เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๒

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้าประชุม
๑. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
๑. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
๓. นายอาพล จินดาวัฒนะ
๔. นายกิจจา เรืองไทย
๒. นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
๕. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
๖. นางภารนี สวัสดิรักษ์
๗. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร)
๘. นางสาวชุรีรัตน์ ปิ่นแก้ว
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙. นางรัชนีกร ดารกมาศ
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๑. นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๒. นายประจักษวิช เล็บนาค
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๓. นายศรัญยู ชเนศร์
ผู้แทนประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
๑๔. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบาบัด
๑๕. รศ.ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
๑๖. นางอุบล หลิมสกุล
ผู้แทนประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
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ที่ปรึกษา
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หน้า ๔

กรรมการทีเ่ ข้าประชุม (ต่อ)
๑๗. ผศ. จรวยพร ศรีศศลักษณ์
๑๘. นายชวินทร์ ศิรินาค
๑๙. นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์
๒๐. นายไพบูลย์ ช่วงทอง
๒๑. นางวณี ปิ่นประทีป
๒๒. นายสุธี ฮั่นตระกูล
๒๓. นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา
๒๔. นางสุวณี สมาธิ
๓. นางสุวรรณี ยุธานุสรณ์
๒๕. นายพลเดช ปิ่นประทีป
๒๖. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
๒๗. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์

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

กรรมการที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าประชุม
๔. ศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๕. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
๒๘. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
๒๙. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๗. ศ.ร.อ.หญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว, รน.
๘. ผศ. ภูดิท เตชาติวัฒน์
๙. นายสุธีร์ รัตนะมงคลกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางพรพิมล เสนผดุง
๒. นางสาวนฤมล บุญเนื่อง
๓. นายปิยพงศ์ อุปถัมป์
๔. ผศ.พิมลพรรณ อิศรภักดี
๕. นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์
๖. นางสาวเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
๗. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๘. นายจารึก ไชยรักษ์
๙. นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
๑๐. นางสาวนภินทร ศิริไทย
๑๑. นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

TPBS
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
ม.บูรพา
ม.บูรพา
ม.บูรพา
สช.
สช.
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สช.
สช.
หน้า ๕

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม
นางสาวชลาลัย จันทวดี
นางภัคคนันท์ ทองเหลืองสุข

สช.
สช.
สช.
สช.
สช.

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายกิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้เปิดการ
ประชุม โดยดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
สช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งความคืบหน้าผลการ Knock door เพื่อเชื่อมโยงการทางานกับ
Thai PBS ต่อประเด็นต่างๆ ตามระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการจัดงานมหกรรมภาค ซึ่งจะ
เชื่อมโยงสู่การจัดงาน “มหกรรมชุมชนเป็นสุข” ในช่วงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์รายงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สช. ให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
๔.๑.๑ คณะอนุกรรมการวิชาการ
ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้แทนคณะอนุกรรมการวิชาการ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมว่า ได้มีการ
ประชุมระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ การประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการ
วิชาการและคณะทางานพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีสาระสาคัญจากการประชุมโดยสรุป ดังนี้

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

หน้า ๖

๑) คณะอนุกรรมการวิชาการ รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานและได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
กับผู้แทนคณะทางานพัฒนาข้อเสนอนโยบายฯ ของทั้ง ๓ ระเบียบวาระที่ผ่านการประกาศเป็นระเบียบวาระแล้ว
เพื่อการพัฒนาเอกสาร ซึ่งปัจจุบันทั้ง ๓ ระเบียบวาระ มีความคืบหน้าการดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for
NCDs) มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ แล้ว มี นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน มีการประชุมไปแล้วจานวน
๒ ครั้ง โดยปัจจุบันได้เสนอปรับชื่อประเด็นเป็น “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ
(Health Literacy for NCDs)” และได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้ว เมื่อวันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงและร่างเอกสาร
(๒) การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง มีการแต่งตั้ง
คณะทางานฯ แล้ว มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส เป็นประธาน มีการประชุมไปแล้วจานวน ๑ ครั้ง ได้
มีการพัฒนาร่างเอกสารหลัก และข้อเสนอนโยบายฯตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิชาการ โดยจะมีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) อีสปอร์ตกับสุขภาวะ มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ แล้ว มี นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก
เป็นประธาน มีการประชุมไปแล้วจานวน ๒ ครั้ง โดยปัจจุบันได้เสนอปรับชื่อประเด็นเป็น “ความรับผิดชอบร่วม
ทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility for Child Health)” ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการปรับปรุงร่างเอกสาร และได้กาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวันที่ ๑๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) คณะอนุ กรรมการวิ ช าการได้รั บทราบความก้ าวหน้า และอภิป รายแลกเปลี่ ย นเพื่อ การพั ฒ นา
ประเด็นนโยบายฯ ที่กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลฯ เพิ่มเติม ได้แก่
(๑) ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องปัญหาการใช้เครื่องมือแพทย์จากกรณีการจัดฟันแฟชั่น ซึ่ง
คณะอนุกรรมการวิชาการได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานการจัดประชุมเพื่อหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ประเด็น และเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือผู้ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพัฒนาร่างเอกสารเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) ประเด็นระบบสุขภาพชุมชน ในประเด็น การสร้างสุขภาวะที่บ้านสู่การสร้างรากฐานที่มั่นคง
ของสังคมไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาร่างเอกสารเพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
วิชาการเพื่อพิจารณาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) ประเด็นสุขภาพดีถ้วนหน้า เรื่องเพศภาวะ ได้มีการหารือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ข้อสรุปว่าต้องใช้เวลาพัฒนาประเด็นให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
เสนอเป็นห้องเสวนานโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ เพื่อพัฒนาเป็นประเด็นนโยบายฯ ใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ต่อไป
๓) คณะอนุกรรมการวิชาการได้มีข้อเสนอให้มีแนวทางการเขียนร่างเอกสารหลักและร่างมติ ดังนี้
(๑) ร่างเอกสารหลัก:
ในตอนท้ายก่อนที่จะมาถึงหัวข้อประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ เสนอให้เพิ่มหัวข้อ “ประเด็นวิเคราะห์” เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาของเรื่องนั้นๆ คืออะไร หรือจุดไหนที่
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
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เป็นปัญหาสาคัญ และแนวทางแก้ไขที่ต้องการเสนอคืออะไร เพื่อสรุปประเด็นที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูลส่วนต้ นใน
เอกสาร และเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ร่างมติ
(๒) ร่างมติ:
เสนอให้เขียน Policy statement ไว้ข้างใต้ชื่อเรื่อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารกับผู้
มีอานาจตัดสินใจ ประชาชน และสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น
ความเห็นที่ประชุม
๑. การเขียน Policy statement ควรสั้น กระชับ ชัดเจน เพื่อสื่อสารว่าเรื่องนี้ทาไปเพื่ออะไร มีทิศทาง
อย่างไร อีกทั้งควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อเสนอ
๒. เสนอแนวทางการเขียนข้อเสนอนโยบายในแต่ละประเด็น ดังนี้
๒.๑ มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และ ๑๒
๒.๒ ควรวิเคราะห์ว่าเป็นประเด็นประเภทใด เช่น เชิง ประเด็น (Issues) เชิงการทางาน (Function)
หรือ เชิงพื้นที่ (Area) เพื่อเสนอให้หน่วยงานราชการนาไปปฏิบัติต่อได้
๒.๓ วิเคราะห์ประเด็นให้ชัดว่าสถานการณ์ด้านลบ ด้านบวกคืออะไร ปัญหาและทางแก้ไขมีอะไรบ้าง ซึ่ง
ข้อเสนอควรมุ่งสู่รูปธรรมในการนาไปปฏิบัติ เพื่อทาให้เห็นเครือข่ายขับที่เคลื่อนในแต่ละเรื่อง
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการวิ ช าการ และมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการฯ นาข้อเนนอาากี่ปประชุมไปพิาารณาปรับแนวีางการเข่ยนราางเอกนารหลักและราางมติให้ม่
ความชัดเานและเข้าใางาาย
๔.๑.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย
นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม ว่า ได้มีการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุชน ๑ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปดังนี้
๑) การทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี้
๑.๑ จั ด ท าแนวทางการจั ดกลุ่ ม เครื อข่ า ยและการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการสมัช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ ๔.๑.๒
๑.๒ จัดทาร่างบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งในปี
นี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อภาคีเครือข่ายเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) เพิ่มเติม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภายใต้กลุ่มเครือข่ายจังหวัด (MA)
(๒) เพิ่มเติม กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) จานวน ๑๓
กลุ่ม ภายใต้กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (MA)
(๓) เพิ่มเติม เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จานวน ๑๓ กลุ่ม ภายใต้กลุ่มเครือข่าย
วิชาการ วิชาชีพ (MK)
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
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(๔) สาหรับกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI) อยู่ในระหว่างการร่างรายชื่อภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นระเบียบวาระให้คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณารับรองรายชื่อ
เพื่อกาหนดเป็นกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI) ต่อไป
จานวนรายชื่อกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มเครือข่าย

จานวนกลุ่ม
เครือข่าย

จานวนองค์กร

จานวนโควต้า

องค์ประกอบ
๑) จังหวัด =4PW/S/K/P /สสจ. /ผู้ว่าฯ
/อบจ. ในจังหวัด (๘๒x ๙-๑๑-๑๓ คน)
๒) กขป. =S/K/P (๑๓x๓ คน)

๑. พื้นที่ (MA)

๙๕

๙๕

๙๖๕

๒. ภาคประชาสังคม ชุมชน
และเอกชน (MS)

๕๕

๒๖๙

๓๐๙

๓. ภาควิชาการ วิชาชีพ (MK)

๕๓

๑๔๘

๒๑๑

๔. ภาครัฐ การเมือง (MP)

๕๖

๒๑๑

๒๗๖

๕. เกี่ยวข้องกับประเด็น (MI)

รอพิจารณา

รอพิจารณา

รอพิจารณา

รวม

๒๕๙

๗๒๓

๑,๗๖๑

CSO,NGO,สมาคม,สหพันธ์,ชมรม,มูลนิธิ
๑) เครือข่ายองค์กรวิชาการ/วิชาชีพ
ส่วนกลาง
๒) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เลือกโดย
กขป. (13x2 คน)
๑) เครือข่ายภาครัฐ/การเมืองส่วนกลาง
๒) อบต.,เทศบาล ให้โควต้าเพิ่มในนาม
สมาคมฯ
เครือข่ายเฉพาะประเด็น (องค์กร,
หน่วยงาน,กลุ่มบุคคล)

๒) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่ายทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด โดยมีแนวทาง ดังนี้
๒.๑ กลุ่ ม เครื อ ข่า ยคณะกรรมการเขตสุ ขภาพเพื่อ ประชาชน (กขป.) : มี การทาความเข้ าใจ
กระบวนการในการประชุม กขป. แต่ละเขต และเสนอให้ มีการสอดแทรกเรื่องความเชื่อมโยงของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติกับกระบวนการต่างๆ ในพื้นที่ไว้ในงานมหกรรมภาค สาหรับภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง
๒.๒ กลุ่มเครือข่ายเยาวชน : ให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เฉพาะกลุ่ม มี
กาหนดจัดในวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยจะปรึกษาหารือกับทีมวิทยกรกระบวนการเพื่อออกแบบกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
๒.๓ กลุ่มเครือข่ายทั่วไป : จัดเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(Pre-assembly) โดยดาเนินการรร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาระของประเด็นร่าง
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และการหาท่าทีร่วมของกลุ่มเครือข่าย มีกาหนดจัด
ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒.๔ กลุ่ มเครื อข่ายทั่ว ไป : จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การ (workshop) เพื่อให้ ค วามรู้เกี่ยวกั บ
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วงงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีกาหนดจัดในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
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ความเห็นที่ประชุม
๑. เนื่องจากในอีก ๒-๓ ปีข้างหน้าเราจะมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ควรวางแผนการบริหารจัดการเครือข่ายทั้ง
เก่าและใหม่ให้สมดุล รวมทั้งให้ความสาคัญการเตรียมการกลุ่มเครือข่ายและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มเครือข่ายใน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒. องค์ประกอบของกลุ่มเครือข่ายพื้นที่ กทม. ควรประกอบด้วยเครือข่ายทั้ง ๓ ภาคส่วนอย่างสมดุล
๓. สช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย ดังนี้
๓.๑ จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้
ตัวแทนที่มีคุณภาพ มีความเป็นตัวแทน และมีความเป็นเจ้าของ
๓.๒ เชื่ อ มประสานการท างานกับ อบจ. เพื่อ ให้ เ กิ ดรู ป ธรรมของการขั บ เคลื่ อนมติส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ
๓.๓ พัฒนาระบบการประเมินผลการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยจัด Forrum
ร่วมกับ สวรส.
มติที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการนร้า งเนริมศักยภาพและาัด
กลุามเครือขาายเรืปองแนวีางการาัดกลุามเครือขาาย และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ นาข้อเนนอาากี่ปประชุมไป
พิาารณาดาเนินการ
๔.๑.๓ คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมว่า ได้มีการประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ข้อสรุป
ดังนี้
๑) กิจกรรมห้องเสวนานโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย
 การกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเด็น มีดังนี้
(๑) เป็นประเด็นสาคัญต้องการพัฒนาเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ
พัฒนานโยบายสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ
(๒) ต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจ และสื่อสารสาธารณะ
(๓) เป็นประเด็นที่มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบ และเจ้าภาพมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
รวมถึงงบประมาณ
(๔) มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทีห่ ลากหลาย
(๕) เชื่อมโยง SDGs และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๖) มีเป้าหมายในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายต่อ
 การจัดห้องเสวนานโยบายสาธารณะ บริเวณชั้น ๒ ของศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ มีจานวน ๑๒
ห้อง โดยแบ่งการใช้ห้อง ดังนี้

ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

หน้า ๑๐

(๑) ห้องเสวนานโยบายสาธารณะ จานวน ๗ ห้อง
(๒) ห้องสาหรับแจกอาหารกลางวัน จานวน ๒ ห้อง
(๓) ห้องสมัชชาพาทัวร์ จานวน ๑ ห้อง
(๔) ห้องสาหรับทีมประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จานวน ๑ ห้อง
(๕) ห้องคณะทางาน จานวน ๑ ห้อง
 ประเด็นที่ภาคีเครือข่ายเสนอเข้ามา รวม ๑๕ ประเด็น โดยเป็นประเด็นที่มาจาก
(๑) คณะอนุกรรมการวิชาการ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
o ตาบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน โดย สพฉ.
o สุขภาพดีถ้วนหน้าบูรณาการมิติเพศภาวะ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
o แนวทางการบริหารจัดการและการสร้างความมั่นคงบนที่ดินไร้สิทธิในพื้นที่ภูมิ
นิเวศน์ ๕ จังหวัด โดย เครือข่ายการจัดการทรัพยากร ที่ดินทากิน และที่อยู่อาศัย
ภาคใต้
(๒) ประเด็นที่ต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น จานวน ๙ ประเด็น
ได้แก่
o การมีส่วนร่ วมภาคชุมชน (AHI) มูลนิธิญี่ปุ่น โดย กลุ่ มงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ สช.)
o ข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบาง กรณี : สิทธิ
ทางด้านสุขภาพของผู้ต้องขังสตรี โดย นางจุฑามาศ โมลี
o วิชชาการพื้นที่ 4PW อาทิ 4PW Talk ตัวอย่างความสาเร็จของ 4PW และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทางาน กขป. โดยผู้ประสานงานเขตพื้นที่ สช.
o สานใจ สานพลังภาคี ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง โดย คณะทางานชุมชน
เข้มแข็ง
o นโยบายหลักประกันสุขภาพ กับสุขภาวะของสังคมไทย โดย สปสช. (รอนาเสนอ)
o นวตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดย พอช. (รอนาเสนอ)
o ท่องเที่ยวชุมชน โดย เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ (รอนาเสนอ)
o เศรษฐกิจชุมชน โดย พอช. (รอนาเสนอ)
o สังคมสูงวัย โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รอนาเสนอ)
(๓) ประเด็นนโยบายสาธารณะอื่น จานวน ๒ ประเด็น ได้แก่
o ธนาคารเวลา : นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย (รอนาเสนอ)
o วาระประชาชนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออนาคต (รอนาเสนอ)
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ /พัฒนาศักยภาพ จานวน ๑ ประเด็น ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มเครือข่าย โดย อนุกรรมการเครือข่าย สช.
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 การกาหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรม มีดังนี้
ช่วงที่ ๑ : เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. เป็นหลัก
(สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสมโดยไม่เกินเวลา ๑๕.๐๐ น.)
ช่วงที่ ๒ : เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (กรณีที่มีคนสนใจช่วงเวลานี้)
กรณีห้องที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญมาเฉพาะ และต้องการเวลาต่อเนื่อง สามารถจัดการเวลาในห้อง
ได้ตามความเหมาะสม ให้เครือข่ายอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามช่วงเวลาได้ด้วย
๒) กิจกรรมสมัชชาพาทัวร์ มีแนวทางในการจัด ดังนี้
(๑) เน้นกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็นสมาชิกหน้าใหม่ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกลุ่มที่ยังไม่เคยรู้จัก
สมัชชาสุขภาพ
(๒) มีรูปแบบการเรียนรู้กระบวนการสมัชชาฯ เน้นทาความเข้าใจ ให้ความรู้เรื่องกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กระบวนการพัฒนาประเด็นเสวนานโยบาย
(๓) จัดกลุ่มทัวร์รอบละ ๒๐ – ๓๐ คน แบ่งตามรอบเวลา
๓) กิจกรรมห้องออดิทอเรียม ชั้น ๓ มีแนวทางในการจัด ดังนี้
(๑) จัด Ted talk ทีม 4PW สะท้อนความเป็นตัวตนของ ๔ ภาค พร้อมนาเสนอโปสเตอร์
(๒) เปิดพื้นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มานาเสนอมุมมองความคิดสุขภาพ ให้เป็นพื้นที่สดใหม่
(๓) เน้นก้าวไปสู่อนาคต เรื่องในอนาคตและคนในอนาคต สมัชชาอนาคต เช่น อนาคตภัยพิบัติที่
จะเกิดในอนาคต คนจะเตรียมการอย่างไร โดยเชิญผู้ว่าฯ จ.พะเยา หรือสุขภาวะสังคมไทย
ในอนาคต
(๔) การจัดโปรแกรมเป็นเวลา โดยไม่เน้นมีกิจกรรมตลอดเวลาทั้งวัน
ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีเครือข่ายสนใจจัดกิจกรรมตามที่กล่าวข้างต้น และปัจจุบันมีภาคีสนใจขอใช้
พื้นที่ห้องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งจะได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งต่อไป
๔) กิจกรรมเวทีกลาง อยู่ระหว่างการประสานงาน โดยมีกิจกรรมเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมเสียงจากภาคี อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน และเริ่มมีผู้สนใจส่งเนื้อหาเข้ามา
เช่น หมอในบ้านและชุมชน ,สุขภาพดี วิถีไทย เริ่มต้นได้ที่ รพ.สต. เป็นต้น
(๒) เปิดตัวหนังสือ ๑๐ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ฉบับภาษาไทย ศึกษาโดย WHO (ลานสมัชชา)
นาเสนอโดย นางสาวขนิษฐา แซ่เอี้ยว กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สช.
(๓) ธรรมนูญผีมอญ
โดยกาหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรม คือ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. และ
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕) กิจกรรมจัดนิทรรศการ โดยมีแนวทางการจัด ดังนี้
 บริเวณชั้น ๒ ประกอบด้วยนิทรรศการเชิงประเด็นจากเครือข่าย อาทิ (1) หลักสูตรเรียนรู้
เรื่องโรคซึมเศร้า (2) การบริหารจัดการและการสร้างความมั่นคงบนที่ดินไร้สิทธิในพื้นที่ภูมิ
นิเวศน์ ๕ จังหวัด
 บริเวณชั้น ๔ ประกอบด้วย (๑) นิทรรศการของประเด็นระเบียบวาระฯ รู้เท่าทันสุขภาพ
พื้นที่สาธารณะ (Public Space) และ อีสปอร์ตกับสุขภาวะ (๒) นิทรรศการของการ
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ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (๓) นิทรรศการนวัตกรรม 4 PW (รอสรุปว่าอาจจะไปอยู่ที่ ลาน
B) (๔) นิทรรศการศูนย์ข้อมูล สช. (๕) นิทรรศการสื่อสารองค์กร สช. (๖) นิทรรศการ
เครือข่ายในประเทศ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเห็นที่ประชุม
๑. เสนอให้ชวนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนมาร่วมจัดนิทรรศการที่ชั้น ๓
๒. ควรมีการประสานเชิญโดยตรงไปยังภาคีเครือข่ายเพื่อมาร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในลานสมัชชา เช่น กลุ่ม
P move เครือข่ายปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ สังคมสูงวัย ธนาคารต้นไม้ Urban farming
เป็นต้น
มติที่ประชุม รั บทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการแลกเปล่ป ยนเร่ยนรู้การพัฒนาและ
ขับเคลืปอนนโยบายนาธารณะ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ นาข้อเนนอแนะาากี่ปประชุมไปพิาารณา
ดาเนินการ โดยเฉพาะเรืปองการประนานเครือขาายโดยตรงในบางประเด็นี่ปนาานนใาเพืปอให้มานาเนนอ
๔.๑.๔ คณะอนุกรรมการประเมินผล
นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก
ทีมประเมินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอถอนตัวจากการเป็นผู้รับการประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ครั้งนี้ จึง
ขอเสนอผู้ประเมินใหม่ ซึ่งเป็นทีมจากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้นาเสนอกรอบแนวคิด
(Concepts paper) ในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๖๑ โดยมีขอบเขตการดาเนินงาน (Term of Reference: TOR) การประเมินผล “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑” ดังนี้
๑) วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
(๑) เพื่อประเมินผลกลไก ระบบ และกระบวนการการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑”
(๒) เพื่ อประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อนและติ ดตามมติ ที่ร ายงานความก้ า วหน้ า ในการประชุ ม
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑” และ
(๓) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีการพัฒนารูปแบบจากเดิม รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติในระยะต่อไป
๒) ขอบเขตการประเมิน ได้แก่
(๑) ประเมินระบบ กลไก และผลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑” ประกอบด้วย
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 ประเมินระบบ กลไก และผลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติขาขึ้น) ใน
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (๑) การกาหนดระเบียบวาระการประชุม (๒) การจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายและร่างมติ (๓) การทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่าย (๔) การจัดประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (๕) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย การ
สื่อสารทางสังคม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (๖) การทางานเชื่อมโยงกับกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินความเป็นตัวแทน การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย และ Commitment ต่อมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 ประเมินการทางานเชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ประเมินความเชื่อมต่อของขาขึ้น และขาเคลื่อน
(๒) ประเมินผลการขับเคลื่อนและติดตามมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการประเมินผลการขับเคลื่อนและติดตามมติที่มารายงานความก้าวหน้า นาเสนอ และจัด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๖๑
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ ๔.๑.๔
ความเห็นที่ประชุม เสนอให้ สช. ประเมินภาพรวมการเรียนรู้จากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระยะ ๓ ปี
โดยทีมประเมินที่มีองค์ประกอบมาจากองค์กรต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผล และมอบหมายให้ นช. ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการ นาข้อเนนอแนะของี่ปประชุมไปพิาารณาดาเนินการเพืปอพัฒนากระบวนการประเมินผลใน
อนาคต
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
นายกิจจา เรืองไทย ประธานอนุกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รอง
อนุกรรมการฯ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมสุชน ๑ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี เพื่อ
ทบทวนและและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
สาหรับใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานสาหรับกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้ภาคีเครือข่ายๆ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานและการเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และนาไปสู่การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
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โดยมีรายละเอียดดัง เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๕.๑ (๑) พร้อมตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๒ เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๕.๑ (๒)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ รา า งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ่ ก าราั ด นมั ช ชานุ ข ภาพแหา ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารนมัชชานุขภาพแหางชาติ ปรับแก้รายละเอ่ยดตามี่ปคณะกรรมการเนนอกาอน
นาไปต่พิมพ์เผยแพราตาอไป
๕.๒ กาหนดรายชื่อจังหวัดเริ่มต้นเพื่อจัดผังที่นั่ง
นายกิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้มอบให้
นายอาพล จินดาวัฒนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ทาหน้าที่จับฉลากรายชื่อเครือข่ายพื้นที่จังหวัด เพื่อกาหนด
ตัวอักษรเริ่มต้นของลาดับที่นั่งภายในห้องประชุมใหญ่ ซึ่งผลการจับฉลาก ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้าังหวัดปราา่นบุร่ เป็นพื้นี่ปเริปมต้นนาหรับการาัดผังี่ปนัปงของกลุามเครือขายในนมัชชา
นุขภาพแหางชาติ ครั้งี่ป ๑๑
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาในแต่ละประเด็นฯ ดังนี้
๑) ประเด็นว่าด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health
Literacy for NCDs) จัดไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พบว่ามียอดผู้รับชมการ
ถ่ายทอดสดและย้อนหลัง ผ่านทาง Facebook และ website หลักและ website ภาคีเครือข่าย ๒,๒๐๐ ราย
(โดยไม่นับซ้า) และมีจานวนที่เข้าถึง (reach) ผ่านการรับชมผ่าน Health station facebook จานวน ๗,๓๖๔
ราย นอกจากนี้ยังมีผู้แสดงความเห็น ความรู้สึกและการแชร์ทั้งหมดรวม ๑๙๙ ราย
๒) ประเด็นว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง มี
กาหนดจัดในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓) ประเด็นว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก มีกาหนดจัดใน
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ซึ่ ง ประชาชนทั่ ว ไปสามารถรั บ ชมการถ่ า ยทอดสดและร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ออนไลน์ ไ ด้ ท าง
https://www.facebook.com/healthstation/ และ www.samatcha.org
มติที่ประชุม รับทราบ ผลการาัดเวี่รับฟังความคิดเห็นีางอากาศประเด็นวาาด้วยความรอบรู้ด้านนุขภาพเพืปอ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไมาติดตาอ (Health literacy for NCDs)
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๖.๒ นัดหมายการประชุมฯ ครั้งต่อไป
ให้ ก าหนดสถานที่ จั ด การประชุ ม คจ.สช. ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๖๑ วั น ที่ ๑๓ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
บันทึกการประชุม
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
ตรวจรายงานการประชุม
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