รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
กรรมการทีเ่ ข้าประชุม
๑. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
๒. นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
๓. นายกิจจา เรืองไทย
๔. รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
๕. นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
๖. นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
๗. นางภารนี สวัสดิรักษ์
๘. นายพิชิตเวธน์ คาเด่นเหล็ก
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางศิโรรัตน์ ชินอักษร
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๑. นางสาวดารณี คัมภีระ
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๒. นายประจักษวิช เล็บนาค
ผู้แทนเลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๓. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบาบัด
๑๔. รศ.ดรุณี รุจกรกานต์
ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล
๑๕. นางอุบล หลิมสกุล
ผู้แทนประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
๑๖. ผศ. ภูดิท เตชาติวัฒน์
๑๗. นายชวินทร์ ศิรินาค
๑๘. นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์
๑๙. นายไพบูลย์ ช่วงทอง
๒๐. นางวณี ปิ่นประทีป
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการทีเ่ ข้าประชุม (ต่อ)
๒๑. นายสุธี ฮั่นตระกูล
๒๒. นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา
๒๓. นางสุวณี สมาธิ
๒๔. นายพลเดช ปิ่นประทีป
๒๕. ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
๒๖. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าประชุม
๑. ศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
๒. นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
๓. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
๔. นายอาพล จินดาวัฒนะ
๕. พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร)
๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๘. ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน
๙. ผู้อานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
๑๐. ศ.ร.อ.หญิง วณิชา ชื่นกองแก้ว, รน.
๑๑. ผศ. จรวยพร ศรีศศลักษณ์
๑๒. นายสุธีร์ รัตนะมงคลกุล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวนฤมล บุญเนื่อง
๒. นางรัชนีกร ดารกมาศ
๓. ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
๔. ผศ.พิมลพรรณ อิศรภักดี
๕. นางสาวสุปราณี ธรรมพิทักษ์
๖. นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์
๗. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๘. นายอนุศักดิ์ สุภาพร
๙. นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด
๑๐. นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ
๑๑. นางสาวนภินทร ศิริไทย
๑๒. นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สปสช.
ม.บูรพา
ม.บูรพา
สช.
สช.
สช
สช.
สช.
สช.
สช.
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๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นายณรงค์ กฤดิขจรกรกุล
นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล
นางสาวชลาลัย จันทวดี
นางภัคคนันท์ ทองเหลืองสุข

สช.
สช.
สช.
สช.
สช.

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
นายกิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้เปิดการ
ประชุม โดยดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนท
ราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 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 ๔/๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ ความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
๔.๑.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย
นายประสิ ท ธิ์ ชั ย มั่ ง จิ ต ร ประธานอนุ ก รรมการฯ เสนอความก้ า วหน้ า ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณอนุ
กรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคาร
สุขภาพแห่งชาติ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปดังนี้
๑) เห็นชอบ ร่างบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๒๕๙+ กลุ่มเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย
๑.๑ กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (MA)
จานวน ๙๕ กลุม่ เครือข่าย
๑.๒ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน (MS)
จานวน ๕๕ กลุ่มเครือข่าย
๑.๓ กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ (MK)
จานวน ๕๓ กลุ่มเครือข่าย
๑.๔ กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง (MP)
จานวน ๕๖ กลุ่มเครือข่าย
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
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๑.๕ กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI)
จานวน xx กลุ่มเครือข่าย
โดยกลุ่ ม เครื อข่ า ยเฉพาะประเด็น (MI) นั้ น ขณะนี้ ทั้ง คณะอนุ ก รรมการพัฒ นาการสร้ างเสริ ม
ศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่ายและคณะอนุกรรมการวิชาการได้เห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว แต่ในส่วนของประเด็น
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health literacy for NCDs) นั้น ยังได้รายชื่อไม่
ครบ เนื่องจากคณะทางานฯ จะมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณารายชื่อกลุ่ มเครือข่าย MI เพิ่มเติมในวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
๒) กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายเยาวชนสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ” ในวันที่
๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไมดาส ๒ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่มผู้แทนนักศึกษา เยาวชน และคนรุ่นใหม่ จานวนประมาณ ๔๐-๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้า
ประชุมมีความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มเครือข่าย และ
สามารถเข้าร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสานสัมพันธ์ของภาคี
เครือข่าย และให้ภาคีสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนหรือการทางานด้านนโยบายสาธารณะ
ต่อไป
๓) ก าหนดการประชุ ม “การเตรี ย มความพร้ อ มกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยสู่ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑” (Pre-NHA) ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
วายุ ภั ก ษ์ ๒-๔ ชั้ น ๔ ศู น ย์ ป ระชุ ม วายุ ภั ก ษ์ โรงแรมเซนทราศู น ย์ ร าชการ แจ้ ง วั ฒ นะ กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง ทาง
คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่ายได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการ โดย
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมดาเนินกระบวนการกลุ่มเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาท่าทีของ
กลุ่มเครือข่ายต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้กาหนดการ
ประชุมเตรียมการฯ (Before Action Reviews : BAR) ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
๔) เห็นชอบ ให้กาหนดจัดวางป้ายที่นั่งในห้องประชุมพิจารณาระเบียบวาระ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ตอบรับและแจ้งความประสงค์มาก่อนล่วงหน้าเท่านั้น ส่วนเครือข่ายที่ไม่ตอบรับเครือข่ายต้ องมารับป้ายที่นั่งด้วย
ตนเองบริเวณหน้าห้องประชุมเพื่อไปวาง ณ บริเวณที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ให้ในวันประชุม
ความเห็นที่ประชุม
๑. ขอให้มีการเพิ่มเครือข่าย เช่น “ชุมชนป้อมมหากาฬ” “สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย”
“สภาวิศกร”
๒. ขอให้มีการกาหนดอัตราส่วนของกลุ่มเครือข่าย MI ต่อกลุ่มอื่น ๆ ด้วย
๓. สมาชิกของกลุ่ม MA ที่เพิ่มสัดส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นโควต้าที่
กาหนดเพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบต่อจานวนโควต้าเดิมของจังหวัด โดย สช.จะส่งหนังสือเชิญตรงรวมทั้งขอความร่วมมือ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด
๔. จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการประชุมฯ ขอให้เชิญผู้ว่า ราชการจังหวัดและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมเวที ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเห็นที่ย้อนแย้งกัน หากมาร่วมไม่ได้ขอให้เครือข่ายจังหวัด
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แจ้งผลการจัดเวทีฯ ให้ผู้ว่าราชการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย เพื่อเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อน
ในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัด
กลุ่มเครือข่ายเรื่องแนวทางการจัดกลุ่มเครือข่าย โดย
๑) เห็นชอบ ร่างบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอให้
เพิ่มรายชื่อกลุ่มเครือข่ายให้มีความครอบคลุม รวมถึงขอให้เพิ่มโควต้ากลุ่มเครือข่าย MA เพื่อรองรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะเชิญเพิ่มเข้ามา

๒) เห็นชอบ ให้กาหนดจัดวางป้ายที่นั่งในห้องประชุมพิจารณาระเบียบวาระ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ
นาเสนอ

๓) มอบหมาย ให้คณะอนุกรรมการฯ นาข้อเสนอจากที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
๔.๑.๒ คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุม เชิงปฏิบัติการห้อ ง
เสวนาสาธารณะ (Workshop) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ
ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีข้อสรุป ดังนี้
๑) ห้องเสวนานโยบายสาธารณะ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสนอประเด็นทั้งสิ้น ๑๕ ประเด็น
ประกอบด้วย
 ประเด็นจากอนุวิชาการ จานวน ๔ ประเด็น ได้แก่
(๑) ตาบลปลอดภัย หัวใจการแพทย์ฉุกเฉิน โดย สพฉ.
(๒) สุขภาพดีถ้วนหน้าบูรณาการมิติเพศภาวะ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
(๓) การเข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรสู่สุขภาวะชุมชน โดย เครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากร ที่ดินทากิน และที่อยู่อาศัยภาคใต้
(๔) พยาบาลหัวใจชุมชน
 ประเด็นที่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้/รับฟังความคิดเห็น จานวน ๘ ประเด็น ได้แก่
(๑) การมีส่วนร่วมภาคชุมชน (AHI) มูลนิธิญี่ปุ่น โดยกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สช.)
(๒) ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายสิ ท ธิ ด้ า นสุ ข ภาพของกลุ่ ม ประชากรเปราะบาง กรณี : สิ ท ธิ
ทางด้านสุขภาพของผู้ต้องขังสตรี โดย นางจุฑามาศ โมลี
(๓) วิชชาการพื้นที่ 4PW อาทิ 4PW Talk ตัวอย่างความสาเร็จของ ๔PW และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทางาน กขป. โดยผู้ประสานงานเขตพื้นที่ สช.
(๔) สานใจฟอรั่ม ๕ ทรัพย์ในดิน โดย คณะทางานชุมชนเข้มแข็ง
(๕) นโยบายหลักประกันสุขภาพ กับสุขภาวะของสังคมไทย โดย สปสช.
(๖) มือสร้างเมือง : พัฒนาการแก้ไขปัญหาที่อยู่ของคนจนเมืองโดย พอช.
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(๗) การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับประเทศ โดย เครือข่ายท่องเที่ยว
ชุมชนภาคใต้
(๘) การบูรณาการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน เพื่อระบบสุขภาพ
ชุมชนที่พึ่งประสงค์ โดย มูลนิธิสุขภาพไท
 ประเด็นนโยบายสาธารณะอื่น จานวน ๓ ประเด็น ได้แก่
(๑) ธนาคารเวลา : นโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัย
(๒) วาระประชาชนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดย เครือข่ายเยาวชน
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ /พัฒนาศักยภาพ ๑ ประเด็น คือ
(๑) “กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย”
โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่าย
สาหรับการกาหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมห้องเสวนานโยบายสาธารณะ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่
- ช่วงเวลาที่ ๑ : เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. เป็นหลัก (เวลาเลิกยืดหยุ่นได้ตามเหมาะสมโดยไม่
เกิน ๑๕.๐๐ น.)
- ช่วงเวลาที่ ๒ : เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. (กรณีที่มีคนสนใจช่วงเวลานี้)
กรณีห้องที่มีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญมาเฉพาะ และต้องการเวลาต่อเนื่อง สามารถจัดการเวลาในห้องได้ตาม
ความเหมาะสม ให้เครือข่ายอื่นๆ สามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามช่วงเวลาได้ด้วย
๒) แนวทางการจัดกิจกรรมห้องออดิทอเรียม ชั้น ๓ ซึ่งมีดังนี้
 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประเด็น นโยบายหลักประกันสุขภาพ กับสุขภาวะของสังคมไทย
โดย สปสช.
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประเด็น "ทรัพย์ในดิน" โดยคณะทางานชุมชนเข้มแข็ง
สาหรับบริเวณทางเดินและหน้าห้องออดิทอเรียม จะมีจัดการแสดงนิทรรศการที่สอดคล้องกับ
ประเด็น การแสดงศิลปะ และพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน
๓) เวทีกลาง ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 กิจกรรมเสียงจากภาคี มีผู้สนใจจานวน ๕ ประเด็น ได้แก่
(๑) เป้าหมายของการรักษาโรคจิตเวชคือการคืนสู่สุขภาวะ ไม่ใช่การหายป่วย
(๒) สุขภาพดี วิถีไท เริ่มต้นได้ที่ รพ.สต.
(๓) หมอในบ้านและชุมชน
(๔) มะเร็งโรคร้ายในทุกคน
(๕) อุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนน
 โมเดลระบบอภิบาลการสื่อสารข้อมูลสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์
 เปิดตัวหนังสือ ๑๐ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ฉบับภาษาไทย ศึกษาโดย WHO
 ธรรมนูญผีมอญ
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 ทายาทแห่งธรรม สู่สังคมสุขภาวะ
 เครือข่ายขึ้นรูปธรรมนูญสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 กิจกรรมสานใจคอรัส และดนตรีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ช่วงเวลาโหมโรง/เรียกแขก)
โดยมีช่วงเวลาการจัดกิจกรรม คือ ช่วงกลางวัน ๒ ช่วงเวลา คือ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐
– ๑๔.๐๐ น. ช่วงเย็น ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔) การจัดนิทรรศการ ซึ่งจาแนกเป็น
 บริเวณ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ประกอบด้วยนิทรรศการเชิงประเด็นจากเครือข่าย อาทิ หลักสูตร
เรียนรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การปฏิรูปการศึกษา เครื อข่ายเยาวชน นิทรรศการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า นิทรรศการทรัพย์ในดิน
 บริเวณ ชั้น ๔ ประกอบด้วยนิทรรศการจากเครือข่ายต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สานักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สน.) : ประเด็น
ระเบียบวาระฯ ได้แก่ ประเด็น (๑) รู้เท่าทันสุขภาพ (๒)พืน้ ที่สาธารณะ (Public
Space) (๓) E-sport เป็นต้น
(๒) สานักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)
(๓) ศูนย์ข้อมูล สช.
(๔) งานสื่อสารองค์กร สช.
(๕) เครือข่ายภายในประเทศ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) ไทยพีบีเอส
(๗) พอช. : นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
(๘) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. เสนอให้มีพื้นที่แสดงนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษในการเกษตร
๒. เนื่องจากวันที่ ๑๒ ธันวารม ๒๕๖๑ จะมีการจัดประชุมวิชาการเนื่องในวัน UHC Day ของ สปสช. ที่ห้อง
ออดิทอเรียม ทาง สปสช. จะขอหารือการออกแบบกิจกรรมหน้าห้องกับอนุกรรมการฯอีกครั้ง
๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอจัดนิทรรศการโดยนาเสนอรูปธรรมของการขับเคลื่อน
จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การจัดการพื้นที่ป่า ๒) การจัดการขยะพิษ และ ๓) ธนาคารต้นไม้/ต้นไม้มีค่า โดยจะมี
การขายกล้าไม้ด้วย
๔. เนื่องจากพื้นที่จัดนิทรรศการบริเวณอาคารวายุภักษ์มีจากัด ดังนั้น ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ต้องการใช้
พื้นที่ในการจัดการมากให้ไปจัดบริเวณลานมหกรรม อาคาร B
๕. เสนอให้มีห้องสาหรับภาคีเครือข่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนกับเลขาธิการ สช.
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มติที่ประชุม รั บทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการ
๔.๑.๓ คณะอนุกรรมการประเมินผล
นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา ประธานอนุกรรมการฯ เสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ทีม
ประเมินจากวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พัฒนาโครงการและนาเสนอแผนปฏิบัติการ ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
๑) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากจาการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ ๒ เครือข่าย
ภาคประชาสังคมและเอกชน (MS) กลุ่มที่ ๓ เครือข่ายภาคราชการ/วิชาชีพ (MK) กลุ่มที่ ๔ เครือข่ายภาคราชการ/
การเมือง (MP) กลุ่มที่ ๕ เครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI)
๒) ลงพื้นที่สังเกตการณ์และสัมภาษณ์กลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ (MA/4PW) (การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ) ภาคละ ๒ จังหวัด (สุ่มเลือกจังหวัดขนาดใหญ่ และจังหวัดขนาดเล็ก กระจายตามภาค/เขต)
ประกอบด้วย ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ และสุโขทัย ภาคใต้ : จังหวัดนครศรีธรรมราช และยะลา ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ : จั งหวัดขอนแก่ น และหนองคาย ภาคกลาง: จั งหวัด ราชบุรี และอ่างทอง และ
กรุงเทพมหานคร
๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ) กับกลุ่มเครือข่ายระดับ
พื้นที่ ๗๖ จังหวัด และ ๖ โซน กรุงเทพมหานคร
๔) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้แทนกลุ่มเครือข่ายประชาสังคมและเอกชน (MS) กลุ่มภาค
ราชการ/การเมือง (MP) กลุ่มเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพ (MK) และกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI) และ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ) เกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนรู้ในวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เช่น เวทีเสวนา ห้องวิชาการ ลานสมัชชาฯ เป็นต้น
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. เสนอให้มีการนาเทคโนโลยี Application มาช่วยในการประเมิน
๒. เสนอให้มีการประเมินจากกลุ่มคนที่ไม่ได้รับเชิญแต่อยากมาร่วม และคนที่ได้รับเชิญแต่ไม่ได้มาเข้าร่วม
รวมทั้งเสนอให้มีการประเมินแบบIEC (Information, Education and Communication) เพื่อพัฒนา
กระบวนการประเมินผลในอนาคต
ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
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มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ความคื บ หน้ า การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลและมอบหมายให้
อนุ ก รรมการฯ น าข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณาด าเนิ น การ โดยเน้ น ให้ มี ก ารประเมิ น ผ่ า นระบบ
Application และให้มีการประเมินแบบ IEC (Information, Education and Communication) เพื่อพัฒนา
กระบวนการประเมินผลในอนาคต
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการ : การพิจารณา ร่าง เอกสารระเบียบวาระและ
การประกาศร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม
รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ เสนอความก้ าวหน้าต่อที่ประชุมว่า
คณะอนุกรรมการวิชาการ ได้มีการประชุมระหว่าง สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๘/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
ข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการวิช าการในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้
รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอนโยบายในประเด็น
(๑) ประเด็ น ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ( Health
Literacy for NCDs) คณะทางานฯ ได้เสนอให้ปรับ ชื่อเป็น ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for NCDs) ซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นชอบ โดย
ประเด็นนี้ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยปั จจุบัน อยู่ระหว่างการพัฒ นาร่างเอกสาร และได้กาหนดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
(๒) ประเด็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง ได้มีการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียฯ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพัฒนาร่างเอกสาร
(๓) ประเด็น อีส ปอร์ ตกับ สุ ขภาวะ ได้มีการประชุมคณะทางานฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้ข้อสรุปในการปรับชื่อประเด็น คือ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก ซึ่ งได้ดาเนินงานพัฒนาร่างเอกสารหลักและร่างมติ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๒. คณะอนุกรรมการวิชาการในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณา
กลั่นกรอง และเห็นชอบประเด็นนโยบายสาธารณะฯ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม ซึ่งเสนอ
ประเด็นโดยทันตแพทยสภา ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการวิชาการ มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อประเด็นฯ ดังนี้
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(๑) เป็นประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตกรรม ที่สื่อถึงข้อห่วงกั งวลในการทาฟันเถื่อน (โดยผู้ไม่ใช่
ทันตแพทย์) และรูปแบบการให้บริการทาฟันเถื่อน
(๒) เป็นประเด็นทางนโยบายฯ เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมที่เป็น
ปัญหาอยู่ในขณะนี้ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการมาดาเนินการร่วมกัน
อนุกรรมการวิชาการจึงมีมติ เห็นชอบ ให้เสนอประเด็นดังกล่าว เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อประกาศเป็น ร่าง ระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณุอนุกรรมการวิชาการแสดงในตารางหลักเกณฑ์กลั่นกรอง
คัดเลือกประเด็นฯ (QHPP1) และมอบหมายอนุกรรมการวิชาการที่ปรึกษาประเด็น ได้แก่ (๑) นายชาญเชาว์ ไช
ยานุ กิจ (๒) นพ.สมชาย พี ร ะปกรณ์ (๓) ผศ.จรวยพร ศรี ศ ศลั ก ษณ์ และ(๔) นางนิสิ ต ศั ก ยพั น ธ์ โดยมี
รายละเอียดของ ร่าง เอกสารหลัก และ ร่าง มติ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ ๕.๑(๒) และ ๕.๑(๓)
ความเห็นที่ประชุม ประเด็น “การสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วม” เป็นประเด็นที่ใหญ่และมีความสาคัญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะวิชาชีพพยาบาลเท่านั้น แต่ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทุกระดับมาร่วมกัน
พัฒนาข้อเสนอให้ชัด ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาข้อเสนอเพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนในอนาคต
มติที่ประชุม มีดังนี้
๑. เห็นชอบ ในการปรับเปลี่ยนชื่อร่างระเบียบวาระ ดังนี้
๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for
NCDs) เปลี่ยนเป็น ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health
Literacy for NCDs)
๒) การพัฒ นาพื้น ที่ส าธารณะเพื่อ สุ ขภาวะและการพัฒ นาอย่า งยั่งยืน : เขตเมื อง เปลี่ ยนเป็ น
การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓) อีสปอร์ตกับสุขภาวะ เปลี่ยนเป็น ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก
(E-Sports: Social Responsibility for Child Health)
๒. เห็นชอบ ให้กาหนด ร่าง ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
(เพิ่มเติม) จานวน ๑ ระเบียบวาระ คือ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม
๕.๒ ร่างกาหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
น.ส.ทิพิชา โปษยานนท์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นาเสนอร่างกาหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดของร่างกาหนดการตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๕.๒(๑)
พร้อมกันนี้ขอเสนอรายชื่อพร้อมประวัติขององค์ปาฐกในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
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 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์ปาฐกจานวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ, รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๒) Ms.Batool Alwahdani, President of International Federation of Medical Students
Associations
 วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์ปาฐกจานวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร, ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
๒) นายประยงค์ รณรงค์, ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์ปาฐกจานวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์, รัฐมนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
๒) ศ.ปาริ ช าติ สถาปิ ต านนท์ , คณะบดี คณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
คณะกรรมการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เสนอให้นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พูดในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
๒. เสนอแนะองค์ปาฐกเพิ่มเติมแทนนายประยงค์ รณรงค์ หากไม่สามารถมาร่วมได้ โดยเสนอชื่อ พ่อคาเดื่อง
หรือ กานันบุญศรี
๓. การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการประกาศชื่นชมรูปธรรม
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ควรมี รูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ เช่น การนาเสนอรูปธรรม
ความสาเร็จและภาพเหตุการณ์ระหว่างการขับเคลื่อน เป็นต้น
๔. เสนอให้มีการเชิญเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมด้วย เช่น เชิญคุณตูน อาทิวรา มาร่วมพูดคุยในห้อง
เสวนานโยบายสาธารณะ หรือ กลุ่มคนเล็กคนน้อย เป็นต้น
๕. มีข้อเสนอแนะสาหรับฝ่ายบริหารจัดการ ดังนี้
๕.๑ อาหารและเครื่องดื่มมีการลดการใช้พลาสติก
๕.๒ เสนอให้มีการจัดเตรียมห้องประชุมสาหรับวันสุดท้ายเพื่อรองรับประเด็นที่อาจจะยืดเยื้อ
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบ ร่างกาหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ
เสนอ
๒. เห็นชอบ รายชื่อองค์ปาฐกที่จะเรียนเชิญมาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รีบประสานเชิญโดยเร็วและสารองรายชื่อองค์ปาฐกท่านอื่น ๆ ไว้ด้วย
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๕.๓ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
นางสาวทิ พิ ช า โปษยานนท์ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการฯ ได้ น าเสนอ (ร่ า ง) ประกาศ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสาหรับผู้สังเกตการณ์ ขึ้น โดยใช้
หลักเกณฑ์ฯ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๑ เป็นฐานในการจัดทา เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามรายละเอียดใน เอกสารประกอบระเบียบ
วาระที่ ๕.๓(๑) และ เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓(๒)
ความเห็นที่ประชุม เสนอว่าหลักเกณฑ์การลงทะเบียนฯ สาหรับผู้สังเกตการณ์ ไม่ควรแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน แต่ควรคิดหาวิธีการยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่น
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๒ ฉบับ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนาประกาศฯ
เสนอต่อประธาน คจ.สช. เพื่อลงนามและประกาศใช้ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ
นางอรพรรณ ศรีสุ ขวัฒ นา รองเลขาธิการ คสช. นาเสนอผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็ นทาง
อากาศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาในแต่ละประเด็นฯ ดังนี้
 เวทีรับฟังความคิดเห็นทางอากาศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาในประเด็นว่าด้วยการพัฒนา
พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง จัดเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พบว่ามียอดผู้รับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง ผ่านทาง Facebook และ website
Healthstation จานวน ๗,๒๕๐ ราย (โดยไม่นับซ้า) มีจานวนเข้าถึง (reach) ทั้งหมดผ่านเพจ Health station
จานวน ๑๗,๘๐๔ ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้แสดงความเห็น ๕๐ ความคิดเห็น ความรู้สึก ๘๓ คน และแชร์ทั้งหมด
๔๘ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) และสาหรับข้อมูลเรื่องผลโพล โพสต์ Live Poll ประเด็น “เห็น
ด้วยหรือไม่? กับการเพิ่มพื้นที่สาธารณะใกล้บ้าน” ผ่านเพจเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ พบว่า มียอดผู้เข้าถึง ๓,๗๑๔
คน เห็นด้วย ๑๓๗ คน ไม่เห็นด้วย ๑ คน แสดงความเห็น ๔๗ ความคิดเห็น ความรู้สึก ๒๔๖ คน และแชร์
ทั้งหมด ๒๕ ครั้ง (ข้อมูลโพล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)
 เวทีรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ทางอากาศจากผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยต่ อการพัฒ นาในประเด็ น ว่ า ด้ วยความ
รับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก จัดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. พบว่ามียอดผู้รับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลัง ผ่านทาง Facebook และ website Healthstation
จานวน ๑๗,๙๗๘ คน (โดยไม่นับซ้า) มีจานวนเข้าถึง (reach) ทั้งหมดผ่านเพจ Healthstation สช.ออนไลน์
จานวน ๗๕,๖๔๑ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้แสดงความเห็น ๔๕๑ ความคิดเห็น ความรู้สึก ๑๔๔ คน และการแชร์
ทั้งหมด ๒๖๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) และสาหรับข้อมูลเรื่องผลโพลโพสต์ Live Poll ประเด็น
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“เห็นด้วยหรือไม่? ที่ทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบร่วมทางสังคมอย่างจริงจังเกี่ยวกับอีสปอร์ตกับสุขภาวะเด็กและ
เยาวชน” ผ่านเพจเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ พบว่า มียอดผู้เข้าถึง ๓๖,๐๘๗ คน เห็นด้วย ๔๗๒ คน ไม่เห็นด้วย
๕๗ คน แสดงความเห็น ๙๕ ความคิดเห็น ความรู้สึก ๖๗๙ คน และแชร์ทั้งหมด ๒๕ ครั้ง (ข้อมูลโพล ณ วันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
ซึ่ ง ประชาช นทั่ ว ไปสามารถรั บ ช มการถ่ า ยทอดสดและร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ออนไลน์ ไ ด้ ท าง
https://www.facebook.com/healthstation/ และ www.samatcha.org
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด หน้าฝ่ายบริหาร สช. นาเสนอรายละเอียดการเตรียมการบริหารจัดการใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑) กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว ได้แก่
- จองสถานที่สาหรับจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ จานวน ๔ วัน โดย
set up วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และจัดงานวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
- จองสถานที่สาหรับจัดงานมหกรรม ณ ลานอาคารB จานวน ๗ วัน โดย set up วันที่ ๘-๙ ธันวาคม
๒๕๖๑ และจัดงานวันที่ ๑๐-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
- จองห้องพักโรงแรมสาหรับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เซนทารา ศูนย์ราชการฯ จานวน ๑๕๐+
๓๐ ห้อง
๒) กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ ได้แก่
- จัดซื้อจัดจ้างเช่าสถานที่จัดงานมหกรรม ณ ลานอาคาร B อยู่ระหว่างบรรจุและรออนุมัติแผนจัดซื้อจัด
จ้างประจาปี ๒๕๖๒ ด้วยงบประมาณโครงการพิเศษฯ
- ระบบลงทะเบียน /หนังสือเชิญ อยู่ในระหว่างการออกแบบโปรแกรมลงทะเบียน
- รวบรวมรายชื่อโรงแรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงานเป็นเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม
- อาหาร และเครื่องดื่ม โดยรูปแบบอาหารกล่อง ทั้ง ๒ ประเภท คือ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ประมาณ ๒,๐๐๐ กล่อง ประกอบด้วย รายการอาหารปกติ และฮาลาล (ผู้รับจ้างส่งมาให้เลือก)และ
รายการอาหารทางเลือก ( สช.ประสานส่งเมนูให้ผู้รับจ้าง)
- จัดซื้อจัดจ้างสัญญาณอินเทอร์เน็ต wifi จุดกระจายสัญญาณ
- จัดซื้อจัดจ้างล่ามภาษามือ
- ประสานงานหน่วยแพทย์ พยาบาล และรถฉุกเฉิน (รพ.พระนั่งเกล้า)
- ประสานงานตารวจ / รปภ. /อปพร.
- ประสานงานอาสาสมัคร ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรจน์ องค์รักษ์
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๓) กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ได้แก่
- การจัดทา (ร่าง) TOR การเช่าพื้นที่ ห้องประชุมสมัชชา ห้องขับเคลื่อนมติสมัชชา ห้องประชุมวิชาการ
พื้นที่ลานนิทรรศการสมัชชา ห้องคณะทางานวิชาการ ห้องสมัชชาพาทัวร์ ห้องสื่อมวลชน+พื้นที่แถลง
ข่าว ห้องกัลยาณมิตร ห้องอานวยการ จุดประชาสัมพันธ์ จุด Document Center และถ่ายเอกสาร
(จุดบริการรับฝากของ ห้องละหมาด) เป็นต้น
- การบริหารจัดการห้องประชุม ๑ และ ๒ (รออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ๒๕๖๒)
- จัดเตรียมตู้แปลภาษาพร้อมอุปกรณ์หูฟัง
- จัดเตรียมวัสดุสานักงาน เช่น ถุงผ้า ปากกา เอกสาร หนังสือ สูจิบัตร แผ่นพับ ฯลฯ
- รถเช่าขนของและอุปกรณ์ต่างๆ และรถตู้บริการ
ความเห็นที่ประชุม มีดังนี้
๑. เสนอว่าในการทาหนังสือเชิญประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ สช. ควรประสานกับ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่ าย เพื่อกาหนดรายละเอียดในหนังสือ
เชิญให้มีความครอบคลุม
๒. เสนอให้มีรถบริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงแรมที่พักถึงที่ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดาเนินการ
๖.๓ นัดหมายการประชุมฯ ครั้งต่อไป
ให้ ก าหนดสถานที่ จั ด การประชุ ม คจ.สช. ครั้ ง ที่
๖/๒๕๖๑ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์
บันทึกการประชุม
นางสาวทิพิชา โปษยานนท์
ตรวจรายงานการประชุม
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