รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี

กรรมการทีเ่ ข้าประชุม
๑. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
๒. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
๓. นายกิจจา เรืองไทย
๔. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
๕. นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
๖. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
๗. นางภารนี สวัสดิรักษ์
๘. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร)
๙. นางสาวอุไร เล็กน้อย
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐. นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๑. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๒. นางอุดมศรี ศิริลักษณพร
ผู้แทนผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๑๓. นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๔. นางสาววลีพรรณ ภัทรวินิจ
ผู้แทนประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
๑๕. นายประวิตร เจนวรรธนะกุล
ผู้แทนนายกสภากายภาพบาบัด
๑๖. นางอุบล หลิมสกุล
ผู้แทนประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
๑๗. ศ.ร.อ.หญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว, รน.
๑๘. ผศ. ภูดิท เตชาติวัฒน์
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หน้า ๔

กรรมการทีเ่ ข้าประชุม (ต่อ)
๑๙. ผศ. จรวยพร ศรีศศลักษณ์
๒๐. รศ. นงนุช บุญยัง
ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
๒๑. นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์
๒๒. นายสมชาย ตรีทิพย์สถิตย์
๒๓. นางวณี ปิ่นประทีป
๒๔. นายสุธี ฮั่นตระกูล
๒๕. นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา
๒๖. นางสุวณี สมาธิ
๒๗. นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์
๒๘. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
๒๙. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าประชุม
๑. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒. ศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๓. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
๔. นายอาพล จินดาวัฒนะ
๕. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. นายไพบูลย์ ช่วงทอง
๘. นายสุธีร์ รัตนะมงคลกุล
๙. นายพลเดช ปิ่นประทีป
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวประณิตา กิ่มนอก
๒. นางสุภานิตร จุมผา
๓. นางสาวกาญจนา คงรักษ์
๔. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๕. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๖. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๗. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๘. นายจารึก ไชยรักษ์
๙. นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
๑๐. นางสาวนภินทร ศิริไทย
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
หน้า ๕

๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล
นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์
นางสาวสุวิชา ทวีสุข
นางสาวชลาลัย จันทวดี
นางภัคคนันท์ ทองเหลืองสุข

สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายกิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้กล่าวเปิด
การประชุม โดยดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเรื่องคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบแต่ละ
คณะตามเอกสารแนบ
- เนื่องจาก ผศ. จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อนุกรรมการวิชาการที่จะนาเสนอข้อมูลในระเบียบวาระที่
๕.๑ มีภารกิจ จาเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อน จึงจะขอเลื่อนระเบี ยบวาระที่ ๕.๑ มาพิจารณา
ต่อจากระเบี ย บวาระที่ ๒ จากนั้ นจึง จะกลั บมาประชุ มในระเบี ยบวาระที่ ๓ และเรีย งล าดั บ
ระเบียบวาระตามการประชุมปกติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมั ชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๒๓ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารสุ ขภาพแห่ งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตามที่ฝ่ าย
เลขานุการเสนอ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การประกาศระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ (ครั้งที่ ๑)
รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ นาเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้า
จากการดาเนินงานสาคัญของคณะอนุกรรมการวิชาการ ได้แก่
(๑) คณะอนุกรรมการวิชาการ ได้มีการประชุมจานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีสาระสาคัญจากการประชุมข้างต้น ดังนี้
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

หน้า ๖

๑.๑ ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มตารางหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง คัดเลือกประเด็นเชิงนโยบาย
เสนอเป็นระเบียบวาระ (QHPP1)
๑.๒ ในปีนี้มีผู้เสนอประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติรวม ๖๕ ประเด็น ซึ่งคณะอนุกรรมการ
วิชาการได้พิจารณารายละเอียดแล้ว ๒ ประเด็น โดยเป็นประเด็นที่ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ห้องเสวนานโยบาย
สาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ คือประเด็น (๑) ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for NCDs) และ (๒) การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขตเมือง และคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรเสนอต่อ คจ.สช. เพื่อพิจารณาประกาศเป็น
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
(๒) คณะอนุกรรมการวิชาการได้จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยเชิญผู้นาเสนอประเด็นทั้ง ๖๓ ประเด็น มานาเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นของตนเพื่อสร้างการรับรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การกลั่นกรองประเด็นของภาคีเครือข่ายผู้เสนอประเด็น ด้วยเครื่องมือ QHPP1 โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ตาม
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กลุ่มประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ ๑
กลุ่มประเด็นที่ ๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ ๒
กลุ่มประเด็นที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
กลุ่มประเด็นที่ ๕ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ -ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
โดยได้ข้อสรุปในการจัดกลุ่มประเด็นที่มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ QHPP1 และควรมีการทางาน
พัฒนาประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ต่อ ดังนี้
๑. กลุ่มประเด็น Consumer Protection ประกอบด้วย ๒ ประเด็น ดังนี้
๑.๑ การจัดการปัญหาการจัดฟันแฟชั่น
๑.๒ ความปลอดภัยของน้าดื่ม น้าใช้ และน้าแข็งบริโภคในประเทศไทย
๒. กลุ่มประเด็น Community Health & Self Care ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้
๒.๑ การขับเคลื่อนพยาบาลในการดูแลสุขภาพชุมชน “บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาล
ชุมชน”
๒.๒ ขอให้รัฐคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคทุกคน
๒.๓ สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
๓. กลุ่มประเด็น Health For All: Gender Equity LGBT (ความหลากหลายทางเพศ) and Migrant
Workers ประกอบด้วย ๒ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ ประกันสุขภาพแรงงานอาเซียน
๓.๒ ทุกข์เศร้าใต้เงาเพศภาวะ: บูรณาการเพศภาวะในการป้องกันและการบาบัดโรคซึมเศร้า
ทั้งนี้ ประเด็นนอกเหนือจากที่คณะอนุกรรมการวิชาการไม่ได้จัดเป็นประเด็ นที่จะพัฒนาประเด็นเข้า
สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ นั้น ให้ฝ่ายเลขานุการนาไปประสานเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการฯ
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกลไกการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) นอกจากนี้ให้ประสานไปยังองค์กรผู้
เสนอประเด็นว่าสามารถใช้ช่องทางอื่นที่ เกี่ยวข้องได้ เช่น กลไกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น กลไกประจาใน
หน่วยงาน-องค์กร หรือจะสามารถพัฒนาข้อเสนอเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการ
รอบใหม่ได้อีกสาหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้เนื่องจาก คจ.สช. เปิดรับประเด็นตลอดและจะประกาศระเบี ยบ
วาระครั้งสุดท้ายเดือนกันยายน หรืออาจพัฒนาเพิ่มเติมและนามาเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีหน้าได้
ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อนุกรรมการวิชาการ ได้ นาเสนอสาระสาคัญของประเด็น “ความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for NCDs)” ซึ่งเป็นประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ สช. ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าในปี ๒๕๖๐ สช. ได้เชิญภาคีเครือข่าย อาทิ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย ๔.๐ เพื่อเพิ่มความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชน กรมอนามัย เป็นต้น มาประชุมหารือแนวทาง/การดาเนินงานเพื่อพัฒนาประเด็น
Health Literacy และการทางานร่วมกัน ซึ่งได้นาเรื่องนี้เข้าสู่ห้องเสวนานโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ร่วมกันเสนอประเด็นสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มี
สาระสาคัญตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
นางภารนี สวัสดิรักษ์ อนุกรรมการวิชาการ ได้ นาเสนอสาระสาคัญของประเด็น “การพัฒนาพื้นที่
สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง” ซึ่งเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะที่มีการเสนอเข้าสู่
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเครือข่ายวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผังเมือง
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนแม่น้า (Friends of The Rivers - FOR) แต่ยังไม่ได้รับการประกาศเป็นระเบียบวาระ โดย
คณะอนุกรรมการวิชาการมีความเห็นว่าประเด็นนี้ควรมีการศึกษาถอดบทเรียนพื้นที่นาร่องเพื่อให้ได้องค์ความรู้
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยได้นาเรื่องนี้เข้าสู่ห้องเสวนานโยบายสาธารณะในสมั ชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และ สช. ได้สนับสนุนให้มีกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้มีการ
ดาเนินงานพัฒนาเอกสารและเสนอประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดยเครือข่ายวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและผังเมือง มีสาระสาคัญตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อทั้ง ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) ประเด็น “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for NCDs)”
ประเด็น
รายละเอียด
- มี ๒ ทางเลือก คือกาหนดให้เป็น Health Literacy ในภาพกว้าง เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น
ขอบเขต
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อสานพลัง หรือ Health Literacy ในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง (เหมือนที่เสนอมา) แต่
สาระสาคัญ
ชื่อประเด็น

อาจต้องพิจารณาว่าควรจะเฉพาะเจาะจงแค่ไหน
- เสนอให้ตัดคาว่า “เรื้อรัง” ออกไป เป็น “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ ”
(Health Literacy for NCDs) เพื่อสื่อสารไปสู่ประชาชนได้ง่ายและประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายฯ นี้ได้

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
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ประเด็น
ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาสาระ

แกนหลัก

รายละเอียด
- เสนอให้เพิ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเด็น ได้แก่
- RAMA Channel คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
- อปท.
- หน่วยงาน/องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสังคม
- เครือข่ายศาสนา
- เสนอให้เน้นหลายกลุ่ม หลายพื้นที่ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนสุขภาพผู้สูงอายุ ที่
ดาเนินการโดย อปท.และขยายไปกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ด้วยเพิ่มเครือข่ายศาสนสถาน เช่น มัสยิด ที่มีโต๊ะอิหม่าม เป็น
แกนหลักในการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลความสุขภาพ โดยได้สอดแทรกเรื่องการดูแลสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาโรค
NCDs ที่เชื่อมโยงกับศาสนธรรม ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เป็นโรค NCDs ได้ดี เป็นต้น
- ควรเพิ่มประเด็น Media Literacy
- เป้าหมายของประเด็นนี้ คือ ประชาชนจะมีความรู้ ข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องเพราะประชาชนไม่รู้ว่าข้อมูลความรู้
สุขภาพใดถูกต้อง และที่สาคัญต้องนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้จริง
- ควรใช้ ๖๖ Key messages ที่กระทรวงสาธารณสุขและ สสส. ได้ดาเนินการในการสื่อสารความรู้สุขภาพให้กับ
ประชาชนอยู่แล้ว
- เสนอว่า สช. ไม่ควรเป็นแกนหลักในเรื่องนี้ แต่ควรหาแกนหลักเพือ่ ให้เกิดการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ต่อไป

๒) ประเด็น “การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขตเมือง”
ประเด็น
รายละเอียด
- ในการพิจารณากาหนดประเภท (Setting) ของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ควรให้ความสาคัญกับหลักการ ดังนี้
ขอบเขต
 เป็นพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมและการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติ
สาระสาคัญ

วัตถุประสงค์
หลัก
ชื่อประเด็น

 เป็นพื้นที่ สนับสนุนให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ในการร่วมคิด รับฟังความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติและรับประโยชน์ร่วมกัน
 เป็นพื้นที่ที่มุ่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์มากกว่าการเน้นเชิงโครงสร้าง หรือเจาะจงเฉพาะการสร้างพื้นที่สี
เขียวเพียงเท่านั้น
- ควรให้ความสาคัญกับองค์ประกอบในการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่ช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Social interaction)
- ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ในศาสนสถานอย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
- เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการสนับสนุนการสร้าง การออกแบบ และยกระดับพื้นที่สาธารณะทีเ่ อือ้ ต่อการมีสุขภาวะ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
- เพื่อให้ชื่อระเบียบวาระฯ มีความกระชับ ชัดเจนและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้นที่
ประชุมฯ ได้เสนอให้มีการปรับชื่อระเบียบวาระฯ โดยมีข้อเสนอ ดังนี้
คาเดิม : การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง
คาใหม่ :
 ทางเลือกที่ ๑ : การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะเขตเมืองอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
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ประเด็น

ผู้มีส่วนได้เสีย

รายละเอียด
 ทางเลือกที่ ๒ : การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน : เขตเมือง
 ทางเลือกที่ ๓ : การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเขตเมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เสนอให้พิจารณาเพิ่มเติมหน่วยงาน ได้แก่ “กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม” ในองค์ประกอบคณะทางาน
วิชาการเฉพาะประเด็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อระเบียบวาระฯ นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของชื่อประเด็นของทั้ง ๒ เรื่องนี้เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนาข้อเสนอจากที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับให้เหมาะสมได้ต่อไป
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ
๒. เห็นชอบ ให้ประกาศ ร่าง ระเบียบวาระการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy
for NCDs) และ (๒) การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขตเมือง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แผนการดาเนินงานและความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
๓.๑.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย
นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม ว่า ได้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไปแล้ว จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะมีการประชุมหารือผู้ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่าย ภาควิชาการ/วิชาชีพ (MK) และ ภาคราชการและการเมือง (MP)
รวมถึ ง การหารื อ แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยทั้ ง ๒ กลุ่ ม เพื่ อ น าเสนอผลต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
นางภารนี สวัส ดิรั กษ์ ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม ว่า มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ไปแล้ว จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ
แนวทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และวางแผนการดาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ และมีการหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (๑) การเตรียมลานสมัชชา (๒) แนวทางการทางาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (๓) ห้องเสวนานโยบายสาธารณะฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๓ คณะอนุกรรมการประเมินผล
นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม ว่า มีการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปแล้ว จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้วางแผนการดาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ และมีข้อสรุปเบื้องต้นเรื่องแนวทางการประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

หน้า ๑๐

๒๕๖๑ ดังนี้ (๑) ติดตามและประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตลอดกระบวนการ และ (๒) ขอบเขต
เนื้อหาของการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย (๒.๑) ติดตามและประเมินผลการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่ว น
ร่วม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑” (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติขาขึ้น) (๒.๒) ติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่ อนและติดตามมติ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” (๒.๓) ศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีการพัฒนา
รูปแบบจากเดิม รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ที่ประชุมเสนอให้ปรับวัตถุประสงค์ ข้อ ๒ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนและติดตามมติ “สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” เป็น “ประเมินผลการขับเคลื่อนและติดตามมติ ในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” เนื่องจากหากเขียนในลักษณะเดิมจะซ้าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของ คมส.
มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงาน โดยให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณา
และประสานปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่ประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การทางานของคณะอนุกรรมการวิชาการและการกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการกาหนดประเด็นหลักใน
การจั ด งานที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ ร วบรวมค าส าคั ญ ต่ า ง ๆ จากข้ อ เสนอแนะจาก คจ.สช. ประกอบกั บ
คณะอนุกรรมการวิชาการ ที่ได้มีการหารือและมีข้อเสนอว่า ควรมีการกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ล่วงหน้า
สาหรับการทางานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปีถัดไป และ Theme ที่กาหนดในแต่ละปีควรมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นระเบีบวาระพิจารณาอย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งได้เสนอ Theme สาหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
และ ๑๒ ต่อ คจ.สช. พิจารณา ดังนี้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ “สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ: ทศวรรษใหม่กับความ
รอบรู้ในยุคดิจิทัล”
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ “สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ: สร้างสมดุลระบบ
สุขภาพ
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
- การกาหนด Theme ล่วงหน้านั้นจะเร็วไปหรือไม่ เพราะสถานการณ์ต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
- มีผู้เสนอให้ใช้เฉพาะข้อความที่เสนอมาในส่วนข้างหน้าคือ “สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ”
นั้นดีแล้ว เพราะหากมีการระบุเฉพาะเจาะจงข้างหลังจะทาให้ขอบเขตของสมัชาสุขภาพแห่งชาตินั้นแคบ
ไป และชื่อจะยาวมาก อย่างไรก็ดีมีความเห็นต่าง คือ คาว่า “สานพลัง” หรือ “การปฏิรูป” นั้น เป็นคาที่
ใช้มานานแล้วซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้น คือ การสานพลัง และการ
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
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นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบสุขภาพ จึงเสนอให้ใช้เฉพาะข้อความข้างหลัง คือ “ทศวรรษใหม่
กับความรอบรู้ในยุคดิจิทัล”
- ที่ประชุมมีการเสนอ Theme ใหม่ ดังนี้
(๑) ร่วมสร้าง ร่วมปฏิรูป สุขภาวะ สังคมไทย: รอบรู้ในยุคดิจิทัล
(๒) การปฏิรูปความรอบรู้สุขภาวะของคนไทย
(๓) สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ: ความรอบรู้สุขภาวะของคนไทย
(๔) สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ
(๕) ผนึกพลัง ปฏิรูปสุขภาวะไทย / สุขภาพไทย
(๖) ทศวรรษใหม่กับความรอบรู้ในยุคดิจิทัล
(๗) รอบรู้สู่สุขภาวะในยุคดิจิทัล
มติที่ประชุม มอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อคิดเห็นจากที่ประชุม และหารือกับทีมงานสื่อสารสาธารณะ
เพื่อกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๒ พิจารณาสถานที่จัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอ ข้อมูลเปรียบเทียบสถานที่จัดประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (สถานที่เดิม) และศูนย์
ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (สถานที่ใหม่) ประกอบด้วย (๑) ห้องประชุม (๒) จุดลงทะเบียน (๓) พื้นที่
ลานนิทรรศการ (๔) ที่จอดรถ (๕) การจราจร (๖) อาหาร, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (๗) ค่ากระแสไฟฟ้า (๘)
ค่าบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต และถ่ายทอดสัญญาณ วงจรปิด (๙) ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย (๑๐) ห้องปฐม
พยาบาล (๑๑) ห้องละหมาด (๑๒) ห้องรับรอง VIP (๑๓) บริการห้องพัก (๑๔) การประชาสัมพันธ์งาน
ซึ่งการเสนอข้อมูลให้ คจ.สช. เพื่อพิจารณาเรื่องสถานที่ใหม่นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เปิดพื้นที่ยุทธศาสตร์การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักของสังคมวงกว้างขึ้น
๒. ขยายเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่ยังไม่รู้จัก สช. และ สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ
๓. แสดงมหกรรมผลงานรูปธรรมความสาเร็จการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเปิดพื้นที่
การเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
- กรรมการส่วนใหญ่เห็นด้วยในการเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้ เนื่องจากหากต้องการเปิดพื้นที่สาหรับเครือข่าย
แล้ว เวทีตรงกลางมีพื้นที่เยอะมากเหมาะกับการนาเสนอของเครือข่าย และสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐได้ตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ นอกจากนี้ การจัดการจะยืดหยุ่นมากกว่าที่เมืองทองธานี มี
ร้านอาหารใน Food court จานวนมาก สามารถบริหารจัดการแบบให้คูปองได้เลย
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
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- ประเด็นที่กรรมการห่วงกังวล คือ จะต้องทาให้เครือข่ ายเก่าที่อาจคุ้นชินกับเมืองทองธานีมาร่วมที่ศูนย์
ราชการฯ และมีความรู้สึกเป็นงานของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ เรื่องการจัดการพื้นที่ที่ดูเหมือนจะแยก
ส่วนระหว่างห้องพิจารณาระเบียบวาระ ห้องขับเคลื่อนมติ และลานนิทรรศการ นั้น ต้องทาให้ดีและดูเป็น
งานเดียวกัน ซึ่งคณะอนุก รรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จะต้องรับไปพิจารณาออกแบบให้ดี ประเด็นห่วง
กังวลอื่นๆ ได้แก่ ๑) ต้องพยายามทาให้คนที่ไปลานนิทรรศการกลับมาห้องพิจารณาระเบียบวาระและ
ขับเคลื่อนมติให้ได้เพราะสถานที่ค่อนข้างไกลกัน ๒) พื้นที่ลานนิทรรศการที่กว้างมากถึง ๑๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร นั้น ต้องทาให้น่าสนใจ ดึงดูดคนและไม่ให้ดูว่าคนบางตา ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น สช.
ต้องพิจารณา และเห็นว่าจาเป็นต้องขอความร่วมมือจากงานพื้นที่ให้มากในการเชิญเครือข่ายพื้นที่มามี
ส่วนร่วมในลานนิทรรศการ ๓) เรื่องการจราจรต้องจัดเวลาให้ดีเพื่อเลี่ย งการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเช้า
และเย็นในบริเวณศูนย์ราชการฯ อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้สามารถให้ทางศูนย์วายุภักษ์ติดต่อประสานกับ
สโมสรราชพฤกษ์เรื่องการเปิดพื้นที่การจราจรให้เชื่อมกับบริเวณคลองประปาเพื่อระบายการจราจรในช่วง
สมัชชาสุขภาพฯ ๓ วัน ได้
- กรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากบทเรียนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมาว่า ไม่ควรใช้อาหาร
กล่องเนื่องจากเพิ่มขยะ และอาจพิจารณาเรื่องการลดน้าตาลและครีมเทียมในงาน ซึ่งเกี่ยวกับมติสมัชชา
สุขภาพฯ ที่ผ่านมาด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้กาหนดสถานที่จั ดสมัช ชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นัดหมายการประชุมฯ ครั้งต่อไป
เห็นชอบ ให้กาหนดการประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
บันทึกการประชุม
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

หน้า ๑๓

