สรุปประเด็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(ประชุม ณ สถานที่ประชุม และประชุมผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์)
เรื่อง
๑. เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่
ประชุมทราบ

๑.๒ รับรองระเบียบวาระการ
ประชุม

สรุปประเด็น/สถานการณ์
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้
๑. นายประทีป ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แจ้งว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ติดภารกิจเร่งด่วน จึงได้มอบนายสาธิต ปิตุเตชะ รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น
ประธานการประชุมแทน
๒. ในช่วงแรก นายสาธิต ปิตุเตชะ ติดภารกิจเร่งด่วน ที่ประชุมจึงเสนอให้ นายทรงศักดิ์
ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทหาดไทย และกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่
ประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และหลังการพิจารณาระเบียบ
วาระเพื่อทราบเสร็จ นายสาธิต ปิตุเตชะ ทำหน้าที่ประธานการประชุมต่อจนจบการประชุม
๓. นายประทีป ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
แจ้งเรื่องการพ้นจากตำแหน่งกรรมการของ นายอุดม กึกก้อง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดย กกต. ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายประทีป ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้ง
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีระเบียบวาระเพื่อทราบ จำนวน ๗ เรื่อง ระเบียบวาระสืบเนื่องจาก
การประชุม จำนวน ๒ เรื่อง ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง และระเบียบวาระ
-๑-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
รับทราบ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

รับรอง ระเบียบวาระการประชุม คสช. ครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๔ และให้ดำเนินการตามระเบียบ
วาระ

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
อื่น ๆ จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่ส ำคัญ คือ การพัฒ นา
มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai standard advance care plan
form) และข้อเสนอเชิงนโยบาย “สานพลังเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสุขภาวะของคนใต้”
๒. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการ
รับรอง รายงานการประชุม คสช. ครั้งที่
๕/๒๕๖๔
ประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการ ๕/๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
๓. เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ความคืบหน้าการ
ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่ง คสช. ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ รับทราบ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนและ
ขับเคลื่อนและติดตามการ
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติ ติ ด ตามการดำเนิ น งานตามมติ ส มั ช ชา
ดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ
แห่งชาติ
โดยในการประชุม คมส. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีความคืบหน้าใน
การดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนมติ ในกลุ่มมติที่กำลังขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง (On-going) จำนวน ๓๔ มติ โดยผลักดันขับเคลือนทั้งในรูปแบบรายมติและ
แบบกลุ่มมติที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
๒. กำหนดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แก่
๑) การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติฯ ที่กำหนดให้รายงานในสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ จำนวน ๕ มติ ได้แก่ (๑) มติ ๑๒.๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (๒) มติ ๑๒.๒ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะ
ครอบครัว (๓) มติ ๑๒.๓ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง (๔) มติ ๑๒.๔ การจัดการเชิงระบบสู่
-๒-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (๕) มติ ๑๓.๒ การบริหารจัดการ
วิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่
๒) การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติฯ
๓) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมในวงกว้าง
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีการถ่ายทอดสด
แบบออนไลน์ ผ่าน FB
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

๓.๒ ผลการจัดสมัชชาเฉพาะ
ประเด็นว่าด้วย การจัดการปัญหา
มลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม
๒.๕ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

๑. ตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนในการ
จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
๒. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ ร่วมกันจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย การจัดการ
ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อที่ ๒๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี ผ่านการ
ประชุมระบบ Zoom meeting มีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม กว่า ๔๐๐ คน ซึ่งมีข้อเสนอที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเลือกประเด็นสำคัญ
จากการจัดเวทีส มัช ชาสุขภาพจังหวัด เวที Thailand Youth Policy Initiative และเวที
ปรึกษาสาธารณะจากภาคีกลุ่มเฉพาะและผู้เกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้ นำไปสู่ฉันทมติร่วมกัน
เพื่อให้ “นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ มุ่งสร้างพื้นที่กลางของทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและ

รับทราบ ผลการจัดและมติสมัชชาเฉพาะ
ประเด็นว่าด้วย การจัดการปัญหามลพิษทาง
อากาศจากฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ และให้ สช. ประสานงานกับองค์กร
ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและพื้นที่
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนตามมติ
ดังกล่าวต่อไป

-๓-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
ขับเคลื่อนการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในทุกมิติ ครอบคลุมประเด็นด้านกฎหมายและ
นโยบาย ด้านการจัดการป้องกันและลดปัญหาจากต้นเหตุที่สำคัญ ด้านการขับเคลื่อนบริหาร
จัดการเชิงพื้นที่และชุมชนเป็นฐาน ด้านวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยข้อตกลงร่วมหรือพันธะสัญญานี้ใช้เป็นแนวทางร่วมกันดำเนินการและติดตาม
อย่างต่อเนื่อง ของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกภาคส่วน” ดังรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒
๓.๓ ภาพรวมทิศทางและ
๑. ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่ง คสช. ที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙
แผนการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้าง
สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ ประชาชน (กขป.)
สังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ ปี
เขตพื้นที่ ๑ ถึง เขตพื้นที่ ๑๓ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขต
๒๕๖๕ ของ กขป. เขตพื้นที่ ๑-๑๓ สุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔(๑) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ กขป. กำหนด
เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขต
พื้นที่ โดยบูรณาการภารกิจและอำนาจหน้าที่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในเขต
พื้นที่เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
๒. ฝ่ายเลขานุการร่วม ของ กขป. ประกอบด้วย สช. สสส. สปสช. สธ. และ กทม. ได้
ดำเนินการ ดังนี้ (๑) จัดประชุม “Kick off กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ชุดที่ ๒)”
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สช. เพื่อทำความเข้าใจบทบาทภารกิจของ กขป. ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงาน กขป เขตพื้นที่ ๑ - ๑๓ ระหว่างประธาน
กขป. ทุกเขตและเลขาธิการ คสช.เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ (๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แผนการดำเนินงาน กขป. เขตพื้นที่ ๑ - ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ กขป. แต่
ละเขตพื้นที่ได้นำเสนอทิศทางและแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๕
-๔-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

รั บ ทราบ ภาพรวมทิ ศ ทางและแผนการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะระดับ
พื้นที่ ปี ๒๕๖๕ ของ กขป. เขตพื้นที่ ๑-๑๓
และมอบหมายฝ่ายเลขานุการนำ
ข้ อ เสนอแนะจากที ่ ป ระชุ ม ไปพิ จ ารณา
ประสานและดำเนินการต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑) เนื่องจากคณะกรรมการ กขป. ชุดนี้มี
สัดส่วนของกรรมการที่เป็นคนเดิมประมาณ
ครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะสามารถดำเนินงานเพื่อเติม
เต็มช่องว่างที่มีอยู่จากรอบแรกได้ โดยขอให้
บู ร ณาการฝ่ า ยเลขานุ ก ารร่ ว มทั ้ ง ๔
หน่วยงานและหนุนเสริมการทำงานของภาค
ประชาชนให้เข้มแข็ง
๒) งานสำคั ญ ของ กขป ในระยะต่ อ ไป
นอกจากการพัฒนางานของเขตสุขภาพ ต้อง

เรื่อง

๓.๔ กรอบและแนวทางการ
จัดทำแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐ รองรับการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๓. สรุปภาพรวมทิศทางและแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ ปี
๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑) ด้านกระบวนทรรศน์และความมุ่งหวัง (๒) กลยุทธการดำเนินงาน
(๓) ประเด็นสำคัญที่จะขับเคลื่อน (๔) บทบาทหน้าที่ (๕) แผนการทำงานต่อไปของ กขป.
ทั้ง ๑๓ เขต ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ เอกสาร ๑
๔. เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบรายงาน
การประเมินผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ และเห็นชอบมอบหมายให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุ น การ
ดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนต่อไป ตามที่ คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (คสช.) เสนอ และให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ข้อเสนอของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และข้อสังเกตของ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั ่น คงของมนุษ ย์ ไ ปพิ จารณาดำเนิ นการในส่ว นที่
เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๓ เอกสาร ๒
ทั้งนี้ ข้อเสนอและข้อสังเกตดังกล่าวจะนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑. ตามมาตรา ๒๕(๗) แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ คสช. กำหนดนโยบาย
และกำกับดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและสำนักงาน และมาตรา ๓๔(๒) ให้
เลขาธิการจัดทำแผนงานหลักเสนอคณะกรรมการบริหารฯ (คบ.) อนุมัติ โดย คบ. เห็นชอบ
กรอบแนวคิดการทำแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว
๒. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ดำเนินการจัดกระบวนการจัดทำ
แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้
-๕-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
ประสานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ชุมชน ท้องถิ่ น
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
พื ้ น ที ่ โดยขยายการทำงานของระบบ
สาธารณสุขมูลฐานไปสู่ระบบสุขภาพชุมชน
ในท้ อ งถิ ่ น ร่ ว มกั บ พชอ. และกรรมการ
โรคติ ด ต่ อ แต่ ล ะจั ง หวั ด เพื ่ อ แก้ ไ ข
สถานการณ์โ ควิค -19 เพื่อให้เห็นรูปธรรม
การทำงานในการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19
จากการทำงานร่วมกั นของฝ่ายเลขานุการ
ร่วมทั้ง ๔ หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ใน
พื้นที่

รั บ ทราบ กรอบและแนวทางการจั ด ทำ
แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๔ ปีงบประมาณ
พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๖ – ๒ ๕ ๗ ๐ ร อ ง ร ั บ ก าร
ดำเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ส ุ ข ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๑) การทำงานเชิงวิชาการทบทวนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกอบด้วย (๑) ทบทวนสถานการณ์โลกและประเทศ (๒) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
(๓) ทบทวนความเชื่อมโยง สช. ในระบบสุขภาพ และ (๔) ทบทวนหน่วยงาน องค์กรสำคัญ
ทำหน้าที่คล้ายและเชื่อมโยง คสช./สช.
๒) สังเคราะห์สาระสำคัญเพื่อเป็นฐานการจัดทำกรอบทิศทางแผนงานหลัก สช.
ฉบับที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประกอบด้วย (๑) ความมุ่งหมายหลักของ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ (๒) จุดเด่นและโอกาส (๓) จุดอ่อนและภาวะคุกคาม
และ (๔) ทิศทางในอนาคต
๓. ร่างกรอบและแนวทางแผนงานของ สช. ฉบับที่ ๔ ประกอบด้ว ย (๑) วิส ัยทั ศ น์
(Vision) (๒) พันธกิจ (Mission) และ (๓) ยุทธวิธีและมาตรการสำคัญ
๔. สช. ได้จัดเวทีปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นต่อ (๑) ทิศ
ทางการทำงานของ สช. ในอนาคต ภายใต้ภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ประเด็น/งานสำคัญและความท้าทาย สำหรับ สช. ในอีก ๕ ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมยกร่าง
รายละเอียดแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๔ และนำไปรับฟังความเห็นอีกครั้ง ก่อนเสนอให้ที่
ประชุม คบ. พิจารณาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป
รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๔
๓.๕ รายงานการประเมินผล
๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แจ้งให้องค์การมหาชนที่จัดตั้ง
การดำเนินงานของสำนักงาน
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบการประเมินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นำแนวทางการประเมินผลไปปฏิบัติและจัดส่งรายงานผลการประเมินองค์การที่ได้รับความ
ตามแนวทางการประเมินองค์การ เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน และรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ มายังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
-๖-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.

รั บ ทราบ รายงานการประเมิ น ผลการ
ดำเนิ น งานของสำนั ก งานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทางการประเมิน
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่

เรื่อง
เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๓.๖ รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี ๒๕๖๔ ของ สช.
(นำเสนอโดยเอกสาร)

สรุปประเด็น/สถานการณ์
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) ครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม
กรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และในการ
ประชุม คบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการ
ประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ โดยคะแนนผลการประเมินระดับองค์กร ได้ ๘๗.๒๘ คะแนน อยู่ในระดับดี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๕
๑. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้
ดำเนินการสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity & Transparency
Assessment : ITA) เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้ดี
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. สำหรับปี ๒๕๖๔ ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปี ๒๕๖๔ ของ สช. โดยมีผลคะแนน ITA คือ
๙๐.๗๒ ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยได้มีข้อเสนอแนะให้ สช. ควรนำผลประเมิน
ไปพิจ ารณาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยต้องมีการวางแผนแก้ไข
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
ได้อย่างมีส ัมฤทธิผ ล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา สร้างความไว้ว างใจแก่
สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
-๗-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ องค์ ก รของ
สช. ได้ ๘๗.๒๘ คะแนน อยู่ในระดับดี

รับทราบ รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ และ สช.
ได้ผลคะแนน ITA ๙๐.๗๒ อยู่ในระดับดีมาก

เรื่อง
๓.๗ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ คสช.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(นำเสนอโดยเอกสาร)

๔. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
๔.๑ ความคืบหน้าการ
เตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายประทีป ธนกิจเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง รับทราบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เลขาธิการ คสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามมาตรา ๓๙(๖) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) มี
หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คสช. นั้น
๒. คบ. ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
ฯ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบี ย บคณะ
กรรมการบริหารฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งใน
การประชุม คบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ มีมติเห็นชอบผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิก าร คสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังมีผลการประเมินตามเอกสารซึ่งแจกให้กรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัด รับทราบ ความคืบหน้าการเตรียมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
สมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.
๑. มี ภาคี เครื อข่ ายตาม มาตรา ๔๔ วรรค ๑ (ประชาชน และกลุ ่ มประชาชนที ่ สนใจ) ๒๕๖๔
ลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๖๕ คน และได้
ขยายเวลาเปิดรับสมัครลงทะเบียนฯ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. ประกาศบั ญชี รายชื ่ อกลุ ่ มเครื อข่ ายสมาชิ กสมั ชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั ้ งที ่ ๑๔
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙๐ กลุ่มเครือข่าย โดยได้เผยแพร่เว็บไซต์ www.samatcha.org
๓. จัดกิจกรรมการมีส ่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน และนักศึกษา ร่วมพัฒนานโยบาย
สาธารณะในสมั ชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ (๑) กิจกรรม Youth
-๘-

เรื่อง

๔.๒ ความคืบหน้าการ
เตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๔

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
Engagement for Environmental Policy (๒) เวทีเสวนาออนไลน์ ผ่าน Clubhouse (๓) จัด
กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อรณรงค์เผยแพร่
๔. กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายในส่วนกลาง และเขตพื้นที่ใน
ประเด็นต่าง ๆ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔
๕. ดำเนินงานสร้างความเห็ นร่วมต่ อร่ างมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เพื่ อ
พิจารณา ๓ ระเบียบวาระ รวมถึงการประกาศถ้อยแถลงต่อการขับเคลื่อนมติ และรับรองมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ อย่างเป็นทางการ
๖. กำหนดรูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid
Assembly) โดยเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดงาน (คอนเสิร์ตฮอลล์ อุทยานเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี) และเข้าร่วมประชุมออนไลน์ รวมทั้ง
เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่
๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๑
๑. มาตรา ๔๐ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีการจัดสมัชชา รับทราบ ความคืบหน้าการเตรียมการจัด
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒
(คสช.) ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน
๒. คจ.สก. ได้กำหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ
ภาคีเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น มีความคืบหน้าการเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

-๙-

เรื่อง

๕. เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การพัฒนามาตรฐาน
แผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับ
ประเทศไทย (Thai standard
advance care plan form)

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๑) กระบวนการพัฒนาระเบียบวาระ โดยมีการเปิดรับและคัดเลือกประเด็นจากภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดประเด็นระเบียบวาระจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) การสานพลังพัฒ นาพื้นที่
สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน และ (๒) การพัฒ นาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิใน
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ
๒) การเตรียมกลุ่มเครือข่าย โดยมีการทบทวนฐานข้อมูลกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวาระ การจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา
สาระของแต่ละระเบียบวาระและบทบาทในการเข้าร่วมการประชุมฯ
๓) รูปแบบการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
กำหนด Theme หลัก คือ “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ร่วมสร้างมหานครสุขภาวะ วิถีใหม่” เป็น
การจัดงานในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เป็นสถานที่ในการ
เตรียมงาน ซึ่งกิจกรรมในวันงาน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๔.๒
๑. ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) มาตรฐานแผนการดูแล
ล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai
ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับบริการสาธารณสุขไว้ โดยหนังสือ
standard advance care plan form)
แสดงเจตนาฯ และการวางแผนการดูแลล่วงหน้า เป็นเครื่องมือสื่อสารในกระบวนการดูแล
และแนวทางการขับเคลือ่ นมาตรฐาน
แบบประคับประคอง (Palliative care)
แผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศ
๒. ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐานกลางในการปฏิบัติ
ไทย(Thai standard advance care
ตามแผนการดูแลล่ว งหน้าให้ทุ กสถานพยาบาลหรื อหน่ว ยงานต่า งๆ นำไปประยุก ต์ ใ ช้
plan form) และ (ร่าง) ประกาศ
สำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ (สช.) จึ ง ได้ ส ร้า งความร่ว มมื อ กับ กระทรวง
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
สาธารณสุข สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กลุ่ม Peaceful death รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและ
มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการดูแลแบบประคับประคอง ร่วมกันพัฒนามาตรฐานแผนการดูแล
ประเทศไทย (Thai standard
ล่ ว งหน้ า ของประเทศไทย (Thai standard advance care plan form) ประกอบด้ ว ย
-๑๐-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
เนื้อหาสำคัญ ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) ฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแลล่ว งหน้า (Thai
advance care plan form) พ.ศ. ....
Standard advance care plan form) และ (๒) แนวทางการจัดทำ (Standard operation
โดยมอบให้ สช. ประสานคณะทำงาน
procedures : SOP) แบบฟอร์มมาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai
จัดทำแนวทางการวางแผนการดูแล
Standard advance care plan form)
ล่วงหน้า (Advance care plan)
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ ๕.๑
สำหรับประเทศไทย เพื่อนำ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง
รายละเอียดและส่งให้ นายวิชัย โชค
วิวัฒน และ พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญ
สุวรรณ พิจารณาอีกครั้ง
๒. รับรองมติการประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ระเบียบวาระ ที่ ๕.๑
และมอบให้ สช. เสนอร่างประกาศที่
ปรับปรุงแล้วให้ประธาน คสช. พิจารณา
ลงนาม เพื่อนำไปใช้และเผยแพร่ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑) เสนอให้สอบทานการใช้คำ ดังนี้ (๑)
คำว่า “Thai standard advance care
plan form” ให้เปลี่ยนเป็น “Thai
standard advanced care plan form”
(๒) คำว่า SOP ย่อมาจาก Standard
Operating Procedures ซึง่ แปลว่า
“วิธีดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน” (๓) คำว่า
-๑๑-

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์

๕.๒ ข้ อ เสนอเชิ ง นโ ยบาย
๑. มาตรา ๒๕(๔) แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้คณะกรรมการ
“สานพลั ง เครื อ ข่ า ยสร้ า งความ สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่และอำนาจ จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการ
มั่นคงทางสุขภาวะของคนใต้”
ในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางต่อเนื่อง
และมีส วนรวมจากทุกฝาย มาตรา ๒๕ (๓) สนับสนุนในการจัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และมาตรา ๔๐ วรรคสาม ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพ
มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติหรือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาดำเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี
ต่อไป
๒. กรรมการสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เขต ๑๑ และ
เขต ๑๒ ร่วมกับเครือข่ายสร้างสุขภาคใต้ ได้จัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ ชื่องาน “สาน
งาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal” เมื่อวันที่ ๑๓ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนของ สช. สสส. และ สปสช. มีผู้เข้าร่วม
-๑๒-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
Thai standard advanced care plan
form ควรเป็นส่วนหนึ่งของ SOP ไม่ใช่
แยกกัน
๒) เสนอให้พิจารณาเพิ่มเรื่องการแพทย์
แผนไทย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในเรื่อง
การดูแลแบบประคับประคอง
๓) เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขตัง้
คณะกรรมการเพื่อวิจัยเรื่องสมุนไพรและ
การแพทย์ทางเลือกในการรักษาโควิด-19
ด้วย
๑) รั บ ทราบ ผลการขั บ เคลื ่ อ นนโยบาย
สาธารณะผ่านการจัดงานสร้างสุขภาคใต้
ทั้ง ๕ ประเด็น และมอบให้ สช. ประสาน
หน่ วยงานและองค์ กรที ่ เกี ่ ยวข้ องเพื่ อ
พิ จารณาดำเนิ นการตามอำนาจหน้ าที่
ต่อไป
๒) มอบให้ สช. ประสานความร่ วมมื อกั บ
สสส. สปสช. สธ. และ พอช. ในการส่งเสริม
สนับสนุน ให้เกิดการยกระดับและพัฒนา
งานสร้างสุขภาคใต้ หรือสมัชชาสุขภาพ
ภาคใต้ ใ ห้ เ ป็ น กระบวนการนโยบาย

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์
งาน จำนวน ๘๐๐ คน จาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และเครือข่ายประเด็นสร้างสุขภาคใต้ ได้
พิจารณารายงานเอกสารนำเข้างานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ ๑๒ และมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
คสช. สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนความมั่นคงทางสุขภาวะ ๕
ประเด็น ประกอบด้วย
๑) ความมั่นคงทางสุขภาพในภาวะปกติและภาวะวิกฤตโรคระบาด
๒) ความมั่นคงของมนุษย์และการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
๓) ความมั่นคงทางอาหาร “การพัฒนาชุมชนสีเขียว”
๔) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ามกลางโรคอุบัติใหม่
๕) การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๓

-๑๓-

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
สาธารณะที่จะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีของ
คนใต้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑) ในการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม
ในระดับตำบล เสนอให้ใช้คณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลแทน
เพื่อขับเคลื่อนทุกเรื่องที่นำเสนอมา
๒) ขอให้เพิ่มเติมข้อเสนอให้ครอบคลุมถึง
กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองภาคใต้ เช่น ชาวเล กลุ่ม
มานิ โดยเฉพาะในประเด็นการใช้ทรัพยากร
เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. ในเรื่อง พื้นที่พิเศษ
คุ้มครองทางวัฒนธรรม
๓) กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ให้ข้อมูลว่าจะสนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเด็นที่ ๔ เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ามกลาง
โรคอุบัติใหม่ โดยในมาตราที่ ๖๔ และ ๖๕
แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฉบับใหม่) ได้เปิดช่องทางให้สามารถ
ปรับแก้เพื่อการใช้ทรัพยากรได้โดยคนใน
พื้นที่

เรื่อง

สรุปประเด็น/สถานการณ์

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของ คสช.
๔) เสนอให้มีการบูรณาการข้อเสนอเรื่อง
การตั้งกลไกต่าง ๆ เข้ากับกลไกที่ คสช. ได้
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งอยู่แล้ว เช่น กลไก
กขป. และคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด ซึ่งน่าจะสามารถเกิดการถ่ายระดับ
และทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนการทำงานได้เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ขอเสนอให้
คณะทำงานมีการถอดบทเรียนการทำงาน
ดังกล่าวและขยายผลต่อไป

๖. เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นัดหมายครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการเสนอนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

เห็นชอบ นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
โทร. ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๒๔ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑
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