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ณ ห้องประชุม Tipawan 2 ชั้น Lobby โรงแรมริชมอนด์
ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
----------------------------------------------------------------การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
มี นายกิ จ จา เรื อ งไทย ประธานกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ป ระธานการประชุ ม
มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
๑. ประธานแจ้ง ขอเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและการ
พิจ ารณาเอกสารระเบี ย บวาระสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพิจารณาเป็น
ระเบียบวาระแรก
๒. รับทราบ ความก้าวหน้าการดาเนินของคณะอนุกรรมการวิชาการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เรื่องต่อไปนี้
๒.๑ เห็ น ชอบ การปรั บ เปลี่ ย นและก าหนดชื่ อประเด็ น ระเบี ยบวาระการประชุ ม สมั ช ชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ (Health Literacy for
NCDs Prevention and Management)
(๒) การร่วมสร้างสรรค์พื้ นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (CoCreating Public Spaces for Healthy Cities Towards Sustainable Development)
(๓) ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มทางสั งคมเกี่ยวกับอีส ปอร์ต ต่อสุ ขภาวะเด็ ก (E-Sports: Social
Responsibility for Child Health)
(๔) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม (Consumer Protection in Dental
Services)
๒.๒ มอบหมาย ให้คณะทางานวิชาการเฉพาะประเด็นและอนุกรรมการวิชาการที่รับผิดชอบนา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อดาเนินการปรับแก้เอกสารให้มีความสมบูรณ์ก่อนเผยแพร่
ต่อไป
๓. รั บ รอง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
๔. รั บ ทราบ ผลการจั ด เวที เ ตรี ย มความพร้ อ มกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยสู่ ก ารประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. รับทราบ รูปแบบและกิจกรรมการรายงานมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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๖. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัด
กลุ่มเครือข่าย
๗. เห็นชอบ ร่างบัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI) ตามที่คณะอนุกรรมการฯ นาเสนอ และ
คณะกรรมการฯ สามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๒๕ ตุล าคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการส่ ง
หนังสือเชิญต่อไป
๘. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
๙. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผล
๑๐. เห็นชอบ ร่างกาหนดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ดาเนินการพิจารณารายชื่อองค์ปาฐกเพื่อประสานเชิญต่อไป
๑๑. รับทราบ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการ
๑๒. รับทราบ ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทางอากาศประเด็นว่าด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค
ทางทันตกรรม
๑๓. เห็นชอบ องค์ประกอบของคณะอนุดาเนินการประชุมคณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารฯ เสนอ
๑๔. กาหนด นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพฯ ดังนี้
- การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันอังคาร
ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
- การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
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