สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง
๑. เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ

สรุปประเด็น/สถานการณ์

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมทราบว่า
การต่อสู้กับ สถานการณ์ โ ควิด 19 ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่า ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จประการหนึ่ง คือ การมีส ่ว นร่ว มของประชาชน ทุกภาคส่ว น
มีเป้าหมายเดียวกัน และมีการสื่ อสารเป้า หมายที่ เข้า ใจง่ ายทำให้ เข้ า ถึ ง
ประชาชน จึง ให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ประชาชน
ร้อยละ ๙๙ สวมหน้ากากอนามัย ทำให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้
๑.๒ รับรองระเบียบวาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีระเบียบ รับรองระเบียบวาระการประชุม คสช. ครั้งที่
วาระเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง
๓/๒๕๖๓
และระเบียบวาระอื่น จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ ความ
คืบหน้าและข้อเสนอก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้
ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19”

-๑-

เรื่อง
๒. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๓

๓. เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ กรอบและแนวทางการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปประเด็น/สถานการณ์
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำ
รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เสนอคณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
รับรองรายงานการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
โดยให้แก้ไขคำผิดในร่างรายงานการประชุมตามที่
กรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ

๑. เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๑ - ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒. คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เห็นชอบกรอบและ
แนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑) ปรับและบูรณาการการดำเนินการทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อนของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัช ชา
สุขภาพจังหวัด
๒) เตรียมประเด็นทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพร้อมกัน
ทั้ง ๒ ปี เพื่อประกาศเป็นระเบียบวาระพิจารณาของสมัชชาฯ ปีละ ๑-๒ เรื่อง
และเพิ่มการประชุมติดตามการขับเคลื่อนและปรับกลยุทธ์ใน Road map ของ
มติสมัชชาฯที่ผ่านมา ปีละ ๔-๕ มติ
๓) ให้ความสำคัญกับการนำมติและการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ จังหวัด
(เขตสุขภาพเพื่อประชาชน หรือ กขป. เขตละ ๑ จังหวัด) และสมัชชาเฉพาะ
ประเด็น เข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

รับทราบกรอบและแนวทางประเด็นหลัก รวมทั้ง
การเตรียมการรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ฝ่ายเลขานุการรับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปพิจารณา
ดำเนินการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑) ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๖๓ จะทราบ
สถานการณ์ COVID-19 ที่ชัดเจนขึ้น เพื่อนำมาวาง
แผนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามที่ คจ.สช.
เสนอ “ทางเลื อ กที่ ๒ในสถานการณ์ COVID-19
คลี่คลาย แต่ยังไม่ยุตินั้น” มีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้สูง ควรเตรียมพร้อมดำเนินการปรับ
รูปแบบและระบบการจัดสมัชชาฯ โดยนำเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุน และมีการสื่อสารประเด็นหลักและ
รูปแบบสมัชชาฯ ใหม่นี้ให้ประชาชนรับรู้ล่วงหน้า

-๒-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๓. คจ.สช. ได้กำหนดวันจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม
เมืองทองธานี โดยมีประเด็นหลัก คือ “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้ภัยวิกฤตสุขภาพ”
๔. การเตรียมความพร้อมในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มีดังนี้
ทางเลือกที่ ๑ สถานการณ์ COVID-19 กลับสู่ปกติ – จัดการประชุม
ในรูปแบบปกติร่วมกับการผสมผสานการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำให้ก าร
เข้าถึงเพิ่มขึ้น
ทางเลือกที่ ๒ สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย,ไม่ยุติ – ลดรูปแบบ
ของจัดงาน และเพิ่มสัดส่วนงานที่ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ แทน คำนึงถึงหลัก
physical distancing
ทางเลือกที่ ๓ สถานการณ์ COVID-19 ยืดเยื้อ ต่อเนื่อง - ไม่สามารถ
จัดการประชุมที่รวมคนได้ การประชุมจะจัดแบบออนไลน์ผ ่านเทคโนโลยี
สื่อสารเต็มรูปแบบ

-๓-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๒) ควรมีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ
ที่ยังไม่สำเร็จ เพื่อหาแนวทางการผลักดันร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ของ คจ.สช. ที่ให้ความสำคัญกับทั้งงานขาขึ้นและ
ขาเคลื่อน โดยมีการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาน
พลั ง การทำงานของทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั ้ ง ชื ่ น ชม
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่สำเร็จแล้ว
๓) เสนอให้ คสช. มีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ มากขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๖๓ จะมีการ
เชื่อมโยงกระบวนการสมัช ชาสุ ขภาพแห่ งชาติ กั บ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น
๔) สถานที่จัดงานที่อิมแพค เมืองทองธานี มีความ
เหมาะสม ถือเป็น การปรับ ปรุ ง พัฒ นางานจากผล
ประเมินการจัดงานในปีที่ผ ่านมา ในภาพรวมนั้น
ควรมี ก ารสื ่ อ สารให้ ส มาชิ ก สมั ช ชาฯ รั บ ทราบว่า
คจ.สช. ได้นำผลการประเมินการจัดสมัชชาฯ ของ
ปีที่แล้ว มาปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ทำแบบสอบถามประเมินผลการจัดงาน ให้
ข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์

-๔-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๕) การตั้งชื่อประเด็นหลัก ว่า “พลังพลเมืองตื่นรู้ ...
สู้ภัยวิกฤตสุขภาพ” มีความสอดคล้องกับทุกประเด็น
ย่อย อีกทั้งการใช้คำว่า “วิกฤตสุขภาพ” ช่วยกระตุ้น
ความสนใจของประชาชนได้ดี
๖) การเสนอประเด็นย่อยในการพัฒนาทางวิชาการ
เป็นระเบียบวาระสมัชชาฯ นั้น ควรเปิดโอกาสให้มี
การเสนอประเด็นมาจากระดับพื้นที่ (Bottom up)
ขึ้นมาสู่ระดับชาติด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เป็นนโยบายที่
สามารถขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
เนื่องจากที่ผ ่านมาระเบียบวาระที ่เป็ นมติส มั ช ชา
สุขภาพแห่งชาติส่วนใหญ่ มาจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาควิชาการ เป็นเจ้าของประเด็น นอกจากนี้ควร
จัดบูธ นิทรรศการให้ผ ู้ ขั บเคลื่ อนงานตัว จริง ได้ ม า
นำเสนอด้วยตนเอง
๗) ควรมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานธรรมนูญ
ตำบล หรือกระบวนการสมัชชาสุขภาพสู้ภัยโควิดใน
พื้นที่ที่มีการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วน มา
นำเสนอผลงานในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์

๓.๒ รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง ในประชุมคณะกรรมการบริห ารสำนักงานคณะกรรมการ
แห่งชาติ (นำเสนอด้วยวีดิทัศน์)
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คบ.) ครั ้ ง ที่ ๑/๒๕๖๓ (๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓) มี ม ติ
เห็นชอบรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สช. และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๒๔
เมษายน ๒๕๖๓) มีมติรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของ สช.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
ในการนี้ คบ. จึ ง ขอเสนอรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที ่ แ สดงผล
การดำเนินงานของ สช. และแสดงรายงานงบการเงินและบัญชีทำการที่ผู้สอบ
บัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว ต่อ คสช. เพื่อทราบ
๔. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
-ไม่ม-ี
-๕-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๘) ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดระเบียบวาระ เรื่อง ความ
คืบหน้าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นระเบียบ
วาระสืบเนื่องจากการประชุม คสช. เพื่อรับทราบและ
พิจารณาเป็นระยะ
๙) การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้การสัมมนา
แบบออนไลน์ถือเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ควรออกแบบ
ให้รอบคอบ และเตรียมความพร้อมผู้ใช้ งานระบบ
ด้วย
รับทราบรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สช. และ
ให้ ฝ ่ า ยเลขานุ ก ารรั บ ข้ อ เสนอแนะของ คสช. ไป
พิจารณาดำเนินการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑) หาก สช. มีงบประมาณประจำปีคงเหลือ เสนอให้
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานประเด็น “เด็กจมน้ำ
ตาย” อย่างไรก็ตามขณะนี้มีหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้อยู่
โดยตรง คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) โดยมี โ ครงการสระว่ า ยน้ ำ
ชั่ว คราว เพื่อสอนเด็กว่ายน้ำป้ องกัน ตนเอง สช.
สามารถติดตามประเด็นงานนี้กับ สสส. ได้

เรื่อง
๕. เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบายจาก
การประชุมวิชาการการค้าระหว่าง
ประเทศและสุขภาพ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๒
เรื่อง “การค้าระหว่างประเทศและ
สุขภาพของอาเซียน : แสวงจุดร่วมสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สรุปประเด็น/สถานการณ์

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

๑. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและติ ด ตามการเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) ได้
ร่วมกับแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
(The International trade and Health Programme: ITH) ซึ่งเป็นแผนงาน
ความร่วมมือของรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการ “การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี
๒. การประชุมวิชาการปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖) ในหัวข้อ “การค้าระหว่าง
ประเทศและสุขภาพของอาเซียน: แสวงจุดร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ทำให้ได้
ร่างข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินงานในอนาคตที่สำคัญ ๔
ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการสร้างองค์ความรู้ การศึกษาเชื่อมโยงระหว่าง
การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ทั้งเรื่องที่ทำไปแล้วและแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ๒) ด้านการผลักดันนโยบายที่มีอำนาจการต่อรองในการ
เจรจาการค้า เพื่อประโยชน์ทั้งเชิงการค้าและสุขภาพ ๓) ด้านการสร้างกลไก
การมีส่วนร่วม กำหนดท่าทีที่ชัดเจนของประเทศหรือภูมิภาค และ ๔) ด้านการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศทั้งทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาวิจัย และ
กลไกการติดตามผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ
๓. ในการประชุม คจคส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) มีมติ
เห็นชอบต่อร่างข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว และให้เสนอต่อ คสช.
เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) เห็นชอบต่อข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง
การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพจากการประชุม
วิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
ปี ๒๕๖๒ “การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ
อาเซียน : แสวงจุดร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
(ASEAN Trade and Health: Seeking a
Common Ground towards SDGs) และให้ฝ่าย
เลขานุการนำข้อเสนอแนะของ คสช. ไปพิจารณา
ดำเนินการ
๒) ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อสรุปและข้อเสนอเชิง
นโยบายดังกล่าว ประสานและเสนอต่อหน่วยงาน/
องค์กรที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑) ข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม
หลายมิติ เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางการค้า
ระหว่างประเทศในอนาคต สามารถใช้ข้อเสนอนี้
อ้างอิงทางวิชาการได้ คสช. จึงควรนำข้อเสนอ
นโยบายนี้เสนอต่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

-๖-

เรื่อง

๕.๒ ความคืบหน้าและข้อเสนอก้าว
ต่อไปของการขับเคลื่อนแผน “รวมพลัง
พลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19”

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๑) ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการค้า
ระหว่างประเทศและสุขภาพจากการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศ
และสุขภาพ ปี ๒๕๖๒ “การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพของอาเซียน:
แสวงจุดร่ว มสู่การพัฒ นาที่ยั่งยืน ” (ASEAN Trade and Health: Seeking
a Common Ground towards SDGs)
๒) มอบฝ่ายเลขานุการนำร่างข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ประสาน
และเสนอต่อหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๒) ควรมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขจาก
สาขาต่างๆ เข้ามามีบทบาท เนื่องจากสภาวิชาชีพมี
การทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายระดับอาเซียน และมี
เป้าหมาย “ASEAN One Voices” เช่นเดียวกัน
๓) ควรมีผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเชื่อมโยง
การทำงานกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
สนับสนุนการวิจัยต่างๆ
๑) รับทราบผลการขับเคลื่อนแผน “รวมพลังพลเมือง
ตื่นรู้ ช่วยชาติ สูภ้ ัยโควิด-19” และเห็นชอบหลักการ
ข้อเสนอของที่ประชุมผู้บริหาร ๑๒ หน่วยงาน
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
๒) ให้ สช. ประสานหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ
จัดทำร่างแนวทางสนับสนุนให้มีเวทีพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ หรือเวทีสมัชชาสุขภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในจังหวัด
และเสนอ คสช. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

๑. สช. ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น การตามแผน
“พลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19” ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากความ
ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทำให้ในพื้นที่เกิดมาตรการต่างๆ ของประชาชนใน
การหนุนเสริมมาตรการของรัฐบาลในการสู้ภัยโควิด 19 และมีหลายพื้นที่ได้
ยกระดับเป็นข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนที่มีการประกาศเป็นสัญญา
ประชาคมไว้อย่างชัดเจน
๒. สช. ได้ประสานความร่วมมือกับมหาเถรสมาคม คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฝ่ายบรรพชิต จัดประชุมเสวนา
“ธรรมนูญสงฆ์ รวมพลังบวร สู้วิกฤตโควิด 19” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
ถ่ายทอดสดจากช่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ
(WBTV) และ Facebook Live สช. ไปยังคณะสงฆ์ และเครือข่ายทั่วประเทศ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางที่พึ่ง ให้กำลังใจคนในชุมชนรับมือกับวิกฤตครั้งนี้
๑) สนับสนุนแนวคิดการสานพลังเครือข่ายทุกภาค
ส่วนทำงานร่วมกันในแนวราบ โดยคำนึงถึงเป้าหมาย
-๗-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๓. เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน มีการประชุมผู้บริหารของ ๑๒ หน่วยงาน โดยมี
ศ.(พิเศษ) สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธาน เพื่อสรุปความคืบหน้าและจัดทำข้อเสนอก้าวต่อไปของการ
ขับเคลื่อนแผน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19” ที่ประชุมมีมติ
มอบให้ สช. เสนอต่อ คสช. พิจารณาให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
๑) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นให้การ
สนับสนุนตำบล หมู่บ้านที่มีการจัดทำข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชน
สู้ภัยโควิด19 หรือธรรมนูญอื่นๆ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ โดยใช้เนื้อหาของข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชน
ดังกล่าวประกอบการจัดทำแผนงานประจำปีของหน่วยงานหรือใช้เป็นกรอบใน
การสนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้
๒) สนับสนุนให้มีการพัฒนาและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพของทุกจังหวัด
ให้เป็นเวทีพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ภาคส่วนต่างๆ ภายใน
จังหวัด เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันหยิบยกและขับเคลื่อนประเด็น
รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้วิกฤตโควิด19 และประเด็นอื่นๆ ที่นำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในจังหวัด

-๘-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็น
หลัก แต่ละหน่วยงานไม่แยกส่วนกันทำงานตาม
ตัวชี้วัดของตนเอง จึงขอให้ สช. ประสานการทำงาน
กับเครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และ
หน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒) ขอให้ใช้ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) สนับสนุนการทำงานในชุมชน
เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานมายาวนานกว่า
๔๐ ปี เป็นคนทำงานด้วยจิตอาสาที่มีองค์ความรู้
ด้านสุขภาพ และได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีต่างๆ
๓) ควรศึกษาถอดบทเรียนการทำงานของจังหวัดที่
ปลอดโควิด ซึ่งมีอยู่ ๙ จังหวัด โดยพิจารณาประเด็น
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เช่น ความเข้มแข็งของพลัง
ชุมชน การใช้เครื่องมือ/กระบวนการต่างๆ สนับสนุน
การทำงาน เช่น กระบวนการธรรมนูญตำบล โดยใช้
กองทุนสุขภาพตำบลสนับสนุนนั้นสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาของคนในชุมชนได้
ทุกเรื่อง ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
แต่เนื่องจากเป็นการทำงานแบบใช้พลังอำนาจอ่อน
(Soft Power) ในแนวราบ หากได้รับการสนับสนุน

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์

-๙-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
จากพลังอำนาจรัฐ (Hard Power) ในแนวดิ่ง
ผสมผสานการทำงานร่วมกันจะช่วยขยายผลได้เร็ว
ยิ่งขึ้น
๔) ในระยะแรกนี้ ใช้ประเด็นงานโควิดในการกระตุ้น
จุดประกายแนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน และชวนกลุ่มคน
จิตอาสา เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วย นำไปสู่
กระบวนการจัดทำข้อตกลงชุมชน หรือธรรมนูญ
ตำบล ในระยะต่อไปค่อยๆ พัฒนาต่อยอดการใช้
กระบวนการนี้ไปทำงานประเด็นอื่นๆ ของชุมชน
ต่อไป
๕) ควรเชื่อมประสานการทำงานกับหอการค้าจังหวัด
ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการแผน “รวมพลัง
พลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด” ด้วย เนื่องจาก
ภาคธุรกิจเอกชน มีบทบาทในการสนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร กระตุ้นเศรษฐกิจใน
พื้นทีไ่ ด้ มีตัวอย่างของการบริหารจัดการตู้ปันสุข
โดยช่วยอุดหนุนกันซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นทีน่ ำมาจัดทำถุงยังชีพใส่ไว้ในตู้ปันสุข เป็นต้น
๖) ขอให้พิจารณาประเด็นผลกระทบจากโควิดด้วย
เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นต้น

เรื่อง

๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำลังคน
ด้านสุขภาพแห่งชาติ

สรุปประเด็น/สถานการณ์

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๗) ควรใช้สถานการณ์โควิดให้เป็นโอกาสในการสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาปัญญาของคนในสังคม มี
การจัดการความรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นนี้นำมาใช้
สร้างความปกติใหม่ (New Normal) ของสังคม
๘) การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปด้วยดี ควรมีการ
ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จ เช่น ความกลัว
โรคของประชาชนทำให้ใส่ใจป้องกันดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การที่หน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ
ลดอัตตาของตนเอง หันมาทำงานร่วมกัน เป็นต้น
๑. เนื่องจากคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นายมงคล เห็นชอบแต่งตั้ง นายมงคล ณ สงขลา อดีต
ณ สงขลา เป็นประธาน ได้หมดวาระการดำเนินงานลง และได้จัดทำ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
กรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ โดยมี
๒๕๗๐) ที่ได้รับความเห็นชอบในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
(๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) และให้เสนอแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวต่อ
สาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่
ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้าน
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ซึง่ สช. ได้ดำเนินการส่งแผนพัฒนา สุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว
เลขานุการร่วม
๒. เนื่องด้วยสถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและ
มีองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่เกิน ๒๐ คน
อนาคตกำลังเผชิญกับการจัดการวิกฤติทางสุขภาพใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี มีหน้าที่และอำนาจ
การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของประเทศให้มีความต่อเนื่อง ดังนั้น สช. จึง ตามที่เสนอ
-๑๐-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่
แทนชุดเก่าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว
๓. จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้โปรดพิจารณา
๑) แต่งตั้ง นายมงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นประธานกรรมการ
กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติชุดที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องที่
เกี่ยวกับกำลังคนด้านสุขภาพ เป็นประธานกรรมการ มีผู้อำนวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ
และมีผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและ
เลขานุการร่วม
๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ให้มีจำนวนกรรมการไม่เกิน
๒๐ คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และ
กำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้
๒.๑) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนด้าน
สุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)
๒.๒) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือให้คำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

-๑๑-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

เรื่อง

๖. เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นัดหมายครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
๖.๒ การรับรองมติการประชุม คสช.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๒.๓) ประสาน สนับสนุนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการพัฒนา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพ
๒.๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
๒.๕ ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มอบหมาย
๓) มอบหมายให้ประธานกรรมการและเลขานุการพิจารณารายชื่อ
กรรมการให้ครบตามจำนวนองค์ประกอบของคณะกรรมการกำลังคนด้าน
สุขภาพแห่งชาติที่กำหนดไว้ เสนอต่อประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

ฝ่ายเลขานุการเสนอนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๗
กรกฎาคม เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

เห็นชอบนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ –
๑๒.๐๐ น.
ฝ่ายเลขานุการสรุปมติการประชุม คสช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมเพื่อ เห็นชอบรับรองมติการประชุม คสช. ครั้งที่
พิจารณารับรองมติ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการต่อไป
๓/๒๕๖๓ ทุกระเบียบวาระ และมอบให้ฝ่าย
เลขานุการดำเนินการต่อไป
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๒๔ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

-๑๒-

