เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๒
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี

กรรมการทีเ่ ข้าประชุม
๑. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
๓. นายอาพล จินดาวัฒนะ
๔. นายกิจจา เรืองไทย
๕. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
๖. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
๗. นางภารนี สวัสดิรักษ์
๘. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร)
๙. นางวรวรรณ พลิคามิน
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๐. นางสาวศรัญญา อติแพทย์
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๑. นางรัชนีกร ดารกมาศ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๓. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๔. นายประจักษวิช เล็บนาค
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๕. นางสาวกาญจนา คงรักษ์
ผู้แทนประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
๑๖. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบาบัด
๑๗. รศ.ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการทีเ่ ข้าประชุม (ต่อ)
๑๘. นางอุบล หลิมสกุล
ผู้แทนประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
๑๙. ผศ. จรวยพร ศรีศศลักษณ์
๒๐. นายชวินทร์ ศิรินาค
๒๑. นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์
๒๒. นายไพบูลย์ ช่วงทอง
๒๓. นางวณี ปิ่นประทีป
๒๔. นายสุธี ฮั่นตระกูล
๒๕. นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา
๒๖. นางสุวณี สมาธิ
๒๗. นายพลเดช ปิ่นประทีป
๒๘. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
๒๙. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าประชุม
๑. ศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๒. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
๓. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
๔. นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
๕. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๖. ศ.ร.อ.หญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว, รน.
๗. ผศ. ภูดิท เตชาติวัฒน์
๘. นายสุธีร์ รัตนะมงคลกุล
๙. นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. รศ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
๒. ผศ.สุนทรา โตบัว
๓. นางสาวนฤมล บุญเนื่อง
๔. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๕. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๖. นายสุรพงษ์ พรมเท้า
๗. นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
๘. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๙. นายจารึก ไชยรักษ์
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ก.มหาดไทย
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
หน้า ๕

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นางสาวณนุต มธุรพจน์
นางสาวนภินทร ศิริไทย
นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
นางสาวขนิษฐา แซ่เอี้ยว
นางสาวชลาลัย จันทวดี
นางภัคคนันท์ ทองเหลืองสุข

สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.
สช.

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายกิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้เปิดการ
ประชุม โดยดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ตามที่ ฝ่ า ย
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 ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
นางสาวทิพิชา โปษยานท์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นาเสนอผลการการกาหนดประเด็นหลัก
(Theme) ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมฯ ได้เสนอแนะว่าชื่อ Theme ไม่ควรจะยาว
มาก อีกทั้งคาว่า “สานพลัง” หรือ “การปฏิรูป” นั้น เป็นคาที่ใช้มานานแล้วซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่ากระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้น หมายถึงการสานพลังและการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูประบบสุขภาพ และได้
มีการเสนอชื่อ Theme ใหม่ ดังนี้
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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(๑) ร่วมสร้าง ร่วมปฏิรูป สุขภาวะ สังคมไทย: รอบรู้ในยุคดิจิทัล
(๒) การปฏิรูปความรอบรู้สุขภาวะของคนไทย
(๓) สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ: ความรอบรู้สุขภาวะของคนไทย
(๔) สานพลังปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ
(๕) ผนึกพลัง ปฏิรูปสุขภาวะไทย / สุขภาพไทย
(๖) ทศวรรษใหม่กับความรอบรู้ในยุคดิจิทัล
(๗) รอบรู้สู่สุขภาวะในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ คจ.สช. ได้มีมติ มอบหมาย ให้ สช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมข้อคิดเห็น
จากที่ประชุม และหารือกับทีมงานสื่อสารสาธารณะ เพื่อกาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ซึ่งจากข้อเสนอแนะของ คจ.สช. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้หารือร่วมกับทีมงานสื่อสารสาธารณะของ สช.
แล้ว และขอเสนอชื่อ Theme สาหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ “รู้เท่าทันสุขภาพ สู่
สังคมสุขภาวะ” โดยมีความหมาย ดังนี้
(๑) “รู้ เ ท่ า ทั น สุ ข ภาพ” นิ ย ามตามธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยระบบสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐ หมายถึง ความสามารถในการค้นหา เข้าถึง ทาความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ หรืออาจเรียกว่า ความแตกฉานด้านสุขภาพ หรือ Health literacy ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีความ
เชื่อมโยงกับทั้ง Digital literacy และ Media literacy อีกทั้งยังเป็นเรื่องหนึ่งที่แผนปฏิรูปประเทศให้ความสาคัญ
ประกอบกับในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ นี้มีระเบียบวาระเรื่อง Health literacy ด้วย
(๒) “สังคมสุขภาวะ” หมายถึง สังคมที่มีโครงสร้างและระบบที่เอื้อต่อการทาให้พลเมืองมีการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีอันเท่าเทียม
กันของมนุษย์ ก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยา ความเป็นธรรมและความอยู่
ดีมีสุขของพลเมือง รวมถึงการพัฒนาเพื่อสร้างสุขภาวะ
ความเห็นที่ประชุม
๑. คาว่า “รู้เท่าทันสุขภาพ” มีความหมายที่แคบและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาวะ การรู้เท่า
ทันเฉพาะเรื่องสุขภาพจึงไม่สามารถจะนาไปสู่การเป็นสังคมสุขภาวะได้ ดังนั้น น่าจะเปลี่ยนเป็นคาว่า “รู้เท่าทันสุข
ภาวะ” หรือคาที่มีความหมายโดยกว้าง
๒. เสนอให้ใช้คาว่า “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เพราะมีความหมายว่าการรู้เท่าทัน
สุขภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมสุขภาวะได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้กาหนดประเด็นหลัก (Theme) ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ
“รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” และมอบหมายให้กลไกต่าง ๆ ภายใต้ คจ.สช. นา Theme ไปใช้ใน
การกาหนดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ต่อไป
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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๔.๒ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
๔.๒.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย
นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม ว่า ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปดังนี้
๑. การจัดกลุ่มเครือข่าย จะจัดกลุ่มเครือข่ายเป็น ๕ ประเภท เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ ๑) กลุ่ม
เครือข่ายระดับพื้นที่ (MA) ๒) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน (MS) ๓) กลุ่มเครือข่ายภาค
วิชาการ วิชาชีพ (MK) ๔) กลุ่มเครือข่ายภาครัฐและการเมือง (MP) และ ๕) กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี
(MI)
การปรับเปลี่ยนในรายละเอียด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและออกแบบ โดยกลุ่ม MK ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนเครื อ ข่ า ยวิ ช าชี พ สถาบั น วิ ช าการ และสถาบั น การศึ ก ษา เดิ ม จะมี เ ฉพาะผู้ แ ทนจาก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรขยายให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาจากต่างจังหวัดมี
โอกาสเข้าร่วม โดยหารือการออกแบบกระบวนการได้ผู้แทนโดยเชื่อมโยงบทบาทการหาผู้แทน กับกรรมการภาค
วิชาการในคณะกรรมการเขตสุ ขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ซึ่งในอนาคตจะช่ว ยทาให้เกิดการขยายเครือข่าย
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ในลักษณะเดียวกับการพัฒนา MA ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯได้รับทราบและจะออกแบบการเข้าร่วมของ ผู้แทน กขป. ผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ให้ เ หมาะสมต่ อ ไป ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มที่ เ ป็ น
commitment ของผู้มีบทบาทนาในพื้นที่ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาและขับเคลื่อนมติ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการ
ค้นหาข้อมูลเครือข่ายของนิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มเติมในกลุ่มเครือข่ายที่เหมาะสมด้วย
๒. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของแต่ละระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ควรมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน โดยเพิ่มเติม MS และ MA ให้มากขึ้น เนื่องจากมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส าเร็ จ ได้ และการก าหนด MI จะพิ จ ารณาจากทุ ก กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย โดย
คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาการสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพและจั ด กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยจะท างานเชื่ อมโยงใกล้ ชิ ด กั บ
คณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป
๓. การพัฒนาและสร้างเสริ มศักยภาพกลุ่มเครือข่าย คือ สนับสนุนการพัฒ นาศักยภาพของกลุ่ ม
เครือข่าย ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ
และการมีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยจะเน้นที่เครือข่ายใหม่ เช่น กลุ่ม กขป. กลุ่ม
นักวิชาการในพื้นที่ และกลุ่มคนรุ่นใหม่
๔. การลดปัญหาป้ายว่าง คณะอนุกรรมการฯเสนอให้ มีการสารวจหรือส่งแบบสอบถามไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญตามระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ เครือข่าย หน่วยงาน/องค์กรแจ้ง
ยืนยันความประสงค์ในการเข้าร่วมในแต่ละระเบียบวาระ เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้การวางป้ายในห้องประชุมจะวาง
เฉพาะสมาชิกที่แสดงตนไว้ว่าจะเข้าร่วมพิจารณาเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ตัดสิทธิสมาชิกที่ต้องการเข้าห้องประชุม
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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เพิ่มเติมระหว่างการพิจ ารณา โดยจะมีการเตรียมป้ายตามจานวนเครือข่ายไว้ส ารองเพื่อไปวางตามสมาชิกที่
เพิ่มเติม ซึ่งจะทาให้ลดปัญหาป้ายว่างได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒.๒ คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมว่า ได้มีการประชุมครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ข้อสรุป
ดังนี้
๑) สถานที่ : จะจัดขึ้นภายในศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ชั้นที่ ๑-๕ โดยจะการออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ห้องเสวนานโยบายสาธารณะ
สมัชชาพาทัวร์ รวมถึงกิจกรรมในห้องออดิทอเรียมชั้น ๓
๒) แนวทางการใช้พื้นที่ มีดังนี้
(๑) ลานสมัชชาส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมที่บริเวณชั้นที่ ๒
(๒) ห้องออดิทอเรี่ยม และทางเชื่อม ชั้นที่ ๓ อยู่ระหว่างการหารือการออกแบบระหว่างทาง
เชื่อมไปห้องออดิทอเรี่ยม อาจจะเป็นการจัดการแสดงงานศิลปะหรืออื่นๆ ที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกับงาน
(๓) นิ ทรรศการรู ป ธรรมความส าเร็จในการขับเคลื่ อนนโยบายสาธารณะ(ขาเคลื่ อน) และ
ประเด็นระเบียบวาระสมัชชาชาติ(ขาขึ้น) บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น ๔ และ ๕
(๔) นิทรรศการที่เชื่อมโยงกับงานมหกรรมสุขภาพ บริเวณทางเชื่อมไปศูนย์ราชการ อาคาร B
๓) แนวทางการจัดกิจกรรม
(๑) การเสวนานโยบายสาธารณะ และกิจกรรมอื่น ๆ มีจานวน ๑๒ ห้อง แบ่งเป็น ห้องเสวนา
นโยบายสาธารณะ ๖ ห้อง โดยพิจารณาประเด็นที่ต้องการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะในสมัชชาชาติ ประเด็น
สาธารณะที่น่าสนใจ อยู่ในกระแสสังคม หรือประเด็นสาธารณะที่ภาคีเครือข่ายกาลังพัฒนาขับเคลื่อนอยู่ และเน้น
ให้ภาคีเครือข่ายผู้จัดร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ห้องเชิงประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ห้อง เน้นการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น ห้อง
ฝึกปฏิบัติการ CPR ช่วยชีวิต กิจกรรมอื่นๆ ที่ ห้องสมัชชาพาทัวร์ ๑ ห้อง สาหรับรองรับภาคีเครือข่ายที่ต้องการ
เข้ามาเรียนรู้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านเครื่องมือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของเครือข่ายจานวน ๒ ห้อง เปิดสาหรับภาคีเครือข่ายสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนพัฒนาประเด็นของตัวเองได้
ตลอดทั้งวันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สภากาแฟ และมีการสรุปผลการพูดคุย และห้องนิทรรศการ ๑ ห้อง
(๒) กิจกรรมในเวทีกลาง จัดบริเวณหน้าห้องย่อย ชั้น ๒ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมและไม่
รบกวนกับห้องอื่น ๆ เช่น การแสดงวัฒนธรรม เสวนา เปิดตัวหนังสือ เสียงจากภาคี ฯลฯ
(๓) กิจกรรมเสียงจากภาคี เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เป็นคนเล็กคนน้อยในสังคมได้มีพื้นที่ในการ
แสดงข้อห่วงกังวลและข้อเสนอสาคัญ (โดยที่ประเด็นนั้นๆยังไม่มีพื้นที่ในเวทีสมัชชาชาติ หรือยังไม่เป็นมติ) มี
รูปแบบการนาเสนอแบบทีละคน เช่น Ted Talk และรูปแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ เสนอกิ จ กรรมใหม่ ๆ รู ป แบบอื่ น ๆ อาทิ การเปิ ด ให้ ส่ ง ความเรี ย ง หรื อ
โปสเตอร์ และมีพื้นที่ให้นาเสนอ หรือจัดแสดง เป็นต้น
๔) แผนการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
(๑) มีการพัฒนาแบบสอบถามและส่งไปยังภาคีเครือข่ายเพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นเจ้าภาพจัดห้องเสวนานโยบายฯ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ในลานสมัชชาสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดย
สื่อสารไปยังเครือข่ายวิชาการเฉพาะประเด็น และเครือข่ายของ สช. ทั้ง ๗๖ จังหวัด และ กทม.
(๒) กาหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมประเด็นห้องเสวนานโยบายสาธารณะ และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ พร้อมกับประชุมคณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
(๓) ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มประเด็ น นิ ท รรศการและกิ จ กรรม
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ครั้ งที่ ๒ พร้ อมกับ ประชุมคณะอนุกรรมการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ฯ ครั้งที่ ๔ ในวันพุธที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๑
ความเห็นที่ประชุม
๑. เสนอให้ใช้โอกาสนี้ในการ Knock door กับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งเป็นสื่อ
สาธารณะที่มุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Participatory public
policy process) เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้และเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ช่วงก่อนงาน ระหว่าง
งาน และหลังงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒. ห้องเสวนานโยบายสาธารณะซึ่งขยายเวลาจัดทั้งวันนั้นมีความน่าสนใจ ควรมีการประชาสัมพันธ์
โปรแกรมเพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ บริเวณศูนย์ราชการมาเข้าร่วม
๓. เสนอให้มีการเชิญชวนหน่วยงานที่อยู่ บริเวณศูนย์ราชการมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือร่วมเป็น
เจ้าภาพจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและทาให้งานได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น
๔. เสนอให้มีการเผยแพร่การรับรู้สู่สังคมด้วยช่องทางอื่น และใช้ Social media ร่วมด้วยซึ่งทาให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จานวนมากและง่ายกว่าสื่อกระแสหลัก
๕. เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ไปดูสถานที่จริง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ออกแบบการจัดงาน และรายงานต่อที่ประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

ดาเนินการ
๔.๒.๓ คณะอนุกรรมการประเมินผล
นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมว่า ได้มีการ
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดย คณะอนุกรรมการฯ ได้นาข้อเสนอแนะของ คจ.สช. ใน
การปรับปรุงขอบเขตการดาเนินงาน (Term of Reference: TOR) การประเมินผล “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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ครั้ ง ที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑” และมอบหมายให้ ผศ.สุ น ทรา โตบั ว ผู้ แ ทนที ม ประเมิ น จากคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นาเสนอกรอบแนวคิดของการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อ
ประเมินระบบกลไกและผลการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.
๒๕๖๑”(สมัชชาสุขภาพแห่งชาติขาขึ้น) (๒) เพื่อประเมินผลการขับเคลื่อนและติดตามมติที่รายงานความก้าวหน้า
ในการประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑” (๓) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีการพัฒนารูปแบบจากเดิม รวมทั้งข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในระยะต่อไป รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบ
วาระ ๔.๒.๓
ความเห็นทีป่ ระชุม
๑. เสนอให้ สช. ทาการประเมินในภาพใหญ่ของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา เพื่อหาคาตอบที่สาคัญ ๆ เช่น อุดมการณ์ หรือทิศทางของกระบวนการฯ ยังถูกต้องหรือไม่ แนวปฏิบัติที่ผ่านมา
มีสิ่งใดทีค่ วรปรับปรุง หรือสิ่งใดที่ควรยกเลิก เป็นต้น
๒. เนื่องจากการประเมิน ผลครั้งนี้เป็นการประเมิน แบบปีต่อปี คณะกรรมการฯ ควรตั้งโจทย์ และ
วัตถุประสงค์ให้ชัดก่อน และควรมีการเปรียบเทียบผลการประเมิน และผลการ AAR ที่ผ่านมาด้วยว่ามีอะไรที่
ปรับปรุง หรือพัฒนาแล้ว และผลเป็นอย่างไร
๓. ขอให้เพิ่มการประเมินในมิติของความเป็นตัวแทนที่แท้จ ริง และการมีนามติไปผลักดันขับเคลื่อน
ของภาคีเครือข่ายหลังจากมีข้อตกลงร่วมกัน (Commitment) ด้วย
๔. การประเมินความก้าวหน้าของมติที่ต้องรายงานในปีนี้ ทีมประเมินสามารถเข้าร่วมติดตามการ
ทางานของทีมขับเคลื่อนได้เลย เนื่องจากทราบอยู่แล้วว่ามีมติใดที่ต้องรายงานในปีนี้บ้าง
๕. เสนอว่าไม่ควรใช้จานวนคนมาเป็นตัวชี้วัดความสมดุล แต่ควรประเมินการสร้างการมีส่วนร่วมเป็น
สาคัญ และเสนอให้ปรับแก้ไขคาผิดต่าง ๆ เช่น คาว่า “ฉันทมติ” เป็นต้น
๖. เสนอให้ทีมประเมินเข้าร่วมประชุมกับกลไกคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อร่วมสังเกตการณ์และ
สะท้อนผลการประเมินต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ และทีมประเมินฯ นาข้อเสนอแนะของที่ประชุมไป
พิจารณาและปรับแก้ไขกรอบแนวทางการประเมิน ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ และการประกาศระเบียบวาระ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ (ครั้งที่ ๑)
รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานอนุกรรมการวิชาการได้มอบหมายให้ นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้มีการประชุมระหว่าง พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน
จานวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้ งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจากการประชุมมี
สาระสาคัญจากการประชุมข้างต้น ดังนี้
๑. มีความก้าวหน้าในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายในประเด็นที่ คจ.สช. ได้ประกาศ ร่าง ระเบียบ
วาระไปแล้วทั้ง ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Health Literacy for NCDs) ได้มีการจัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องไปเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น ฯ แล้ว เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๕.๑
(๑) และ (๒) ประเด็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง ได้มีการจัด
ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องไป เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขณะนี้กาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาองค์ประกอบ
เพื่อการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นฯ
๒. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือกับผู้เสนอประเด็น หน่วยงาน ภาคี และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อหารือและพัฒนาขึ้นรูปประเด็นนโยบายสาธารณะเพิ่มเติมในประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบ
สุขภาพชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองด้านสุขภาพและ และประเด็นสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งหากเรื่องใดมีความ
พร้อมที่จะเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ก็จะเสนอให้คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาต่อไป
๓. คณะอนุ กรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้
พิจารณากลั่นกรอง และเห็นชอบให้เสนอประเด็นนโยบายสาธารณะฯ เรื่อง การกากับอีสปอร์ตเพื่อปกป้องและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ คจ.สช. พิจารณา ซึ่งประเด็นนี้เสนอโดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
(สสดย.) และเป็นประเด็นที่เป็นกระแสสังคมในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ
วิชาการได้พิจารณาแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง คัดเลือกประเด็นเชิงนโยบายเสนอเป็นระเบียบวาระ
(QHPP1) และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) เป็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ และกระทบต่ อ สุ ข ภาพ และมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า ง
Wealth กับ Health
(๒) เป็นประเด็นที่สามารถพัฒนาขึ้นโดยทาให้สมัชชาสุขภาพเป็นของทุกคน
(๓) เป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มวัย ไม่ใช่เด็กและเยาวชนเพียงอย่างเดียว
(๔) การพั ฒ นาประเด็ น ควรให้ เ กิด ความคมชัด และมี ความแตกต่ างจากมติ ส มั ช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
(๕) องค์กรผู้เสนอประเด็นและเครือข่าย มีการทางานและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพเดิมอย่างชัดเจนมีรูปธรรม
(๖) ประเด็น นี้ ควรมีการทาการสื่ อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความน่าสนใจใน
ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการวิชาการจึ งมีมติ เห็ นชอบ ให้ เสนอประเด็นข้างต้นเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการจั ดสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ เพื่อประกาศเป็น ร่าง ระเบียบวาระในการประชุมสมัช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเสนอให้ใช้ชื่อ “การกากับดูแลอีสปอร์ตเพื่อปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ”
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
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และมอบหมายให้มีอนุกรรมการวิชาการเป็นที่ปรึกษาประเด็น ได้แก่ (๑) รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ (๒) ผศ.จรวย
พร ศรีศศลักษณ์ (๓) นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ และ (๔) นางนิสิต ศักยพันธ์
ความเห็นที่ประชุม
๑. เสนอให้ มีการทบทวนชื่อเป็น “การรู้เท่าทันอีส ปอร์ต เพื่อปกป้องคุ้มครองสุ ขภาพ” เพื่อสื่ อ
ความหมายว่าไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เป็นการสร้างความรอบรู้ (Literacy) ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า
๒. แม้ว่าอีสปอร์ตได้รับการรับรองว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง แต่ควรมีพระราชบัญญัติควบคุม เพื่อเป็น
การคุ้มครองสุขภาพของผู้เล่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน
๓. ควรหาองค์กรเจ้าภาพให้ชัดเจน และวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอ อาทิ หน่วยงานระดับนโยบาย ผู้เล่น ผู้พัฒนาระบบ บริษัทผู้นาเข้า
ผู้ให้การสนับสนุน เป็นต้น
๔. ประเด็นนี้ เมื่อมีการกาหนดให้เป็นระเบียบวาระแล้วควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสังคม
ให้ชัดเจน และชี้ให้เห็นถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบด้วย
๕. ประเด็นนี้เมื่อมีมติแล้วควรต้องนาไปสู่การปฏิบัติ (Implement) ได้อย่างแท้จริง โดยมีข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีมาตรการที่ชัดเจน
๖. เสนอให้กาหนดประเด็นเป็นระเบียบวาระตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการเสนอ
๗. เสนอให้กาหนดประเด็นในชื่อ “อีสปอร์ตกับสุขภาวะ” ซึ่งเป็นคาที่มีความหมายกลางๆ เพื่อให้
คณะทางานได้พัฒนาประเด็นไปก่อน และสามารถปรับแก้ให้มีความเหมาะสมได้ในภายหลัง
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ
๒. เห็นชอบ ให้ประกาศ ร่าง ระเบียบวาระการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
จานวน ๑ ประเด็น ได้แก่ “อีสปอร์ตกับสุขภาวะ”
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก สมัยที่ ๗๑ (WHA71)
นายไพบูลย์ ช่วงทอง กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชา
องค์การอนามัยโลก สมัยที่ ๗๑ ว่าได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การ
อนามัยโลก สมัยที่ ๗๑ โดยถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การเตรียมการก่อนไป ช่ว งระหว่างการประชุม และ
น.ส.ณนุต มธุรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ สช. ได้รายงานผลการจัดประชุมวิชาการ
(Side event) ร่วมกับประเทศอิหร่าน ในหัวข้อ “Institutionalizing social participation and hearing
people’s voice to secure sustainable gains for UHC” และจัดร่วมกับซูดาน ในหัวข้อ “Health in All
Policies” ให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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๖.๒ นัดหมายการประชุมฯ ครั้งต่อไป
ให้กาหนดสถานที่จัดประชุม คจ.สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐
- ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ เซ็นทรา แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
บันทึกการประชุม
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
ตรวจรายงานการประชุม
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