สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เรื่อง
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๒. ผลการรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
๓. เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ และ (ร่าง) ประกาศ
รายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชุดที่ ๔

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้
รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ติดภารกิจสาคัญ จึงมอบ
ให้ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแทน
๒. ในช่วงท้ายของการประชุม ประธานการประชุม ติดภารกิจเร่งด่วน
เรื่องการระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ดังนั้นที่ประชุม คสช. จึงเห็น
ควรให้ นายวิชัย โชควิวัฒ ประธาน คบ. คนใหม่ ดาเนินการแทนจนเสร็จ
สิ้นการประชุม
คสช. ชุดที่ ๓ ได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
รับทราบรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
สช. ได้ประสานการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ (ชุดที่ ๔) รับทราบรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครบทุกองค์ประกอบตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ชุดใหม่ เพื่อให้ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว และได้ยกร่างประกาศรายนามคณะกรรมการ ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๔ เพื่อเตรียมเสนอเรื่องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป
-๑-

เรื่อง
๓.๒ ความคืบหน้าการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติที่ ๑๐.๑
เรื่อง ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมี
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

สรุปประเด็น/สถานการณ์
ด้ว ยกระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายเร่ ง รั ด ของผู้ บ ริ ห ารกระทรวง
สาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในประเด็ น ที่ ๑
“คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ” เรื่อง “การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การออกกาลังกายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติ ๑๐.๑ เรื่อง
ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น สช. จึงขอรายงาน
ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติ ๑๐.๑ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑.
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มี ม ติ
(๑) รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
มอบหมายให้ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการตามมติฯ
และ (๒) ให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ เช่ น เห็ น ควรให้ ห น่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นสนั บ สนุ น มติ
ดัง กล่ าวเพื่ อสานพลั งให้ เ กิด การขั บเคลื่ อนสู่ รู ปธรรมและประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน และเห็นควรให้สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความหมายของกิจกรรมทางกายและพื้นที่เล่นแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
เป็นต้น ไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ได้ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของมติ
๑๐.๑ เรื่องการส่งเสริมให้ คนไทยทุกช่ว งวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
-๒-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
รับทราบความคืบหน้าผลการขับเคลื่อนมติส มัชชา
สุขภาพแห่งชาติ มติที่ ๑๐.๑ เรื่อง ส่งเสริมให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และมอบหมาย
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารพิ จ ารณาน าข้ อ เสนอแนะไ ป
ดาเนินการต่อ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ขอให้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ
สมั ช ชาฯ ที่ เ ห็ น รู ป ธรรม รวมถึ ง ข้ อ จ ากั ด และ
อุปสรรคในการขับเคลื่อนมตินั้นๆ เพื่อให้ที่ประชุม
คสช. ร่วมกันหาแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนให้
ดียิ่งขึ้น
๒. ในระดับพื้นที่หลายแห่งมีความตื่นตัวกิจกรรมทาง
กาย เช่น งานเดินวิ่ง งานปั่นจักรยาน มากขึ้น ควร
จัดสภาพแวดล้ อมให้ เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย โดย
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม

เรื่อง

๔. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

สรุปประเด็น/สถานการณ์
และมติสมัชชาฯ ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๔ มติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒
“การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย” ภายใต้
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓
๓. ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติ
ที่ ๑๐.๑ เรื่อง ส่ งเสริมให้ คนไทยทุ กช่ว งวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้ น
ตามที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ( ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา จากผู้แทน แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ด้ า นวิ ช าการวิ ช าชี พ เป็ น ประธานคณะกรรมการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่ งชาติ เป็น กรรมการและเลขานุ การ มีอ งค์ ประกอบของกรรมการ
จานวนไม่เกิน ๒๐ คน โดยมีสัดส่วนจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่ง
มิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐ
จะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจานวนกรรมการตามที่ คสช.
กาหนดไว้ และมีหน้าที่และอานาจตามเสนอ และมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ และเลขานุการ พิจารณารายชื่อกรรมการให้ครบตามสัดส่วน
และจ านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กฎหมายกาหนดไว้
เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
-๓-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

บัดนี้ ประธานกรรมการและเลขานุการ ได้ยกร่างรายชื่อกรรมการ
ตามสัดส่วนและจานวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ คสช.
กาหนดไว้เรียบร้อยแล้วตามที่เสนอ
๕. เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายงานสรุปผลการจัดและมติ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายกิจจา เรืองไทย ประธาน คจ.สช. รายงานสรุปผลการ
๒๕๖๒
จัดสมัชชาฯ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์
มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน ๒,๒๘๑ คน (ในที่นี้มีสมาชิกสมัชชาฯ ๒๕๔
กลุ่มเครือข่าย) เกิดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่สมาชิกสมัชชาฯ มีฉันทมติร่วมกัน จานวน ๔ มติ ได้แก่
มติ ๑ ทบทวนมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
มติ ๒ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
มติ ๓ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
มติ ๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา จานวน ๙ มติ เวทีการแลกเปลี่ยน
-๔-

๑. รับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๔ มติ
๓. มอบหมายให้ ค ณะกรรมการขับ เคลื่ อ นและ
ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่ ง ชาติ (คมส.) พิ จ ารณาด าเนิ น การ โดยน า
ข้อเสนอแนะจากกรรมการไปพิจารณาร่วมด้วย และ
น ามารายงานให้ ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
รับทราบความคืบหน้าต่อไป
๔. เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้ง
ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๔ มติ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ไปพิจารณาดาเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
เรี ย นรู้ รูปธรรมการขับเคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ ใน ๖ ประเด็น อาทิ
ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัย และความปลอดภัยทางถนน ประเด็น
การรู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ... เด็กไทยกับโลกออนไลน์
เป็นต้น และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานที่น่าสนใจ

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๕. มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการในส่วนของมติที่
เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ควรมีจานวนสมาชิกสมัชชาฯ จากภาควิช า
การ (MK)

เพิ่ม มากขึ้ น และจั ดให้ มี ส มาชิ ก

สมัชชาฯ จากทุกภาคส่วนที่สมดุลกัน
๒. ควรมีการจัดการให้ผู้เข้าร่วมงานกระจายไป
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานให้ครอบคลุม
๓.การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติฯ
ส่วนใหญ่เน้นกระบวนการ (Process) และผล
ที่เกิดขึ้น (Output) จึงควรมีการรายงานให้เห็น
ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)
ด้วย

-๕-

เรื่อง
๕.๒ แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหารสานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนคน
เดิมที่จะครบวาระ
ตามมาตรา ๓๗

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๑. คณะกรรมการบริหารสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คบ.) ชุดปัจจุบัน จะครบวาระในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่
ประธาน คบ. (นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา) ได้ครบวาระการตาแหน่ง
กรรมการสุ ขภาพแห่ ง ชาติ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็น ต้นมา
แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประธาน คบ. ต่อไปได้จนกว่าจะมีประธาน คบ.
คนใหม่ ตามระเบียบ คสช. ด้วยการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
การประชุม และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริห าร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เมื่อมีการจัดตั้ง คสช. ชุดใหม่แล้ว จึงจาเป็นต้องมี
การแต่งตั้งประธาน คบ. คนใหม่
๒. มาตรา ๓๗ (๓) แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
กาหนดให้มี คบ. ที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกิน ๕ คน และ
ในวรรคท้าย กาหนดให้ดาเนินการตามระเบียบที่ คสช. กาหนด ซึ่ง คสช.
ได้ออกระเบียบว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และตาม
ระเบียบดังกล่าว ในข้อ ๖ กาหนดให้ คสช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมี องค์ประกอบ
หน้าที่และอานาจตามที่กาหนดไว้ และในข้อ ๗ กาหนดให้ คสช. มีสิทธิ
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ต่อประธานอนุกรรมการสรรหาฯ พร้อม
ข้อมูลประวัติและความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามแบบที่แนบ
ท้ายระเบียบนี้ และในการเสนอชื่อให้ กรรมการเสนอได้ด้านละไม่เกิน
-๖-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๑. เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิชัย โชควิวัฒน กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน คบ. คนใหม่
๒. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสุขภาพแห่งชาติใน
แต่ ล ะองค์ ป ระกอบ เป็ น อนุ ก รรมการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น คบ. ประกอบด้วย
๑. ประธาน คบ. เป็นประธานอนุกรรมการ
สรรหา
๒. อนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วย
(๑) นายธนรรณพ สมชัยยา อนุกรรมการที่มา
จากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง อนุกรรมการที่มา
จากผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือผู้แทน
คณะกรรมการ วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ
(๓) นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา
อนุกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(๔) นายสุทธินันท์ บุญมี อนุกรรมการที่มาจาก
ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
๓. เห็นชอบระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้
ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมอบหมายให้

เรื่อง

๖. เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ปฏิทินการประชุม คสช. ปี
๒๕๖๓ และนัดหมายครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓)

๖.๒ การรับรองมติการประชุม คสช.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๑ คน และผู้ถูกเสนอชื่อคนหนึ่งให้เสนอลงได้เพียงด้านเดียว ทั้งนี้ ภายใน คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ระยะเวลาที่ คสช.กาหนด
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ปิดรับการเสนอชื่อ และ
จัดทาบัญชีรายชื่อ ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับเลือก
ในแต่ละด้าน ด้านละ ๒ คน เสนอต่อ คสช. เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเหลือด้านละ ๑ คนเป็น คบ. ใน
การประชุมครั้งต่อไป
ฝ่ายเลขานุการเสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการประชุม คสช. ปี ๒๕๖๓ เห็นชอบปฏิทินการประชุม คสช. ปี ๒๕๖๓ และนัด
และนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม
หมายการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ –
๑๒.๐๐ น.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :
ขอให้ฝ่ายเลขานุการส่งกาหนดการระเบียบวาระ
ประชุมทางไลน์กลุ่ม คสช. อีกช่องทางหนึ่ง
เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มีหลายระเบียบวาระที่ต้องเร่งดาเนินการ ได้แก่ เห็นชอบรับรองมติการประชุม คสช. ครั้งที่
(๑) การออกประกาศ คสช. เรื่องรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ๑/๒๕๖๓ ทุกระเบียบวาระ โดยให้มีผลนับแต่วันที่
ชุดที่ ๔ (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ประชุม (วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓) และมอบ
๑๓ และ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (๓) แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการต่อไป
และ (๔) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรง คุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนคนเดิม
-๗-

เรื่อง

๖.๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของ คสช.

สรุปประเด็น/สถานการณ์
ที่จะครบวาระตามมาตรา ๓๗

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

๑. เสนอให้ คสช. ให้ความสาคัญและพิจารณาประเด็นเรื่องเด็กจมน้า รับทราบข้อเสนอแนะอื่นๆ ของ คสช. ได้แก่
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพ มีสถานการณ์เด็กจมน้าเสียชีวิตจานวน ๑) การให้ความสาคัญพิจารณาประเด็น เด็กจมน้า
มาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด เด็กยากจนไม่มีโอกาสได้ฝึกเรียนว่ายน้า เสียชีวิต และการทา CPR
เพื่อป้องกันตัวเอง รวมถึงการฝึกหัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปั้ม ๒) การคัดเลือกประเด็นเด่น/มติสมัชชาสุขภาพ
หัวใจกู้ชีวิต กรณีฉุกเฉิน (CPR : Cardiopulmonary resuscitation)
แห่งชาติที่มีความสาคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เห็น
ผลรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาประเด็นท้าทายใหม่ๆ
๒. เนื่องจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีจานวนมาก จึงเสนอให้ คสช. ที่จาเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ชุ ด ใหม่ ก าหนดเป้ า หมาย คั ด เลื อ กประเด็ น เด่ น /มติ ส มั ช ชาฯ ที่ มี
ความส าคั ญ เร่ง ด่ ว น จ านวนไม่ เ กิ น ๑๐ เรื่ อ ง เพื่ อ เร่ งรั ด การผลั ก ดั น
นโยบายและการขับเคลื่อนให้เห็นผลรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาประเด็น
ท้าทายใหม่ๆ ที่จาเป็นต้องเฝ้าระวัง เช่น PM 2.5 ,การระบาดของไวรัส
โคโรน่า เป็นต้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๒๔ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

-๘-

