
รวบมติเขามาไวดวยกัน จัดกลุมมติได หรือบางมติ อาจมีการทบทวน หรือยกเลิกมติเดิม เชน มติอาหารปลอดภัย
เปนตน
๒) มีขอเสนอแนะตอการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอใหพิจารณา
เรื่องสังคมออนไลน เชิญภาคีดานเทคโนโลยีเขามามีสวนรวม ทำงานรวมกันในมิติสุขภาวะสังคม เชน ผูจัดทำเพจ
และเว็ บ ไซต “Cofact” ซึ่ ง เกี ่ ย วกั บ การตรวจสอบข อ มู ล เท็จ ข า วลวงบนอิ น เตอร เ น็ ต กระทรวงดิจ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนตน นอกจากนี้ยังมีตัวอยางจากหนังสารคดี Social Dilemma ที่ฉายทางชอง Netflix
ไดนำเสนอใหเห็นวา ผูบริโภคบนโลกออนไลนสนใจสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคตามสไตล“กิน อยู คือ” ทำให
เทคโนโลยี AI สามารถจับพฤติกรรมทางสุขภาพของผูบริโภคได ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพของ
ผูบริโภคดวย และมีขาววารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลจากประเทศไตหวัน จะมาใหความรูดานดิจิทัลกับประเทศไทย
๓) การทบทวนและพิจารณาความเชื่อมโยงของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมา เชน มติครั้งที่ ๑๐
มติครั้งที่ ๑๑ เปนตน กับการจัดทำมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติใหมของปปจจุบัน ในขอเสนอบางเรื่องจากมติเดิม
อาจมีความขัดแยงกับมติใหม หรือเปนขอเสนอที่มีความลาสมัย ไมสอดคลองกับบริบทสถานการณปจจุบัน และ
ทิศทางขางหนาแลว กรณีเชนนี้ จะมีการทบทวนขอเสนอเดิม บางเรื่องอาจยุติ บางเรื่องปรับปรุงขอเสนอใหม บาง
เรื่องนำมาขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม ขอเสนอจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดผานฉันทมติความเห็นชอบรวมกัน
บางหนวยงานอาจนำขอเสนอนโยบายบางเรื่องไปขับเคลื่อนไดสำเร็จกอน ในขณะที่บางเรื่องอาจใชเวลาผลักดัน
นโยบายกับหนวยงานภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งงานในสวนนี้จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คมส.) และคณะอนุกรรมการภายใต คมส. ที่มี ตัว แทนจากทุกภาคสวนเป น
กรรมการและอนุกรรมการดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทำงานรวมกัน โดยที่ไมมีหนวยใด
หนวยหนึ่งเปนผูมีอำนาจสั่งการ ซึ่งการทำงานของ คมส. ไดมีการจัดกลุมมติขับเคลื่อนใหเห็นรูปธรรมมากขึ้น
๔) กรณีที่มีการทบทวนมติเดิมนั้น ทำไดมีห ลายวิธี เชน การยืน ยัน เห็นความสำคัญ ของมติเดิ มและ
ตองการใหดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ตอ และตองการเพิ่มเติมขอเสนอใหมในบางเรื่อง หรือกรณีที่มติใหมขัดแยงกับ
มติเดิม อาจสะทอนใหเห็นวาตอนที่ทำมติใหมนั้น ไมไดทบทวนดูมติเดิม ถาหากมีการทบทวนมติเดิมแลว อาจมี
ขอเสนอใหยกเลิกขอเสนอบางเรื่องในมติเดิม หรือจะยกเลิกทั้งมติได ในกระบวนการสมัชชาอนามัยโลกก็ทำแบบนี้
เชนกัน คือ มีการศึกษาทบทวนมติเดิมกอนที่จะทำมติใหม ซึ่งกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติของประเทศ
ไทยนำมาปรับใชได โดยใหมีการศึกษามติเดิมกอนทำมติใหม ทั้งในสวนของมติที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง
และมติเรื่องอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
๕) ในประเด็นขอคำถามที่วา ขอเสนอจากมติใหมจะขัดแยง (Over rule) กับมติเดิมหรือไมนั้น ถาหาก
มติใหมไมไดระบุไวชัดเจนวา “ใหยกเลิกมติเดิม” ดังนั้นมติเดิมก็ยังคงอยู แตถาตองการใหยกเลิกมติเดิมทั้งหมด
ในมติใหมก็ตองระบุใหชัดเจนวา “กำหนดใหยกเลิกมติเดิมภายในเวลาเทาใด มีกระบวนการยกเลิกอยางไร”
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๖) ขอใหคณะอนุกรรมการวิชาการนำขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาดำเนินการในกระบวนการ
พัฒนาเอกสารวิชาการและยกรางมติใหม
๔.๑.๒ คณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคีเครือขาย
นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคีเครื อขา ย
เปนผูนำเสนอรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการ
เรียนรูของภาคีเครือขาย ดังนี้
๑) สืบเนื่องจากการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มี มติ
รั บทราบความกาวหนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคีเครื อข าย
ซึ่งไดนำเสนอ (๑) แนวทางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเด็นขอถกแถลง (Point for discussion) และการรับฟงความ
คิ ดเห็ นของภาคี เครื อขายในกระบวนการพัฒนาขอเสนอนโยบายสาธารณะ สมั ชชาสุขภาพแห งชาติ ครั้ งที ่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๒) แนวทางการมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของภาคีเครือขายทั้งจากระดับพื้นที่และสวนกลาง
ทั้งในสวนของสัปดาหสมัชชาสุขภาพจังหวัด สัปดาหสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และบูธนิทรรศการภายในงานไปแลว นั้น
๒) ตอมา ในการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
ใหแตงตั้ง นายเจษฎา มิ่งสมร เปนประธานอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรา งการเรียนรูของภาคีเครือขาย
ทดแทนตำแหนงที ่วางลง ซึ่งไดมีคำสั่งแตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปน ที่ เรียบรอยแลว เพื่ อใหการ
ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคีเครือขายเปนไปอยางตอเนื่อง
๓) ในการนี้ คณะอนุกรรมการการมี สว นรว มและสรา งการเรีย นรู ข องภาคี เ ครื อขา ย ได มี
การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีความกาวหนาการดำเนินงานตามแผน ดังนี้
๓.๑) การสนับสนุนการจัดกระบวนการรับฟงความเห็นตอรางระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้
- ประสานงานกับคณะอนุกรรมการวิชาการในการจัดทำชุดเอกสารและสื่อเผยแพร เพื่อ
ชี้แจงทำความเขาใจกับเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแตละกลุมในการเตรียมความพรอมเขารวมกระบวนการ
พิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมุงเนนการเพิ่มชองทางการสื่อสาร
หลายรูปแบบกับเครือขายสมาชิกสมัชชาสุขภาพใหเขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในกระบวนการ/ขั้นตอนตางๆ มาก
ยิ่งขึ้น
- สนับสนุนใหเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด (MA) วิเคราะหและคัดเลือกตั ว แทน
ผูมสี วนไดสวนเสียของแตละระเบียบวาระที่อยูในพื้นที่ ใหเขารวมแสดงความเห็นดวย
- จัด เวทีชี้แจงเอกสารระเบี ยบวาระฯ และเตรียมความพรอ มเขา ร วมกระบวนการ
พิจารณาระเบียบวาระฯ (Pre-NHA13) โดยใชการประชุมแบบออนไลน ทั้งนี้ ใหเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด
(MA) จัดทีมวิทยากร และนักบริหารจัดการประชุม เขารวมประชุมเวทีนี้ ซึ่งคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ
ไดวางแผนการจัดเวที Pre-NHA13 ในชวงวันที่ ๑๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๕ เวที ดังนี้
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(๑) เวที Pre NHA13 สำหรั บ สมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ นกลุ  ม เครื อ ข า ย
ภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน (MS) กลุมเครือขายภาควิชาการ วิชาชีพ (MK) และกลุมเครือขายภาครัฐ
การเมือง (MP)
(๒) เวที Pre NHA13 สำหรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติในกลุมเครือขายพื้นที่ (MA)
ภาคเหนือ
(๓) เวที Pre NHA13 สำหรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติในกลุมเครือขายพื้นที่ (MA)
ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
(๔) เวที Pre NHA13 สำหรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติในกลุมเครือขายพื้นที่ (MA)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๕) เวที Pre NHA13 สำหรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติในกลุมเครือขายพื้นที่ (MA)
ภาคใต
- สนับสนุนการจัดเวทีรับฟงความเห็นตอระเบียบวาระฯ จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในชว งสัปดาหสมัชชาสุขภาพจังหวัด ระหวางวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๓
- คณะอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ พิจารณาเขารวมเวทีรับฟงความเห็นตอระเบียบ
วาระฯ ในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยเลือกจังหวัดที่มีกระบวนการเตรียมความพรอมที่ดี เพื่อรวมเรียนรู และนำ
บทเรียนที่ไดม าจัดทำขอเสนอเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานดานกระบวนการมีสวนรวมของสมัชชาสุ ขภาพ
แหงชาติในปถัดไปใหดียิ่งขึ้น
๓.๒) การกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Side Event) ในสัปดาหสมัชชา
สุขภาพแหงชาติของภาคีเครือขายในสวนกลางและพื้นที่ ดังนี้
๓.๒.๑) มีค วามสอดคล องกั บ กรอบและแนวทางการจั ด สมั ชชาสุ ข ภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โดยกิจ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนสวนหนึ่งของ“สัป ดาหสมัช ชาสุขภาพแหงชาติ”
ที่ปรับลดวันจัดงาน แตกระจายกิจกรรมของงานจากสวนกลางไปยังพื้นที่ตางๆ ขยายวงกวาง
๓.๒.๒) แหลงที่มาของประเด็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู มาจาก ๓ แหลงที่มา ไดแก
(๑) ประเด็นที่สอดคลองกับประเด็นหลัก (Theme) และหมวดประเด็นยอย
ของงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (Sub Theme) ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) ประเด็นที่เปนงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น
หรือสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ผานมา
(๓) ประเด็นที่เปนนโยบายสาธารณะของหนวยงานเจาภาพหลักที่สอดคลอง
กับแนวคิด “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ (Health in All Policies) และใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ดำเนินการ
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๓.๒.๓) การกำหนดกลุมเปาหมายของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู – ใหหนวยงานเจาภาพ
หลักเปนผูกำหนดกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนใหมีตัวแทนจากทุกภาคสวน และเปดกวางใหสาธารณะ ประชาชนที่
สนใจรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูได
๓.๒.๔) รูปแบบและลักษณะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู - ใหหนวยงานเจาภาพหลัก
และภาคีเครือขายรวมกันออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางสรางสรรคตามบริบทพื้นที่นั้นๆ โดยเวที
กิจกรรมมีเครื่องหมายหรือโลโก และประเด็นหลัก (Theme) “พลังพลเมืองตื่นรู สูวิกฤตสุขภาพ” ของสมัชชา
สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑๓ เปนอัตลักษณกลาง
๓.๒.๕) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู - อยูในชวง “สัปดาหสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ” ในระหวางวันที่ ๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยใหมีการจัดกิจกรรมตอเนื่องกันทุกวัน เพื่อใหผูเขา
ชมติดตามไดตลอดทั้งสัปดาห
๓.๒.๖) งบประมาณและงานบริหารจัดการ - สช. ประสานความรวมมือใหหนวยงาน
เจาภาพหลัก และภาคีเครือขายรวมกันสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม และดูแลงานบริหารจัดการตางๆ
รวมถึงการพิจารณาใชเทคโนโลยีสนับสนุนตามความเหมาะสม
๓.๒.๗) งานสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู -นอกเหนือจากชองทางการ
สื่อสารของหนวยงานเจาภาพหลักแลวนั้น สช. จะสนับสนุนงานสื่อสารประชาสัมพันธกิจกรรมทั้งกอนและหลังการจัด
งาน รวมทั้งเชื่อมตอระบบถายทอดสดออนไลนผาน FB Live Streaming กับหนวยงานเจาภาพหลัก เผยแพรบนสื่อ
ออนไลน
๓.๒.๘) การนำ Highlight ของกิจกรรมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรูม านำเสนอไวในวั นงาน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในรูปแบบวีดิทัศนประมวลกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และนิทรรศการออนไลน
๓.๒.๙) ในกรณี ที่อ าจเกิ ดสถานการณสถานการณระบาดของ COVID-19 รุ น แรง
เพิ่มขึ้นในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ไมสามารถจัดงานแบบรวมคนได สามารถปรับรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู มาเปนการถายทอดสดออนไลนผาน FB Live Streaming และ/หรือการประชุมแบบออนไลนแทนได
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑
๓.๓) งานนิทรรศการออนไลน (Virtual Exhibition)
๓.๓.๑) รูป แบบนิทรรศการออนไลน เปน เว็บ ไซต เพื ่ อ การเรีย นรู ที่ อ อกแบบแบบ
๓ มิติ นำเสนอภาพจำลองเสนทางการเดินเรื่องที่เชื่อ มโยงเมือ ง (สวนกลาง) กับพื้นที่ ผูเขาชมสามารถกด
ตามจุดตางๆ เพื่อแสดงขอมูล เชน คลิปสั้น อินโฟ กราฟฟก ฟลิปบุค หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ ที่นาสนใจ เขาถึงขอมูล
ไดงา ย ไมซับซอนหลายขั้นตอน
๓.๓.๒) หมวดหมูเ นื้อหาของนิทรรศการออนไลน อาทิ หมวดกระบวนการสมั ชชา
สุขภาพแหงชาติที่ผานมา และรูปแบบใหม หมวดประเด็นหลัก และหมวดประเด็นยอยของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๓-๑๔ ที่รวบรวมเนื้อหารูปธรรมเกี่ยวกับการสูภัยโควิด-19 ของเครือขายพื้นที่ และองคกรภาคี หมวดเนื้อหา
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ระเบียบวาระ ๒ เรื่อง หมวด Highlight จากเวทีตางๆ ในสัปดาหสมัชชาสุขภาพจังหวัด และสัปดาหสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ เปนตน
๓.๓.๓) การจัดแสดงนิทรรศการออนไลน จะมีการเปดตัวนิทรรศการออนไลนในชวง
สั ป ดาห ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ และมี บ ู ธ แนะนำแสดงหน า จอแบบสั ม ผั ส ที่ ใ ห ผ ู  เ ข า ร ว มงานสามารถ
เขา ชมเว็บ ไซตนิท รรศการออนไลนได ทั้งนี้ เนนสื่อสารประชาสัมพันธใหภาคีเครือขายเขาชมหลังวั นจัดงาน
ไดตอเนื่อง
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการไดโปรดรับทราบ และใหขอเสนอแนะ
ความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
๑) การสรางการมีสวนรวมจำเปนตองการใชการสื่อสารสาธารณะเปนสวนใหญ จึงมีขอเสนอแนะให
คณะอนุกรรมการการมีสวนรว มฯ ใหความสำคัญกับกลุมเปาหมายที่ครอบคลุม ทุกชวงวั ย ซึ่งในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เกี่ยวของกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะครั้งที่
ผานมา ไดมีขอเสนอแนะในการเปดพื้นที่ใหคนรุนใหมเขามามีสวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรูงานพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะได เชน การชวนคนรุนใหมมารวมออกแบบและมีสวนรว มจั ดกิจ กรรมแลกเปลี ่ยนเรี ย นรู
(Side Event) ซึ่งจะทำใหไดไอเดียใหมๆ และมุมมองการพัฒนางานในอนาคต อีกกลุมเปาหมายหนึ่ง คือ ผูพิการ
ทั้งผูพิการทางการมองเห็น การไดยิน หรือการเคลื่อนไหว ปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดใหหนวยงาน/
องคกรตางๆ เปดโอกาสใหผูพ ิการไดเขาถึงกิจ กรรมและบริการตางๆ มากขึ้น ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมใน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติควรคำนึงถึงผูพิการใหเขาถึงไดดวยเชนกัน เชน การรับชมนิทรรศการ เปนตน
๒) ในการประชุมคณะอนุกรรมการการมีสวนรวมฯ ไดพิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
(Side Event) นั้น อยูระหวางเตรียมประชุมหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และกลุมผูเปราะบาง
ทางสังคม มาออกแบบหัวขอและกิจกรรมที่สนใจจัดรวมกัน นอกจากนี้ในประเด็นการสรางสรรคพื้นที่สาธารณะ
(Public Space) ใหชวนคนรุนใหม สถาปกชุมชน มาออกแบบกิจกรรมรวมกันแลว และยังมีคนรุนใหมในกลุม
โครงการ “Young ทำได” ของปที่ผานมา เปนเครือขายการทำงานรวมกันตอเนื่องได
๓) เสนอแนะใหมีผูแทนจากภาควิชาการและวิชาชีพเขามามีสวนรวมในการจั ดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูของสมัชชาสุขภาพแหงชาติมากขึ้น ในประเด็นความมั่นคงทางอาหารมีหลายสถาบันการศึกษาในภูม ิภาค
ดำเนินการอยู เชน พื้นที่ชุมชนโคกพยอม ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร
พื้นที่ดอยสะเก็ด จ.เชีย งใหม โดยมหาวิทยาลัยแมโจ พื้นที่แพร โดยมหาวิทยาลั ยเชียงใหม นอกจากนี ้ยังมี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ทำเรื่องนี้ เทศบาลเมืองอางทองจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน สำหรับภาควิชาชีพ มีวิชาชีพนักโภชนาการอาหาร มีแนวคิดที่จะทำเรื่อง
อาหารในชุมชน สนใจทำงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น วิชาชีพที่เกิดขึ้นใหมนั้นตองการบทบาทมีสวนรวม
ขับเคลื่อนสังคมในประเด็นนี้ ในสวนประเด็นชาติพันธุ มีสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทำเรื่องนี้อยู
ในสวนประเด็นผูสูงอายุ ผูพิการ มีกฎหมายผูสูงอายุ แตยังไมไดขับเคลื่อนมากนัก เชน เรื่องที่อยูอาศัยผูสูงอายุที่
ดอยโอกาส ควรขับเคลื่อนรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
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๔) เรื่องพลังพลเมืองตื่นรู มีความสอดคลองกับแนวคิดการดูแลตนเอง (Self-Care) และการจัดการ
ตนเอง (Self-Management) ตองยกระดับความตื่นรูในเชิงคุณภาพไปสูการจัดการตนเองรวมกันมากขึ้น เชน
แคมีความรูเรื่องอาหารอาจไมเพียงพอ ตองสามารถจัดการระบบอาหารในพื้นที่ไดดว ย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เปนอยางมาก
๕) ในประเด็นความมั่นคงทางอาหารมีความเกี่ยวของกับ การจัดการที่ดิน ซึ่งเปน ปจจัยพื้น ฐานของ
การผลิตอาหาร ควรมีตัวแทนภาคีดานการจัดการที่ดินเขามามีสวนรวมดวย ในสวนของงานจังหวัดจัดการตนเอง
มีกรณีตัวอยางที่ดีในหลายพื้นที่ เชน เชียงใหม นครปฐม กาญจนบุรี พังงาแหงความสุข รักจังสตูล ควรประสาน
เชื่อมโยงพื้นที่เหลานี้มารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Side Event) ได
๖) ความมั่นคงทางอาหารมีความเกี่ยวของกับความมั่นคงของที่ดินและวิถีการผลิต ในชวงสถานการรณ
วิกฤติโควิด-๑๙ จะเห็นไดวา พลังชุมชนเปนพลังที่สำคัญมาก ในพื้นที่ชุมชนเล็กๆ มีการพึ่งพากันเอง ดูแลแบงปน
อาหารกันในชุมชนและนอกชุมชน เชน โครงการครัวกลางชุมชน หรือในจังหวัดเชียงใหมมีกลุมใจบาน มีสถาปนิก
ชุมชนรวมผลักดันการใชพื้นที่สาธารณะปรับเปนพื้นที่ผลิตอาหารของชุมชน สามารถประสานการทำงานกับภาคี
พื้นที่เหลานี้ มารวมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Side Event) หรือนิทรรศการออนไลนได
๗) จากบทเรียนเรื่องเลาเลาพลังจากชุมชนสูภัยโควิด-๑๙ ตางๆ นำมาสื่อสารสรางพลังพลเมืองตื่นรูได
๘) โดยหลักการของการจัดสัปดาหสมัชชาสุขภาพแหงชาตินั้น เปนการกระจายกิจกรรมไปสูพื้นที่ไดมี
สวนรวมดำเนินการมากขึ้น การปรับรูปแบบสมัชชาฯ ไมใชเหตุผลจากสถานการณโควิด-๑๙ แตมาจากผลการ
ประเมินสมัชชาฯ ครั้งที่ผานมานำมาปรับรูปแบบและกระบวนการใหมในปนี้
๔.๑.๓ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
นายแพทยประทีป ธนกิจเจริญ ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ได
มอบหมาย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปน
ผูนำเสนอรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ดังนี้
๑) สืบเนื่องจากการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิง หาคม ๒๕๖๓ มีมติ
เห็นชอบการกำหนดรูป แบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนแบบทางเลือกที่ ๒.๕
“กรณีส ถานการณ COVID-19 คลี่ค ลาย,ไม ยุ ต ิ” โดยเปนการลดรู ป แบบการจัด งาน และผสมผสานการนำ
เทคโนโลยีมาใชในงานตามความจำเปนและความเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามมาตราการระยะหางทางสังคม
(Social Distancing) การจัดเตรียมงานมีความยืดหยุน ในกรณีที่สถานการณระบาดของ COVID-19 รุนแรงเพิ่มขึ้น
สามารถปรับเปลี่ยนมาสูการจัดประชุมแบบออนไลนเต็มรูปแบบไดแลว นั้น
๒) ในการนี้คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแห งชาติ มีป ระชุม เมื่อวั น ที่
๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อนำขอเสนอแนะของ คจ.สช. มาพิจารณาออกแบบรายละเอียดงานตามรูปแบบสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว ดังนี้
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หมวดงานยอย
๑. การกำหนดกลุมเปาหมาย
เขารวมงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. กระบวนการพิจารณาระเบียบวาระ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในวันงาน

๓. กิจกรรมพิธีการภายในวันงาน
รวม ๒ วัน

รายละเอียดการออกแบบงาน
กำหนดกลุมเปาหมายเขารวมภายในงาน จำนวนไมเกิน ๓๐๐ คน ซึ่ง
ประกอบดวย (๑) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
(๒) กลุมผูทรงคุณวุฒิ (๓) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทำงานชุดตางๆ และ (๔) ผูบริหารและเจาหนาที่ สช.
สำหรับกลุมผูทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีบทบาท
เกี่ยวของสำคัญ เชน การพิจารณารางระเบียบวาระ เขารวมงานแบบ
onsite ผูทรงคุณวุฒิอีกสวนจะเชิญเขารวมงานแบบ online และจะ
เปดใหผูรวมสังเกตการณ ลงทะเบียนเขารวมงานแบบ online
ภายในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๓ ฝ า ยเลขานุ ก ารจะเสนอ คจ.สช.
พิจารณาแตงตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารและดำเนินการประชุม”
เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาระเบียบวาระฯ ๒ เรื่อง และเตรียม
ออกแบบการบริหารจั ดการประชุม แบบออนไลน ในชวงที่ส มาชิ ก
สมัชชาสุขภาพแสดงความเห็น ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เชน การ
ประสานการจัดการประชุมแบบ online กับ onsite เปนตน
๓.๑) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประธาน คจ.สช. เปนประธานเปด
การประชุมพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในมาตรา
๔๒-๔๓ แหง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๒) วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน
ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนประธานเปดงาน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเปนการปฏิบัติตาม
อำนาจหนา ที่ ที่ก ำหนดไวในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๔๑ แห ง
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๓) ในช ว งพิ ธ ี เ ป ด ใช ว ี ด ิ ท ั ศ น น ำเสนอ “ความหมาย และ
กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพแห ง ชาติ แล ว นำมาสู  ป ระเด็ น หลัก
(Theme) ของ ป ๒๕๖๓- ๒๕๖๔ ว า ด ว ย “พลั ง พลเมื อ งตื ่ น รู  . ..
สูวิกฤตสุขภาพ” ผานรูปธรรมแผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู ชวย
ชาติสูภัยโควิด-19” จากความรวมมือของ ๒๖ องคกรภาคี และภาคี
พื้นที่
๓.๔) ชวงปาฐกถา มีองคปาฐก จำนวน ๓ คน ซึ่งอยูระหวางการ
พิจารณารายชื่อองคปาฐกที่มีความเหมาะสม จะนำเสนอตอ คจ.สช.
เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ตอไป
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หมวดงานยอย

รายละเอียดการออกแบบงาน
๓.๕) ชวงกิจกรรมรายงานความกาวหนาของมติสมัชชาสุ ขภาพ
แหงชาติ และชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติฯ ใหเชื่อมรอยเนื้อหา
ใหตอเนื่องกัน
๔. งานสถานที่จัดงาน
๔.๑) หาขอมูลสถานที่จัดงานเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีทางเลือกที่เหมาะสม
โดยคำนึงถึงความพรอมในการจัดประชุมแบบออนไลน ดังนี้
 อิมแพค เมืองทองธานี พรอมระบบประชุมออนไลน
 หองประชุมโรงแรม และนำระบบประชุมออนไลนเขาไปติดตั้ง
เพิ่มเติม
 หองสตูดิโอ พรอมระบบประชุมออนไลน ที่รองรับการประชุม
แบบ onsite ไดดวย
ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวก หองทำงานตางๆ การ
เดินทาง และที่พักของผูเขารวมงาน
๔.๒) ในสวนของพื้นที่ลานกิจกรรม ใหจัดแสดงบูธแนะนำ
นิทรรศการออนไลน ที่สัมผัสหรือแสกนเขาชมเว็บไซตได
๕. งานลงทะเบียน
ปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จะเปดระบบลงทะเบียนเขารวมประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. การสนับสนุนนักศึกษารวมเรียนรูใน ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา เชิญชวนใหนักศึกษารวม
งานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรียนรูในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติฯ แบบออนไลน
พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการไดโปรดรับทราบ และใหขอเสนอแนะ
ความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
๑) การเตรียมความพรอมของสวนกลางไมหวงกังวลมากนัก แตในสวนของตัวแทนพื้นที่ที่มีสวนรวม
ในการพิจารณาระเบียบวาระและรับรองมติ ตองออกแบบงานอยางละเอียด ควรเตรียมการในพื้น ที่จังหวัดเพื่อ
รองรับการประชุมแบบออนไลน โดยอาจใชหองประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)หรือสถานที่อื่นๆ
ในจังหวัด และตองมีการทดลองเพื่อใหดำเนินการไดอยางราบรื่น ขอใหฝายเลขานุการมานำเสนอรายละเอียด
การออกแบบงานในสวนนี้ในการประชุม คจ.สช. ครั้งตอไป
๒) ในเบื้องตน สช. ไดพิจารณาการใชสถานที่จัดประชุมแบบออนไลนที่จังหวัด เชน ศาลากลางจังหวัด
สสจ. เปนตน ประเด็นสำคัญในการออกแบบงาน คือ การมีกิจกรรมที่ผูเขารวมแบบออนไลนจะมีสวนรวมไดตลอด
ทั้งวัน ไมนั่งดูจอทั้งวันในหองประชุมแบบนาเบื่อ เชน มีกิจกรรมกระตุนความสนใจแทรกขั้นรายการเปนระยะๆ
หรือมีลูกเลนสนุก หรือมีกิจกรรมขยับกาย (PA) เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถพักชวงรายการ เปนตน
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มติที่ประชุม รั บทราบรายงานความกา วหนา การดำเนินงานตามแผนงานของคณะอนุก รรมการวิ ชาการ
คณะอนุกรรมการการมีสวนรวมและสรางการเรียนรูของภาคีเครือขาย และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และมอบใหคณะอนุกรรมแตละคณะนำขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาดำเนินการ
ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ (ราง) เอกสารเพื่อเตรียมประกาศรางระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
นายแพทยสมชาย พีระปกรณ ประธานอนุกรรมการวิชาการ นำเสนอ (ราง) เอกสารเพื ่อเตรียม
ประกาศรางระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ฝายเลขานุการไดรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตาม
แผนงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ ในสวนของกระบวนการพัฒนาทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหที่ประชุมรับทราบแลว นั้น
๒. ในการประชุ มคณะอนุ กรรมการวิ ชาการ ครั้ งที ่ ๖/๒๕๖๓ เมื ่ อวั นที ่ ๑๔ กั นยายน ๒๕๖๓
ไดรับทราบจำนวนความเห็นตอเอกสารขอถกแถลงทั้ง ๒ ประเด็น และการนำเสนอ (ราง) เอกสารที่คณะทำงานพัฒนา
ข อเสนอฯ จั ดทำ โดยวิ เคราะห จากข อมู ลทางวิ ชาการและความเห็ นที ่ ประมวลได ต  อเอกสารข อถกแถลง
ซึ่งคณะอนุกรรมการวิชาการได พิจารณาความพรอมของสาระตาม (ราง) เอกสารและกระบวนการทำงานของ
คณะทำงานพัฒนาขอเสนอทั้ง ๒ คณะ จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอ คจ.สช. เพื่อประกาศรางระเบียบวาระการประชุ ม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง ๒ ระเบียบวาระ และมอบใหคณะทำงานพั ฒนาขอเสนอฯ
นำขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิชาการ ไปพิจารณาปรับแกในรายละเอี ยดของรางระเบียบวาระใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
๓. ในการนี้ คณะทำงานพัฒนาขอเสนอฯ ทั้ง ๒ คณะ ไดดำเนินการปรับรางระเบียบวาระเสร็จเรียบรอย
แล ว จำนวน ๒ ระเบียบวาระ ไดแก (๑) ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิ กฤต (Food Security in Crises) และ
(๒) การบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพ : บทเรียน COVID-19 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑
เอกสาร ๑ - ๒
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบประกาศรางระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๒ ระเบียบวาระ ไดแก ๑) รางระเบียบวาระ ความมั่นคงทาง
อาหารในภาวะวิกฤต (Food Security in Crises) และ ๒) รางระเบียบวาระ การบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพ :
บทเรียน COVID-19
ความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
๑) ในเรื่องชื่อของเอกสารรางระเบียบวาระฯ นั้น ในประเด็นชื่อ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะ
วิกฤต” ชื่อนี้สามารถสื่อสารกับชาวบานใหเขาใจได แตในประเด็นชื่อ “การบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพ : บทเรียน
COVID-19” ยังสื่อสารไมชัดเจนวา ตองการมีขอเสนอเรื่องนี้เพื่อไปทำอะไรตอไป ควรระบุใหชัดเจนเห็นทิศทาง
เปาหมายของเรื่องนี้
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๒) เอกสารรางระเบียบวาระฯ ทั้ง ๒ ฉบับ เปนรางแรกที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ยังตองมีการ
ปรับเนื้อหาอีกพอสมควร ขอเสนอที่ยกรางแรกนี้สวนใหญเปนขอเสนอตอการบริหารจัดการในระดับหนวยงานผู
กำหนดนโยบาย มอบกระทรวง/ทบวง/กรม เปนหลัก ควรเพิ่มเติมขอเสนอการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค เขต
จังหวัด ตำบล หมูบาน ที่มีขอเสนอใหกลไกในระดับพื้นที่ เชน สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เปนตน มีสวนรวมดำเนินการดวย
๓) เอกสารรางระเบียบวาระฯ ทั้ง ๒ ฉบับ มีลักษณะวิธีการเขี ยนเนื้ อหาที่แตกตา งกัน ในราง
ระเบียบวาระ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” เขียนแบบแนวทาง (Guideline) เห็นเปาหมายรวม แตยัง
ไมเห็นแนวทางดำเนินการ ดังนั้นเมื่อนำไปใชติดตามการขับเคลื่อนมติจะทำไดยาก ควรจัดทำแผนที่ทางเดิน (Road
Map) ประกอบกัน และควรเขียนตาม Format เอกสารมติสมัชชาฯ ที่ระบุขอความวา “จึงมีมติ.....” และทั้ง
๒ ฉบับควรปรับวิธีการเขียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหสมาชิกสมัชชาฯ อานเอกสารทั้ง ๒ ฉบับแลว
เขาใจ และใหความเห็นไดชัดเจน
๔) ในเรื ่องชื่อของเอกสารร างระเบียบวาระฯ คำวา “บทเรียนจากโควิด-19” อาจทำใหเข าใจ
คลาดเคลื่อนวา เนื้อหาเปนการถอดบทเรียนเทานั้น ซึ่งเนื้อหารีวิวไวอยางดี แตไมไดสื่อวา เอกสารนี้เปนขอเสนอ
นโยบายตอภาคสวนตางๆ ดังนั้นคำวา “บทเรียน”ควรใสไวหรือไม ใหพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
๔) เสนอใหปรับชื่อเรื่องเปน “การบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพ” แลวคอยใสเรื่องบทเรียนไวตอนทาย
ของเนื้อหา เนื่องจากเปนขอเสนอสวนใหญที่ใหหนวยงานเปนผูดำเนินการเปนหลัก สำหรับรางระเบียบวาระ
“ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” เขียนแบบเนนวาตองการอยากเห็นอะไร แตไมไดบอกวา ใคร ตองทำอะไร
ขอให คณะทำงานวิช าการเฉพาะประเด็น ปรับเอกสารรางระเบียบวาระฯ ทั้ ง ๒ เรื่อง ใหเปน ในแนวเดียวกัน
เพื่อใหการพิจารณาเอกสารรางระเบียบวาระฯ ฉบับสุดทาย ในการประชุม คจ.สช. ครั้งถัดไป ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๖๓ ดำเนินการไดเร็วขึ้น
๕) ในรางเอกสารหลัก “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” ในหนา ๕/๑๑ เสนอใหเพิ่มเรื่องคุณภาพ
การจัดสงอาหาร และในหนา ๖/๑๑ เรื่องการรวมกลุมทางสังคม ในปจจุบันมีกลุมนักพัฒนาอาหารนวัตกรรมที่ทำ
ผลิตภัณฑอาหารเสริม พัฒนาไปสูอาหารเฉพาะบุคคล ผลิตขึ้นมาเปนการเฉพาะถึงขึ้นรายโครโมโซมของมนุษย ใน
ตางประเทศทำแลว สวนในประเทศไทยกำลังพัฒนาเรื่องนี้ และเปนอาหารที่มีราคาแพงเฉพาะบางกลุมคนที่เขาถึงได
ในหนา ๗/๑๑ ขอ ๔.๑.๑ (๓) นโยบายระยะสั้น ขาดหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจความมั่นคงทาง
อาหาร ในขอเท็จจริงแลว ประเทศไทยมีสถาบันอาหารแหงชาติ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ควรไปศึกษาภารกิจ
ขององคกรนี้วามีสวนเกี่ยวของผลักดันนโยบายไดหรือไม เชน การเปนหนวยติดตามประเมินผลดานอาหาร เปนตน
ในหนา ๘/๑๑ (๓) มิติการกระจายและการเขาถึงอาหาร ประเทศไทยยังขาดการมี Central Lab ดานอาหาร ปจจุบัน
มีบริษัทเอกชนทำอยู หรือกรมวิทยาศาสตรการแพทยทำ Labอาหารบางชนิด ควรมีการพัฒนา Central Lab โดย
อาจใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดำเนินการ ถือเป นโอกาสในการพัฒนาบริการ เป นศูนย กลางของภูมิ ภาค
ในการทดสอบมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพอาหาร และสรางรายไดจากกิจการใหมนี้เขาสูประเทศได นอกจากนี ้มี
รายงานประชุม คจ.สช. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
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องคความรู เรื่ องโภชนาการอยูมาก การผลิตนวัตกรรมอาหารใหม ๆ เชน โปรตีนที ่ไม ได ทำจากเนื้อสั ตวเทานั้น
นอกจากนี้รัฐควรสงเสริมใหธุรกิจผูประกอบการรายใหม กลุม Strat up ทำอาหารสุขภาพในราคาที่ประชาชนเขาถึง
ได โดยมีประโยชนจูงใจ เชน เรื่องภาษี เปนตน ในเรื่องความมั่นคงทางอาหารในชุมชน เชน การจัดการรถพุมพวงใน
พื้นที่ชุมชนทองถิ่น เรื่องการคุมครองผูบริโภค ควรเพิ่มบทบาทของชุมชน นอกจากนี้ธนาคารเกษตรและสหกรณ
(ธกส.) มีโครงการ “New Gen Hug บานเกิด” เพื่อใหลูกจางกลับบานเกิดไปทำการเกษตร ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
เรื่องความมั่นคงอาหารในชุมชน
๖) ควรเขียนอางอิงเชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ มติอาหารปลอดภัย ดวย
๗) ขณะนี้ คณะอนุกรรมการวิชาการ และคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น อยูระหวางดำเนินการ
ปรับ รางระเบียบวาระฯ ทั้ง ๒ ฉบับ เพื่อเสนอตอ คจ.สช. อีกครั้ง จึงขอความรวมมือกรรมการ คจ.สช. ที่ มี
ความเห็นตอการปรับเนื้อหาใหสงมายังคณะอนุกรรมการวิชาการ
๘) เดิมรางระเบียบวาระ ใชชื่อวา “การบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพ : บทเรียน COVID-19 ที่ประชุม
เสนอปรับแก เปน “การบริหารจัดการภาวะวิกฤติดานสุขภาพ” และตัดคำวา “COVID-19” ออกไป ใชหรือไม
นอกจากนี้ควรมีคำวา “การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม” เอาไวดวย อยางไรก็ตามคณะอนุกรรมการวิชาการ
เห็นตรงกันวา ชื่อเอกสารแรกนั้นยังไมสะทอนพลังพลเมืองตื่นรูมากนัก ควรมีคำวา “การมีสวนรวม” ที่ประชุม
มอบใหคณะอนุกรรมการวิชาการ หารือรวมกับ ดร. ธีรารัตน พันทวี วงศธนะอเนก ในเรื่องการปรับชื่อเอกสาร
๙) ประเด็นที่ตองการจะเสนอ คือ “สุขภาพในภาวะวิกฤติ (Health in Crisis)” หรือ “สุขภาพทำให
เกิดวิกฤติ (Health Crisis) องคการอนามัยโลกใชคำวา “Health in Crisis” ซึ่งประกอบดวย ๓ ประเด็นหลัก คือ
(๑) Man made crisis คนทำใหเกิดวิกฤติ (๒) natural disaster วิกฤติภัยธรรมชาติ และ (๓) การเกิดโรคระบาด
ใหญ (Pandemic) ดังนั้นควรใสชื่อเนนใหชัดเจนวา เปนเรื่องการโรคระบาดใหญ หรือเรื่องโควิด-๑๙ แตถาจะใช
คำว าวิกฤติสุขภาพ ก็ตองมีความครอบคลุม ๓ ประเด็นหลักตามที่เสนอไป ที่ประชุมเห็น วา ควรเนนที่ คำว า
การเกิดโรคระบาดใหญ (Pandemic) เปนหลัก
มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ ทั้ง ๒ ประเด็น และ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการวิชาการนำขอเสนอแนะของ คจ.สช. ไปพิจารณาปรับแกเอกสารรางระเบียบวาระ
การประชุมฯ ใหสมบูรณยิ่งขึ้น แลวจึงนำมาเสนอตอ คจ.สช.อีกครั้ง ในการประชุมครั้งตอไป
๕.๒ (ราง) กำหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายแพทยประทีป ธนกิจ เจริญ กรรมการและเลขานุการ ไดมอบหมาย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒ นา
รองประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เปนผูนำเสนอ (ราง) กำหนดการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. สืบ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๕๖๓ มีมติเห็นชอบการกำหนดรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนแบบทางเลือกที่ ๒.๕ “กรณีสถานการณ COVID-19 คลี่คลาย,ไมยุติ” โดยเปนการลด
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รู ปแบบการจัดงาน และผสมผสานการนำเทคโนโลยีมาใชในงานตามความจำเปนและความเหมาะสม รวมถึง
การปฏิบัติตามมาตราการระยะหางทางสังคม (Social Distancing) การจัดเตรี ยมงานมีความยื ดหยุน ในกรณี
ที่ส ถานการณร ะบาดของ COVID-19 รุนแรงเพิ ่มขึ้น สามารถปรับ เปลี ่ย นมาสู  การจั ดประชุ มแบบออนไลน
เต็มรูปแบบไดแลว นั้น
๒. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จึงไดยกร างกำหนดการประชุมสมัช ชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒
จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ (ร าง) กำหนดการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบรางกำหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมอบหมายให
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติไปพิจารณารายละเอียดของกำหนดการ แลวจึงนำมา
เสนอตอ คจ.สช.อีกครั้ง ในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นัดหมายการประชุมฯ ครั้งตอไป
ฝายเลขานุการเสนอใหที่ประชุมพิจารณานัดหมายการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันศุกรที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่
สำคัญ คือ (๑) รางเอกสารระเบียบวาระ (รางสุดทาย) ฉบับเผยแพร (๒) รางกำหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและดำเนินการประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
นางสาววริฎฐา แกวเกตุ
ผูจัดทำรายงานการประชุม
นางนิรชา อัศวธีรากุล
ผูชวยศาสตราจารยวีระศักดิ์ พุทธาศรี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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