สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๔
๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔x
รายงานฉบับที่ หนึ่ ง

ของคณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
คณะอนุ กรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔ ได้ประชุมครัง้ ที่
หนึ่ง เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และครัง้ ที่สอง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีนายแพทย์กจิ จา
เรืองไทย เป็ นประธาน มีรายละเอียดดังนี้
ครัง้ ที่หนึ่ง วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พิจารณาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ น ในวิกฤต
โควิด-19 โดยมีเอกสารประกอบการประชุม คือ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก๑ ฉบับวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๖๔ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ ฉบับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเอกสารสมัชชา
สุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ ฉบับวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาเข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิ้น
๑๗๔ กลุ่ม/เครือข่าย และมีผู้เสนอความเห็นและ/หรือแก้ไขเอกสารด้วยการเสนอในวันประชุมและการส่ง
ความเห็นทางเอกสารจนถึงวันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทัง้ สิน้ ๕๒ กลุ่ม/เครือข่าย
ครัง้ ที่สอง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พิจารณาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ น ใน
วิก ฤตโควิด -19 โดยมีเอกสารประกอบการประชุม คือ เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / ร่างมติ ๑ / หารือ ๑
ฉบับ วัน ที่ ๔ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ และ เอกสารสมัช ชาสุ ข ภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑ ฉบับ วัน ที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีเครือข่ายสมาชิกสมัชชาฯ เข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ ๑๙๑ กลุ่ม/เครือข่าย
ในที่สุ ด ที่ป ระชุ ม มีม ติเห็น ควรเสนอต่ อ สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติค รัง้ ที่ ส ิบ สี่ ให้รบั รองมติป ระกอบ
ระเบียบวาระเพือ่ พิจารณาต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพือ่ พิจารณา
๒.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19
มี มติ ๑ ฉบับ ตามทีป่ รับแก้

รายงานฉบับที่ หนึ่ง คณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๑/๖

ระเบียบวาระที่ ๒.๑
การสร้างเสริ มสุขภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ยงยื
ั ่ นในวิ กฤตโควิ ด-19
(Promotion of sustainable healthy environment in COVID-19 crisis)
วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิง่ แวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งทิศทางการพัฒนานโยบาย
สาธารณะ ต้องบูรณาการเชิงระบบ โดยใช้องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านการจัดการขยะ และการท่องเทีย่ ว
อย่างยังยื
่ น ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) การพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ การสร้างจิตสานึก
และพฤติก รรมใหม่ มุ่ งเน้ น การมีส่ว นร่ว มและความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของทุ ก ภาคส่ ว น ก่ อ ให้เกิด
เครือข่ายพลังพลเมือง ในการสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อม เพือ่ ขับเคลื่อนสู่เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สี่
ได้พจิ ารณารายงานเอกสารหลัก เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด-19๑
ตระหนั ก ว่ า โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนาสายพัน ธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ โควิด -19 เป็ น โรคอุ บัติใหม่ ท่ีมี
แนวโน้ มทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบเกิดขึ้นเป็ นวงกว้าง ในมิติด้านสุ ขภาพ สิ่งแวดล้อ ม สังคมและ
เศรษฐกิจ ทัง้ ระดับปั จเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับสาธารณะ เป็ น “วิกฤตสุขภาพ” ทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ๒
รับทราบ ว่า การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง “โรคติดต่ออุบตั ิ
ใหม่” และเรื่อง “การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง “การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ของคน-สัตว์-สิง่ แวดล้อม” ครัง้ ที่ ๙ พ.ศ.
๒๕๕๙ เรื่อง “การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ” ครัง้ ที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง
“การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยังยื
่ น” และ ครัง้ ที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง “การบริหาร
จัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีสว่ นร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่” ซึง่ มีทงั ้ ทีไ่ ด้ดาเนินการและยังไม่ได้ดาเนินการตาม
มติฯ ให้เกิดผลตามเป้ าหมาย
ชืน่ ชม ว่า ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทัง้
ความร่วมมือของ อสม./อสส. จิตอาสาและทุกภาคส่วน ได้ทาหน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็งในการป้ องกัน คัดกรอง ส่ง
ต่อการรักษา ฟื้ นฟู เยียวยากับการระบาดใหญ่ของโควิด-19

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑
“สุ ขภาพ” หมายความว่า ภาวะของมนุ ษ ย์ท่ีสมบูรณ์ ทัง้ ทางกาย ทางจิต ทางปั ญ ญาและทางสังคม เชื่อ มโยงกัน เป็ นองค์รวมอย่ างสมดุล
(มาตรา ๓ พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐). https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/28011
๑
๒

รายงานฉบับที่ หนึ่ง คณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๒/๖

ห่วงใย ว่า ปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึ้น ทัง้ ในช่วงระหว่างและหลังวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ หากไม่มกี ารวางแผน เตรียมการและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตัง้ แต่เริม่ ต้นแล้วจะทาให้เป็ นปั ญหาสุขภาพทีส่ ะสมและรุนแรงเพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ
เห็น ว่า นโยบายสาธารณะ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ นในวิกฤตโควิด -19” มุ่งเน้นให้
เป็ นพลังพลเมืองตื่นรู้ สูว้ กิ ฤตสุขภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการบูรณาการขับเคลื่อนไปสูเ่ ป้ าหมาย
การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม และ “ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะทีด่ ”ี
ตามทิศทางเส้นทางเดินของมติฯ๓
จึงมีมติ ดังต่อไปนี้
๑. การจัดการสิ่ งแวดล้อมจากปัญหาขยะอย่างยังยื
่ น
๑.๑ ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีสว่ นร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบ
และกลไกการจัด การขยะทุ ก ประเภทที่ได้ม าตรฐานอย่ างยังยื
่ น ตัง้ แต่ ต้น ทางถึงปลายทาง และ
สอดคล้อ งกับ วิก ฤตโควิด -19 พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละบรรจุ ภัณ ฑ์ท่ีเป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้อ ม สร้าง
แรงจูงใจให้ผผู้ ลิต ผูจ้ าหน่าย ผูป้ ระกอบการ ผูข้ นส่งและผูบ้ ริโภค ร่วมทาตามหลักการ 3R (Reduce
ลดใช้ Reuse ใช้ซ้า Recycle หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) โดยเน้นการลดปริมาณขยะที่แหล่งกาเนิด
ซึง่ มีมากเกินการจัดการให้เหลือน้อยทีส่ ุดจนเหลือศูนย์ และพิจารณาขยายบทบาทของภาคเอกชนใน
การจัดการขยะ
๑.๒ ขอให้ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม กระทรวงมหาดไทย องค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการเลิกใช้พลาสติกบาง
ประเภทหรือ แบบใช้ค รัง้ เดียวให้บ รรลุ เป้ าหมายเร็ว ขึ้น ๔ การสร้างและเผยแพร่อ งค์ค วามรู้แ ละ
นวัต กรรมการใช้ว ัส ดุ อ่ืน ทดแทนพลาสติก ไม่ น าเข้า เศษพลาสติก และขยะอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ จ าก
ต่ างประเทศ การลดบรรจุภัณ ฑ์ แ ละวัส ดุ ท่ีท าจากพลาสติก โดยท าข้อ ตกลงร่ว มกัน กับ ผู้ผ ลิต ผู้
จาหน่ายและผูส้ ง่ สินค้าหรืออาหารทางออนไลน์ เพือ่ ลดปริมาณขยะพลาสติก
๑.๓ ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ วมกันจัดการขยะติดเชื้อ ทุกประเภทอย่างเป็ นระบบ ตัง้ แต่
การคัดแยก ทิ้ง เก็บ รวบรวม ขนส่งและกาจัดขยะติดเชื้อ มีคู่มอื แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อที่
ถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ ทัง้ จากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม
ชุมชนและบ้านหรือสถานทีพ่ กั รักษาผูป้ ่ ว ยโควิด-19 เพื่อไม่ให้ปนเปื้ อนตกค้างในสิง่ แวดล้อมและลด
การแพร่ก ระจายเชื้อ รณรงค์ส่งเสริม และพัฒ นาหน้ ากากผ้าหรือ วัส ดุ อ่ืน ที่ได้มาตรฐาน สามารถ
ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้ครัง้ เดียว

๓
๔

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๔ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
ตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓. https://thaimsw.pcd.go.th/newsdetail.php?id=86
รายงานฉบับที่ หนึ่ง คณะอนุกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หน้าที่ ๓/๖

๑.๔ ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน มี บทบาทในการจัดการขยะชุมชนอย่างเป็ นระบบที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยผลักดันให้เป็ นวาระสาคัญของจังหวัด สร้าง
ความตระหนักและเผยแพร่ความรูผ้ ่านสื่อทีเ่ ข้าใจง่ายและทัวถึ
่ งทุกกลุ่มเป้ าหมาย คัดแยกขยะชุมชน
ให้ถูกประเภทตัง้ แต่ ในครัวเรือนและทาตามหลักการ 3R อย่างจริงจัง เพื่อลดปริมาณขยะและสร้าง
รายได้เพิม่ จากขยะให้กบั ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสมและลดการเกิดมลพิษ ส่งเสริมแหล่ง
เรียนรูก้ ารจัดการขยะชุมชนและสนับสนุนให้ขยายผลไปในพืน้ ที่อ่นื เพิม่ ขึน้
๒. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
๒.๑ ขอให้ กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกีฬ า กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมบูรณา
การวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการจัดการการท่องเทีย่ วทุกประเภททีเ่ น้นคุณภาพ รวมถึงวิถชี วี ติ
ชุมชนอย่างยังยื
่ นและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักและ
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ชุมชนและนักท่องเทีย่ วในการอนุรกั ษ์รกั ษาทรัพยากรและ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ทัง้ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
อย่างสมดุล
๒.๒ ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน สถานศึกษาและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย ศึก ษาวิจยั การท่ อ งเที่ยวอย่างยังยื
่ น รวมถึง ความสามารถในการรองรับ ของพื้นที่ เพื่อ
กาหนดจานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ กิจกรรมและระยะเวลา มีการปิ ดแหล่งท่องเทีย่ วบาง
ช่วงเวลา พัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และคู่มอื แนวทางการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอย่าง
จริงจัง ส่งเสริมสนับสนุ นให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างแท้จริง
รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเทีย่ วเสมือนจริงทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
๓. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในการพัฒนาเศรษฐกิ จชีวภาพ-เศรษฐกิ จหมุนเวียน-เศรษฐกิ จสีเขียว
๓.๑ ขอให้ คณะกรรมการบริห ารการพัฒ นาเศรษฐกิจ ชีว ภาพ-เศรษฐกิจหมุ นเวียน-เศรษฐกิจสีเขีย ว
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมบูรณาการวางแผนพัฒนาระบบ กลไกและทบทวน “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๙” ๕ ให้ส อดคล้อ งกับ แผนแม่ บ ทที่เกี่ยวข้อ ง และปรับ
แผนปฏิบัติก าร ให้ส อดคล้อ งกับวิกฤตโควิด -19 และโรคอื่น ๆ โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุ ขภาพ
สังคม เศรษฐกิจอย่างสมดุลและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและบริบทของพื้นที่ โดย
เน้ นการมีส่วนร่วม ตัง้ แต่วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผลและปรับปรุ ง การส่งเสริมศูนย์
เรียนรูแ้ ละขับเคลื่อน BCG ระดับพืน้ ที่
๕

ดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็ นนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38369
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๓.๒ ขอให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุน เวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ใช้ทรัพ ยากรที่คุ้มค่ า ย่อ ยสลายได้ง่าย ลดมลพิษ และน า
กลับมาใช้ใหม่ สร้างแรงจูงใจให้เป็ นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ให้ภาคอุตสาหกรรม
สถานประกอบการ เกษตรกรรม ท่องเทีย่ ว คมนาคม พลังงานและชุมชน นาไปใช้อย่างมีหลักธรร
มาภิบาล เพิม่ นวัตกร/ธุรกิจ และเพิม่ ชุมชนคาร์บอนต่า
๔. การจัดการสิ่ งแวดล้อมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ
๔.๑ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมบูรณาการวางแผน
พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ โดยยึดหลักการให้ประชาชน
เป็ นศูนย์กลาง พัฒนาพืน้ ที่ชุมชน เมือง และชนบท ให้สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการและบริบท
ของพื้น ที่แ ละครอบคลุ ม ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ปรับ ปรุงและจัด บ้านเรือ น ชุ ม ชนและสิ่งแวดล้อ มที่
เอื้ออานวยต่อการมีสุขภาพทีด่ ี พัฒนาศักยภาพให้มคี วามยืดหยุ่นและปรับตัวเตรียมความพร้อมต่อ
การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 โรคอื่นๆ ภัยพิบตั ิ และปั จจัยเสีย่ งในด้านต่างๆ
๔.๒ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมพัฒนาที่
อยู่อาศัยและเมืองอย่างมีสุขภาวะ ปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ การคมนาคมขนส่ง การส่งเสริม
ธุรกิจที่ต่อยอดอัตลักษณ์ ของชุมชน การทางาน สภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ ให้สะอาด ถู ก
สุขลักษณะ ปลอดภัย ปลอดพิษ ปลอดโรค ลดการแพร่เชื้อโควิด -19 ลดขยะและทากิจกรรมลดก๊ าซ
เรือนกระจก เพิ่มพื้นที่ส ีเขียว ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่ยงยื
ั ่ นให้เกิดการพึ่งตนเองและมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
๕. การจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมเป็ นเครือข่ายพลังพลเมือง เพื่อสร้างเสริ มสุขภาวะที่ยงยื
ั่ น
๕.๑ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริม สร้างกลไกให้เกิดการมี
ส่วนร่วม และสนับสนุ นการดาเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/สมัชชา/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/เยาวชน/
อาสาสมัครในระดับพื้นที่ ทัง้ ด้านความรู้ สื่อ ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ งบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ
เครื่องมือ และอื่นๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรวมกันเป็ นเครือข่ายพลังพลเมืองทีเ่ ข้มแข็งในการ
สร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมที่ยงยื
ั ่ น ให้มคี วามพร้อมรับมือและปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ทัง้
ในช่วงการระบาดและหลังวิกฤตโควิด-19
๕.๒ ขอให้ กลุ่ม /องค์กร/สมัชชา/ภาคีเครือข่าย/เด็ก/เยาวชน/อาสาสมัคร ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาคเอกชน ชุมชน สถานศึกษา สื่อมวลชน ผูน้ าทางศาสนา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ น
เครือข่ายพลังพลเมืองที่มพี นั ธะสัญ ญาร่วมกัน โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ ธรรมนู ญ สุขภาพ หรือ
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กลไกอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม ในการสร้างจิตสานึก ความรับผิดชอบและปรับพฤติกรรมใหม่ท่ดี ตี ่อสังคม
การเพิม่ ความรอบรู้และกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ ทักษะและขีดความสามารถ การ
สื่อ สารสาธารณะ รวมทัง้ การเข้าร่วมหรือ ดาเนิน โครงการต่าง ๆ โดยประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสิง่ แวดล้อมที่ ยงยื
ั ่ น การพัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรูเ้ พื่อขยายผลไปสู่
พืน้ ทีอ่ ่นื เพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
๖. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในประเด็นนี้อย่างเต็มความสามารถ โดยเป็ นไปตามแนวทาง ทิศทาง กระบวนการ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในเส้นทางเดินของมติฯ
๗. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่อ สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๕
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